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HAFTALIK SİYASİ GAZETE n»a™«ra™a

47 yaşındaki emekli demiryolcu boğazı kesilmiş olarak bulundu

kÖRFEZ OFSET I
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK " |

Yanın saat İçinde 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 I

ten sonra boğazı ve bacağı falçatayla kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.

Halitpaşa Mahallesi muhtar seçimleri yapıldı

Gemlik’in ilk
kadın muhtarı

B Küçük Kumla'da geçtiğimiz 
hafta cuma günü öğle saat
lerinde ortaya çıkan bir cinayet 
tüyler ürpertti.
I 47 yaşındaki demiryolu emeklisi 
İsmail Fevzi Timuralp, falçatayla 
boğazı ve bacağı kesilerek 
öldürüldü.

I Küçük Kumla Jandarmasına 
telefonla yapılan bir ihbar üzerine 
Siler mahallesinde bululan Kortaş 
sitesine giden jandarma emekli

işçinin kanlı cesediyle karşılaştı.
Cinayet yerinde inceleme 

yapan jandarma, maktulün 4 
kişiyle birlikte içki alemi yaptığını 
saptadı.

Nedeni daha öğrenilemeyen 
cinayet üzerine feci şekilde 
öldürülen ..İsmail Fevzi Timuralp'in 
dört arkadaşının gözaltına alı
narak sorgulandığını belirten ilgili 
ler, cinanetin sırrını mutlaka çöze
ceklerini söylediler.

Uzun süreden beri kumla da 
yaşayan Timuralp'in eşinden 
boşandığı ve kumla ya yerleştiği 
öğıenildi.

Cinayetle ilgili ipuçlarının 
tamamlandığını belirten jandar
ma yetkilileri suçluyu adlryeye 
yakında teslim edecekleri söyledil
er.

Boğazı kesilerek öldürülen 
emekli işçinin jfeçi sonu küçük 
kumla da korku yarattı.

Sevim Koçdemir
Pazar günü, ilçemiz 7 oyun geçersiz sayıldı?gu ilçemiz

Halitpaşa Mahallesinde 
yapılan mahalle muhtarlığı 
seçimlerinde ilk kadın

oyun geçersiz sayıldığı
seçimlerde, Sevim

Belediye Başkanı Nurettin Avcı. üç deponun devreye gireceğini söyledi

Sn sıkıntısı bitiyor
HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

Parlamenterleri izleme Komitesi

Manastır yolunun asfalt
lanacağını bildiren 
Belediye Başkanı, 
Karayollarının yol 
bağlantısını tamamla
masını beklediklerini 
söyledi.
Avcı, Manastır, Askerlik 
Şubesi ve Hisartepe su 
depolarının da tamam
landığını,'yakında dev 
reye gireceğini ve 
Gemlikun uzun süre su 
sıkıntısı çekmeyeceğini 
müjdeledi;

Haberi sayfa 3 ’te

1 Perşern be toplantılarının ilki 
dernek lokalinde yapıldı

ADD’de 
halka açık 
toplantı

aday Sevim Koçdemir 
rakiplerine fark attı.

Sabah saat 8.oo de 
başlayan ve 926 seçmeni 
bulunan Halitpaşa 
mahallesinde 506 oy kul
lanıldı.

Sevim Koçdemir, Metin 
Temel ve Necdet Avci'nın 
aday olduğu seçimlerde 
sandıklar saat. 17.oo.de 
açıldı.

Koçdemir 244 oy alırken en 
yakın rakibi Metin Temel
148 oy aldı. Necdet Avcı 
ise 107 oy alabildi.

Doğru Yol Partisi eski 
Kadın , Komisyonu 
Başkanlığını yıllarca yapan 
Sevim Koçdemir, seçildik
ten sonra, gazetemize 
mahallenin tüm sorunlarını 
bildiğini, ydsal olarak üze 
rine düşen her şeyi en iyi 
şekilde yerine getireceğini 
söyledi.

; Atatürk İlkokulu çevresine yeni makyaj

Çınarlar ortaya çıktı

Siyaset sahnesinin böylesine bozuk olduğu bir ortamda siyasi 
। olayları yazmanın gereğinin olmadığı inancındayım.
' Bu konular öylesini bıkkınlık verici bir durum aldı ki insanın tiksi - 

nesi geliyor.
Çıkar ilişkilerinin böylesini içi içe girdiği, mevki ve gelecek için her 

türlü değerin yok sayıldığı siyaset sahnesinde gördüklerimiz, yaşadık ■ 
; larımız utanç verici.

Körfez FM’de yaptığımız “Salı Söyleşileri" programlarında ilginç 
i sonuçlar çıkıyor.

Birbirinden değişik kişilerle birbuçuk iki'saat karşılıklı 
konuşuyor,onları konuşturuyorsunuz.. Önceleri bir heyecanla başlayan 
konuşma, bir süre sonra yerini rahatlamaya bırakıyor.

Kolay mı binlece insanın sizi dinlemesi duygusu...
Geçenlerde bir konuşma sonrası BursalI parlamenterleri izleme 

komitesi kurulması konusunda konuşmacımızla hemfikir olduk. 
Bunun öncülüğünü yapmamız istendi.

İzmir ve Çorum’da bu tür izleme komiteleri kurularak yöreye 
| hizmet getiren ve getirmeyen, sizin anlayacağınız, salla başını al 
ı maaşını yapan parlamenterlere bu komite not'veriyor ve onları kamu 

oyun duyuruyor. Bu puanlar, parlamenterin bir dahaki dönemde 
| seçilmesi açısından etkin olacak demokratik uygulamalar oluyor.

Böylesi bir baskı grubu karşısında kim olursa olsun daha dikkatli 
ve etkili olmak zorundadır.
jı Düşüncelerimi yaşama geçirmek için zamanlama beklerken, 
siyasetteki kokuşmuşluk, öylesi noktalara geliyor ki, ne yapacağımızı 

' şaşırıyoruz.
Acaba erken seçime gidilecek mi?
Erken seçime gidilecekse kurulacak bu komitenin yararları bekle

nen sonucu verir mi?
Bu komitede kimler olacak?
Bu sonunun yanıtı her düşünceki demokratik kurumlar. Örneğin 

siyasi partilerin temsilcileri, kitle örgütleri (sendikalar, dernekler, ticaret 
ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları) örgütlenmemiş vatandaşlar ola- 

. bilir.
Belleğimi günlerce meşgul eden bu düşüncemi şimdi sîzlerle pay

laşıyorum.
l Yani sesli düşünüyorum köşemde.

Gemlik’ten BursalI parlementerleri izleme komitesinin kurulmasını 
yararlı göreliler -Tabii öncelikle yukarıda saydığım kuruluşlar- bana 
Katılıp katılmadıklarını bildirirlerse bu işe hemen koyulur ve komiteyi 
oluşturabiliriz.

Şimdi topu ortaya attım.
Bakalım kimler içinde yaşadığı kentiyle yakından ilgileniyor.
Biz sorunlarımıza sahip çıkmazsak 7 kilometrelik bir yolun yapımı 

, 10 yılda tamamlanır.
İlgili ve ilgisiz herkese duyurulur.

ilçe Tarım 
Müdürlüğüne
atama

Eski İlçe Tarım Müdürü 
.Dursun Özbey'in emekliye 
ayrılmasından sonra, boş 
kalan bu göreve Veteriner 
Ferit Bademci getirildi.

Özbey'in . emekli 
olmasından sonra İlçe 
Tarım Müdürlüğünü 
vekaleten yürüten Ferit 
Bademci'nin ataması 
teşkilatta seviç yarattı.

Haberi sayfa 3te

Liman
Başkanlığına 
Bekir Şamcı 
getirildi

Eski Liman Başkanı Eftal 
Yağcılar'ın Dikili'ye atan
ması nedeniyle bu göreve 
Dikili Liman Başkanı Bekir 
Şdmcı getirildi.

Rotasyon nedeniyle 
Yağcılar'ın Dikili'ye, 
Şamcı'nın ise Gemlik'e 
atanması üzerine yeni liman 
başkanı ilçemize .gelerek 
göreve başladı.

Bekir Şamcı 18 yıldır 
kamu görevlerinde çalışıyor.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesinde 
geçtiğimiz hafta yapılan 
toplantıda Endüstri Meslek 
Lisesi Tarih Öğretmeni Kadir 
Sinan “Atatürkçü 
Düşüncenin Temel İlkeleri” 
konusunda bir konuşma 
yaptı.

Karşılıklı soru cevap 
şeklinde geçen konuş
madan. sonra her hafta 
perşembe günleri saat 
17.oo de bu tür toplan
tıların devam edeceği 
açıklandı.

Devaımı sayfa 3’te

ilk toplantı 5 Haziranda 

Belediye Meclisi 
Haziran ayı 
toplantıları

Belediye Möcli3İ*hib 
, Haziran ayı olağan toptapı
tısı 5 Haziran günü başlıyor.

27 Şubat günkü toplan 
zaptının okunarak kabulün - 
den sonra mesai 
programının onanması, 
1996 yılı keşin hesaplarının 
görüşülmesi, başkan vekili, 
encümen üyeleri, divan 
katipleri seçimleri bütçe 
ve tarife ve imar komisyon
larına üyelerin seçilmesin
den sonra GEM FORT yöne
tim kuruluna bit meclis 
üyesinin seçilmesi.konulan 
görüşülecek. '

' Daha sonra ise imarla 
ilgili konular ele alınarak 
sonuç land ır ılacak.

IHİ

Atatürk İlkokulu 
bahçesinde, bulunan tari
hi çınarlar belediyenin 
girişimi ile ortaya çıktı. .

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Milli Eğitim 
Bakanhğndan çınarların 
Gemlik Halkının yararlan
ması için belediyeye terk

edilmesini istedi Ancak, 
Bakanlık çınarların dış 
kısmında bir bölünh yeri 
belediyeye verdi.

Çınarların önündeki ■ 
duvarlar yıkılarak demir 
parmaklıklarla yeni, 
düzenleme yapıldı.

Haberi sayfa 3’te

Park çevresi seyyarlardan temizlendi
İlçemizin tek parkının 

çevresinde yapılan yeni 
düzenlemelerden sonra 
çevrede bulunan ve çam 
ağaçlarının kurumasına 
neden olan köfteci ve 
kebapçılar yer değiştirdi 
ler.

Çirkin görüntüsünün 
yanında park doğa 
yapısını da bozan köfteci

ve kebapçılar çay 
bahçelerinin önlerinde 
modern bir görüntü ile 
hizmet vermeye başladılar.

Belediye 1996 yılının 
ekim ayına kadar köfteci 
ve kebapçıları yerlerini 
terk etmeleri için izin ver
mişti.

Haberi sayfa 3'te

ANAP İLÇE DİVAN TOPLANTISINDA; 
BELEDİYE BAŞKANI SAYIN NURETTİN 

AVCI “BELEDİYE’YE GELEN KİMSEYİ 

KAPIDAN ÇEVİRMEDİK” DEMİŞ.

GERÇEK, ÇEVİRMEDİ

KENDİSİNİ MAKAMINDA GÖREN, 

BULAN YOK Kİ ÇEVİRSİN...

İnan

17.oo.de
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Sayfa: 2

“Meclis’te 159 Şevki var”
Baykal, partisinin önceki, gün 

Tekirdağ'da düzenlediği "Aydınlık 
Türkiye" mitinginde demiş ki:

“Birkaç *gün önce televizyonlarda 
'adil düzen’ln ve Refah Partisl’nln 
‘ahlak düzey/'nin ne olduğunu 
İzledik. Bu, onların şahsiyeti ve 
üslubu değil mi? Meclis’te 159 tane 
daha Şevki Yılmaz var."

CHP Lideri bir istisna ile haklı ola
bilir, ama Ertuğrul Yalçinbayır aynı 
kategoriye girmez. Bu partinin öncü 
kadroları inanarak veya inanma
yarak "rejim karşıtı" görünmekten 
yarar ummaktadırlar. Çünkü bu tür 
söylemleriyle siyasal kazanım sağa
lmakta ve sağlamayı sürdürmeyi 
beklemektedirler.

Onun için göreceksiniz, Refah, 
hakkında açılan kapatma davasına 
karşı hazırladığı savunmasına 
“temel dayanak" yaptığı üzere. 
Şevki vak'asfnda da, "Efendim, suç 
o milletvekilinin kendisini bağlar" 
takıyyesine yaşlanacaktır.

Evet, Refah Partisi, gerici tütum 
ve söylemlerle'siyasal rant sağla
mayı içe sindirebilmiş bir “tarikat- 
çıkar ittifakı"nın güdümünde olduğu 
izlenimi uyandırmakta. Dolayısıyla, 
-Yalçinbayır hariç- Meclis'teki 158 
RP milletvekilini Şeki Yılmaz'dan farklı 
görmek gerçekçi olmaz. Örneğin 
Madımak'ta 37 aydının diri diri 
yakıldığı Sivas'ın o zamanki 
belediye başkanı Karamollaoğlu, 
Şevki Efendi'yle çelişmekte midir?

Ya da İbrahim Hakkı Çelik?..

Belliğinizi yoklayınız bir...
Şevki'nin Rize belediye başkanı 

olduğu sırada, Bursa'nın amblemini 
"kardinal şapkası"na benzetişine 
-yandaşları şimdi 'Avrupa'sözcüğü 
nü boyamakta-, Ve d® Mekke'de 
hacı adaylgrına "rejimi yıkma" 
yemini ettirişine tanık olmamışmıy- 
dık? j (

Ve o Refah, yargılamasına 
devam eden bu Şevki'ye “dokunul
mazlık" sağlamak amacıyla, 
başkanlık dönemi sona ermeden 
TBMM'hin kapılarını açmamış 
mıydı?

Sorun şurada : Refah, demokratik 
fırsat ve olanakları kullanarak ikti
dara sağlamca yerleşmeyi, sonra 
çağdaş normlar yerine kendi siyaset 
anlayışını yerleştir meyi amaçlıyor. O 
yüzden Şeki Yılmaz gibi, Temel 
Karamollaoğlu gibi, İbrahim Hakkı 
Çlik gibi, Şükrü Karatepe gibi, Bekir 
Yıldız gibi... militan rejim karşıtlarını 
özenle korumak zorunda...

Ben, Erbakan'ı ve Refah'ı bir 
ölçüde anlayabiliyor, hatta 
-bağışlayın- hoş görebiliyorum. 
Çünkü onları tanıyor ve amaçlarını 
biliyorum, saklamıyorlar kendilerini. 
Qnlar, Cumhuriyet'in kuruluşundan 
bu yana, İnşa edilmeye çalışılan 
laik, demokratik hukuk düzenine 
karşı çıkma geleneğinin mirasçısıdır -

Yılmaz AKKILIÇ

yazıyorum
Necati Kartal

SİGARA

lar.
Onlar, Kurtuluş Savaşı sürecinde 

Anzavur gibilerle, 1925'te Şeyh 
Sait'le, 193Ö'da Nakşibendi. Derviş 
Mehmet'le karşı çıkmışlardı aydın
lanmaya; 1960'lardan bu yana 
Erbakan'ın önderliğinde Milli 
Nizam'la, Milli Selamet'le ve şimdi 
de Refah'la bu tutumlarını siyasal 
platformda sürdürüyorlar.

Hoşlanmayabilir, ideolojilerini 
beğenmeyebiliriz. Ama sanırım Çiller 
kadar kızmaya hakkımız yok 
Erbakan'a, Şevki Yılmaz'a ve o 
gibilere...

Ne var ki Atatürk'ün açtığı kapı
dan siyasete girip parladıktan ve 
Refah karşıtı söylemlerle oy 
topladıktan sonra, Erbakan'ı ikti
dara taşıyan, onunla kol kola 
Refahyol'da direnmeye çabalayan 
Çiller'i anlayabilmek, bağışlaya
bilmek pek kolay olmayacağa ben
ziyor.

Hanımefendi diyor ki: “Şevki 
Yılmaz’ın TBMM’ye hakaretini tasvip 
etmiyorum, ama yedi yıl önce 
söylediklerinin şimdi gündeme 
gelmesi maksatlı!"

Şairin dediği gibi:
"Şecaat arz ederken merdi kipti 

sirkatin söyler!"
Yani sen, adamın TBMM'ye 

hakaretini, Mekke'de laik 
demokratik rejime karşı kalkışma 
yeminini ve daha nice nice haltını 
bile bile '93-95' arasında başbakan
lık yaptın...

... Şimdi de başbakan yardım- 
c ısısın!

Ve direniyorsun!
Türk halkının büyük çoğunluğunun 

"Yeter artık!" çığlıklarına, ve de 
zinde güçlerin gelişmelerde senin 
de pay sahibi olduğunu ayan 
beyan belli etmesine karşın...

Hem de, ANAP'ın Meclis'e taşı
maktan bin pişman -göründüğü-, 
Balgat katliamı hüküfnlüsü İsa 
Armağan hayranı BBY'yi bile 
yedeğine almayı içine sindirerek...

Deniz Baykal'ın 159 saptamasına, 
Yalçinbayır nedeniyle karşı çıktım. 
Çünkü o, böyleleriyle aynı kefeye 
konulamayacak saygın bir hukuk ve 
siyaset adamı.

Ne var ki, Baykal toplama çıkar
ma hatası yapacak denli açemi de 
olamaz.

Baykal belki de?..
Refah ideolojisine ve Şevki Yılmaz 

gibilerine "yardım ve yataklık" fiilini 
işleyen ve bunda direneceğe ben
zeyen Tansu Çiller'i de saymış 
olmalıdır 159' un içinde! - .

Hatta gelecek seçimde Çiller'in, 
başında "türban"ıyla RP listesinde 
yer alıp, "Bu bacınıza oy verin" diye 
meydan meydan dolaşabileceğini 
öngörüyor olabilir Baykal. •

Kim bilir?...

20. yüzyılın ikinci yarısında 60 milyon 
kişinin ölümüne neden olan, Meksika, 
Orta Amerika ve bir kısım Güney 
Amerika topraklarında üretilmiş olan 
“sigara”, bu haftaki konumuz.

31 Mayıs tarihi, uluslararası resmi/sivil 
toplum örgütleri tarafından “Dünya 
Sigarasızlar Günü” yani, halk arasındaki 
diğer adıyla, "Dünya Sigara Bırakma 
Günü" olarak ilan edilmiş.

1559 tarihinde Amerika'nın 
yerlilerinden aktarılıp, Avrupa kıtasına 
ulaşan ve Avrupa'dan doğu 
medeniyetlerine ihracı matbaa gibi 200 
yıl beklemeyip, Osmanlı toplumuna 20 
yıl içerisinde yayılıp, önemli derecede 
alışkanlık haline gelmiş olan sigara, 
günümüzde artık “sosyolojik” bir 
vakıadır.

Bunu sağıkla izah edebilmenin, idari 
yasaklarla önüne geçebilmenin çok 
mümkün olmadığı görülmektedir. Bu 
nedenle sosyal sorunların çözümü, yine 
sosyal kampanyalarla gerçekleşebilir.

Sigaranın böyle basitçe gerçekleşti 
rilmiş ve daha çok resmi söylem gibi 
duran kampanyalarla geriletilebilmesi, 
günümüzdeki sivil anlayışla çeliştiği için 
pek mümkün değil. Çünkü resmi 
söylemleri yapanların, ters davranış 
içinde olduklarını, artık toplum da 
kavramış bulunu yor.

Sigara, birinci olarak, Türkiye'de 
önemli sayılabilecek derecede bir 
“sosyal statü”dür.

Neden mi?
Anketlerini ve diğer araştırma bulgu

larını aktaran Prof. Dr. Nihat Özyardımcı 
ve Prof. Dr. Oktay Gözü, sigaranın 
“başlama yaşının 15’in de altına" hatta 
11 'e indiğinden bahsettiler. Bu, benim 
lise çağlarımdaki durumdan daha da 
vahim!.. Benim orta öğrenim yıllarım 
olan 75-80'li yıllardaki lise iki, üç ve yük
sek okul öğrenci gençliği düzeylerine ait 
bir sosyal statüydü. Hem de öyle bir 
statü ki, tuvaletler bile ayrıydı. Mümkün 
mü bir sigara içmeyenin, sigara içen
lerin “yüksek statüdeki tuvaleti (!)"ne 
girebilmesi? ■

“Hanımevladının burada işi ne!.."
İkinci boyutu, iletişimin oldukça 

bozuk olduğu toplumsal ilişkide sigara, 
bireyler arasında bir “iletişim aracı”.

Düşünebiliyor musunuz, hiç tanı
madığınız birine “bana bir çay ısmarlar 
mısınız?" diye bir teklifte buluna
madığınız gibi, çayı ikram da ede
mezsiniz.

Amaaa... sigara için aynı şey geçerli 
değil. Sigarayı hem ikram edebilir, biraz 
mahçup da olsa hem de isteyebilirsiniz. 
Böylece sigara, akılalmaz derecede bir 
iletişim aracı haline geliyor.

Üçüncü boyutu, daha da vahim.
Sigara bütün kötü etkilerine rağmen, 

içenler için çok yakın bir dost, içenlere 
ya da diğer adıyla tiryakilere "sigara 
içmezken nö yapıyordum ben?” diye 
sorduracak, yaşamlarında bir.boşluk 
yaratacak kadar bir dost(l)

Dördüncü boyut, keyifle ilgili. 
Sigaranın verdiği ve alışılmış olan 
“hazzı”na karşı koyacağı bir şey bulun- 
madığ için, sigarayı bırakmak oldukça 
zorlaşıyor.

Evet, sosyal ve psikolojik olarak 
böyle. Peki tıbbi olarak ne?

Orasını hiç sormayın!... Bakın bul 
konuda yazılmış önemsiz bir yazıdan bir 
kısmını aktarayım,

“Gelecek 30 yıl boyunca her yıl 13 
milyon kişinin tütünden öleceği tespiti 
yapılıyor. 20. yüzyılın ikinci yarısından 
sonra 60 milyondan fazla insan 
sigaradan öldü.”

Araştırmalara göre, “Dünyada 1 mil
yar 100 milyon kişi tütün kullanıyor.! 
Tütün en az 25 hastalıkta en önemli riski 
faktörü.

Üretilen her bin ton tütün, yaklaşık 
bin kişinin ölümüne neden oluyor. 
Akciğer kanserinin en önemli nedeni 
sigara. Sigara İçenlerin kalp krizi, 
geçirme oranı içmeyenlere göre beş 
kat fazla. Gebelikte sigara içen 
annelerin sakat çocuk doğurma riski 
oldukça yüksek.”

Daha ne demeli?..

Gelelim ne yapmak gerektiğin^ 
Önce tutarlı olmak gerekir. Yani benim 
gibi değil!

Yeşilay koluna üye çocuğuna “Ne 
güzel çalışma yapıyorsunuz” diye
ceksin, ama sehpanın üzerinde sigara, 
kül tablası ve çakmak olacak! Böyle iş 
olmaz.

Böyle eğitim olmaz.
Böyle tutarsızlık olmaz.

Yine devlet olarak zararlı olduğun! 
dair fetva vereceksin, sonra Phillip 
Morris gibi dünya tütün tekellerine 
Türkiye pazarını tepsi içinde sunacaksın. 
Sigara ve tütün üretimi tam gaz gide
cek, ama paketlere “Bakanlar Kurulu 
kararı gereği sigara sağlığa zararlıdır” 
yazacaksın.

Sonra ne demek “Bakanlar Kurulu 
kararı gereğince... zararlıdır” diye yaz
mak? Yani bu “gerek” sayın bakanlar-, 
dan gelmeseydi, “zararsız mı olacaktı.”

Peki ya Sabancı'.ya ne. demeli? 
Efendi, sigara içmeyen bir işçisine ödül 
vermiş (!) Eeee...

Marlboro ve Camel distribütörlüğü! 
ne oluyor? Yoksa tombalacıların dediği 
gibi “ekmek parası mı?”

Bakanlar Kurulu'nun yazıyı arakladığı 
yer İngiltere. İngiltere'de sigara paket
lerinde “Sigara İnsanı Öldürür” diye 
yazıyor. Hem de “bakanlar kurulu karan 
gereğince öldürür” değil. Gerçekten 
öldürdüğü için.

Eğer devlet, sigaraya karşı ciddi bir 
savaş verecekse, çıkmış-olan mevcut, 
yasaları hayata geçirmelidir. Bugün 
hangi lokale, hangi kahveye giderseniz 
gidin yasaların halini görün!..

Sigaraya onu itici hale gelecek] 
mesajlar yazın. Yalnız Bakanlar Kurulu 
kararı gereği olmasın.

Ve sahte davranmayı bırakın.
Siyasetçiler biz bunu “köylü ve i 

tüketici için bir oy malzemesi olarak 
bulunduruyoruz” diyeceklerse açıkça 
desinler. Sabancılar da ya “ekmek 
parası” ayağından vazgeçip, öyle 
“uyduruk ve kendinle çelişen ödül’leı 
vermeyecekler ya da satmayacaklar. J

Karşı mısın kardeşim? insanlığı! 
zehirliyor mu diyorsun?

Ödüle falan gerek yok.
O zaman SATMA!..

Umutlu ve sigarasız bir hafta dileğim
le... .- II
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• KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüz

danımı, 
Bursa İl Trafik Şube 

Müdürlüğünden 
aldığım sürücü 

belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür. 

Mehmet NOCA

Gemlik bizimdir. ;. J 
Sevelim, koruyabm, sahip ।

..... çıkalım. A £ J
|ı------------------------------- j--------- ........................................
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Belediye Baş kanı Nurettin Avcı, üç deponun devreye gireceğini söyledi

Su sıkıntısı bitiyor
ADD’de
halka açık Gonca YERLİYURT

Manastır yolunun asfaltlanacağını bildiren Belediye Başkanı, 
Karayolları’nın yol bağlantısını tamamlamasını beklediklerini söyledi. 
Avcı,'Manastır, Askerlik Şubesi ve Hisartepe su depolarının da 
tamamlandığını, yakında devreye gireceğinin! ve Gemlik’in uzun 
süre su sıkıntısı çekmeyeceğini müjdeledi.

toplantı
•'.•^Atatürkçü Düşünce 

Derneği Gemlik Şubesi,
Dernek lokalinde

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
gazetemize yaptığı açıklamada yaz 
aylarında çekilen su sıkıntısının Ma 
nastır, Askerlik Şubesi ve Hisartepe 
Mahallesinde yapılan üç su deposunun 
hizmete girmesiyle son bulacağını 
söyledi.

Başkan Avcı, Gazetemiz sorumlu 
Müdürü Kadri Güler'in sorularını yanıt
larken, Manastır yolunun bakım ve 
onanırımın karayollarına ait olmasına

karşın, Karayolları bu yola gereken ilgiyi 
göstermediğini ve bakımının 
Belediyece yapıldığını belirterek şunları 
söyledi:

"Belediyemiz Manastır mıntıkasında 
yoğun bir çalışma yürütüyor. İmar sınır
ları içindeki yollarımı? yüzde 80'ini açtık.' 
Bu yolların yağmur gideri ve kanalizds 
yon çalışmalarını yapmaktayız.

Yağmur giderlerin1 yaz içinde 
tamamlayıp yolları stabilize olarak

[Atatürk İlkokulu çevresine yeni makyaj a

Çınarlar ortaya çıktı
Atatürk İlkokulu 

bahçesinde bulunan üç 
tarihi çınar, belediyenin 
çevre düzenlemesinden 
sonra yeni bir kimliğe 
kavuştu.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, tarihi 
çınarların halka mal 
edilmesi için Milli Eğtim 
Bakanlığna başvurduk
larını ancak, çınarların 
ön kısmından bir 
bölününü kendilerine 
tahsis ettiklerini 
belirterek, bu alanın 
yeniden düzenlendiğini 
söyledi.

Yaklaşık iki metre 
yüksekliğinde taş-duvar
larla örtülü olan tarihi

çınaarlar, duvarların 
yıkılarak etrafına demir 
çit çevrilmesiyle yeni bir 
güzellik kazandı.

Başkan Avcı, kon
solosluk bahçeleriden 
esinlenerek böylesi bir 
düzenlemeyle çınarları 
gözle görünür bir hale 
getirdiklerini, çevresine 
de ateş tuğlalarıyla 
dekore ettiklerini 
belirterek,” Belediye 
otobüsleri bu yolda 
trafiğin aksamasına 
neden oluyordu. 
Çınarların önüne yap
tığımız cep durakla bu 
sorunuda ortadan 
kaldırdık” dedi.

hizmete acacagız.. Yollar 
oturduktan sonra ust yapı 
çalışmalarım tamamlaya
cağız.

- Karayollarının yapması 
gereken Manastıı yolu 
maalesef bu kurum 
tarafından yapılmıyor.

Vatandaşın yoğun 
şikayetini kendilerine ilet
memiz sonucu değiştireni 
yor. Bugün karayolları 
ilgilileriyle yaptığım 
görüşmede yem çevre 
yolunun Manastır bağlan
tısının tamamlanmak 
üzere olduğu, bağlantının 
yapılmasından sonra ise 
bozuk satıhların asfaltlan
masını biz üstleneceğiz."

SU SORUNU BİTİYOR
Belediye Başkanı 

Nurettin Avcı, sorumlu 
Müdürümüzün su sorunu 
hakkında sorusu üzerine 
yaptığı açıklamada ise su 
şunları söyleai:

"Yaz aylarında Kay
naklardaki suyun azal
masıyla ilçemizde su sıkın - 
tısı görülmekteydi

Göreve gelmeden

“Atatürkçü Düşüncenin 
Temel İlkeleri" konulu 
halka açık bir toplantı 
yaptı.
:'29 Mayıs 1997 günü 

yapılan toplantıda Gemlik 
Endüstri Meslek Lisesi Tarih 
öğretmeni Kadir Sinan, 

^“Atatürkçü Düşüncenin 
temel İlkeleri ve Dünya 
Görüşü" hakkında bir 

.kohuşma yaptı.
’ - Karşılıklı söyleşi şeklinde 
ğfeçen konuşmadarfsonra 
ADD üyesi Cem Güler 
başkanlığında yapılan 
•“•Gemlik Gençliği ve 
•Sorunları "adlı araştırma 
hakkında toplantıya 
katılanlara bilgi verdi.

Atatürkçü Düşünce 
Derneğinden yapılan açık
lamaya göre, her perşem-. 
be günü saat 1 ?.oo de bu 
tür.toplantıların -.sürdürüle- 
Öeğraçıklandı.
:BASIN BİLDİRİŞİ
zÖte yandan, ' ADD 

Gemlik Şubesinin, son 
gelişen olaylar ve 8 yıllık 
kesintisiz eğitim hakkında 
Gemlik Sivil toplum örgüt- 
lerlyle birlikte bir basın 
bildirisi hazırlanmakta 
olduğu'öğrenildi.

Demokratik sivil toplum 
örgütleri, oluşturacakları 
bir platform ile demokrat 
Türkiye için tavır koyacak
la r,
İlçe Tarım Müdürlüğü

ilçe Tarım Müdürlüğüne atama
Eski İlçe Tarım 

Müdürü Dursun 
Özbey'in emekli 
olmasından beri bir 
süredir vekaleten 
yürütülen Gemlik İlçe 
Tarım Müdürlüğüne 
Veteriner Hekim Ferit 
Bağdemci atandı.

Uzun yıllardan beri 
ilçemiz İlçe Tarım 
Müdürlüğünde 
Veteriner Hekim olarak

görev yapan Ferit 
Bağdemçi, Dursun 
Özbey'in emekli 
olmasından sonra bu 
görevi vekaleten de 
yürütmekteydi. ’

İlçemizin sevilen 
kamu görevlilerinden 
olan Bağdemçi'nin İlçe 
Tarım Müdürlüğüne 
atanması, başta kendi 
örgütünde sevinçle 
karşılandı.

önce İller Bankası tarafın
dan ihale idilen 1500 ton
luk Manastır. 5000 tonluk 
Askerlik şubesi, bin tonluk 
ise Hisartepe su depoları 
üç • yıldır bitirilerek 
belediyemize teslim 
edilmedi.-

Bizim de sıkıştır
malarımız sonucu depolar 
tamamlandı. Tesliminden 
sonra su sorunumuz 
kalmayacak. Nacaklı arıt
ma deposunda oluştur
duğumuz 2500 tonluk yeni 
bir depo da devreye gi 
rince, bu yaz su sıkıntısı 
çekilmiyecek"
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Tarih içinde G<err>!ik ve Havalisi

YENİ GEMLİK
Devir- devir demiştik. Bir zaman

ların Rum şehri Gemlik, şimdi tam bir- 
Anadolu görüntüsünde.

Şehirdeki siyasi partilerin duru
munu bile bu iç göçler belirlemeye 

I başladı. Gemlik bölgesi seçimlerinde 
Giresunlular, Tuncelilir, Muşlular, 
Erzurumlular etkin oldu, söz sahibi 
durumuna geldiler. Yarın nasıl olur bil
inmiyorsa da, bilinen şey, bu göçün 
devam ettiğidir.

Sayın Nezih Dimili Gemlik'teki 
siyasi partilerin durumunu şöyle 
anlatıyor (Ekim 1996)

“Doğu'dan göç eden ahalinin - 
Tuncelller hariç- hemen tümü sağ 
partilere oy vermektedirler.

Bugün DYP ve ANAP Gemlik'te 
eski hızını kaybetmiştir ama 
karşılarında alternatif bir parti 
olmadığ için iştahsız ve kararsız da 
olsa güçlülüklerini sürdürebilmekte, 

İI>ŞP İle CHP İse devamlı kan kaybet-.

mektedir. DSP bir ara güçlenir gib 
olduysa da şu anda (Gemlikte) sön 
seçimlerdeki yükselmesi durmuş'tur.

RP'ye gelince... RP Gemlik'te git
tikçe etkinliğini artırmakta, her yönü 
ile ve bilimsel çalışmaları ile (bilgisa - 
yar da dahil) oyunu artırmaktadır. 
Dayanışma, birlik ve bağlılık onlar
dan başka'hiçbir partide yoktur. 
Yüzde doksan dokuzu da fanatik 
olduğundan, şu anda iktidarda 
yıpranmaları gibi, oy kaybetmeleri 
gibi biı kaygıları da yoktur. Onlara 
göre en kötü Refah idaresi, en iyi 
taklitçi idarelerden daha iyidir.

Bu bütün Türkiye'de de Gemlik'te 
de böyledir.

Zaten Gemlik'te genel olarak 
Refah Partililer dışındaki tüm ahalinin 
politikada eski şevkleri ve aşkları 
kalmamıştır."

Zeytin 
güvesi ile 
mücadele 
başladı

Zeytin ağaçlarının 
amansız zararlılarından 
çiç.ek nesli ve pamuklu bit 
ile mücadele başladı.

Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğü yetkililerinden 
aldığımız bilgilere göre, 
zeytin çiçeğine musallat 
olan ve veremi etkiliyen 
zeytin güvesi ile pamuklu 
bit mücedesinde geç 
:kdhnmaması istendi.

Zararlının görüldüğünü 
bildiren ilgililer, bir hafta 
içinde çiftçilerin gözlem
lerde bulunan mücadele 
başlatmalarını istediler.

Zararlılara karşı zehirli 
bileşikler olan Rögar, 
Nûvokron, Dimecroh, 
Decis gibi ilaçlar yanında 
Kcreke veya Bulldock türü 
ilaçların kullanılmasını iste
diler.

•• İlçe Tarım Müdürlüğü 
İlgilileri, zamanında yapıl
mayan ilaçlamanın fay
dasının bulunmadığını 
söylediler.

Duvardaki Çiviler
Genç oğlunun bitmek bilmeyen haylazlıkları, 

kötü davranışları, şımarıklıklarından bıkan baba, 
oğlunun bundan böyle vaptığı yaramazlıkların 
karşılığında evin duvarına bir çivi çakacağını 
söyler.

Oğlan bir hata yapar, baba duvara bir çivi 
çakar. Zamanla duvardaki çiviler öylesine artar ki, 
duvarlar çivilerden görünmez hale gelir.

Utandığından mı, akıllandığından mı, yoksa 
başka bir neden mi bilinmez, oğlan babasına bir 
teklifte bulunur.

- Baba,'ben bundan sonra iyi bir insan olacağım 
ve sürekli güzel şeyler yapacağım. Her yaptığım iyi 
şeyler için duvardan bir çivi söker misin?

Baba oğlunun önerisini kabul eder. O günden 
sonra oğlunun yaptığı her iyi davranış karşısında 
duvardan bir çivi söker. . •

Bir süre sonra eyin duvarlarındaki tüm çiviler 
sökülür.

Oğlan evin ortasında gururla durarak babasına 
döner:

- Bak baba, uzun zamandır hiçbir kötü hareke
tim yok ve sürekli iyilik düşünüp iyi davranışlarda 
bulunuyorum. Senin de 'gördüğün gibi bunun, 
sayesinde duvarlarda bir tane bile çivi kalmadı.

Baba duvarlarda gözünü gezdirir ve şöyle der:
-Evet, duvarlarda hiç çivi kalmadı ama izleri 

duruyor...
Henüz iki yılını doldurmamış parlemento, duvar - 

’daki çivileri sökmeden duvarın tamamını yıkıyor, 
farkında mısınız?

Hükümet arayışları, koalisyon ortaklıkları, el sıkış - 
malar, bozuşmalar, tanklar, tüfekler derken çok 
önemli bir yüzyıl dönümünde aylar çözümsüz, çare
siz geçti.

Hele en son milletvekilinin kimliğinde şekillenen 
olaylar her şeye tuz biber ekti.

Çetin Attan, kimi olaylar için “yazı düzeyinin 
altında” der ve ekler “Yazı düzeyinin altındaki bir
birini öldürme geriliminin kefen pazarına, benim 
canım beyaz kağıdımda nasıl alfabe bulunur ki? 
Öldürün, kurşuna dizin, asılın salkım saçak, kırılın, 
dökülün, daha da beter olun...”

Sahiden bir milletvekilin kimliğinde şekillenen 
olaylar yazı düzeyinin altında.

Söylenecek hiçbirşey yok.
En güzelini bir gazete manşetiyle dile getirmiş.
"SENSİN”
Geçen gün televizyonda Engin Ardıç diyordu ki 

“Gençliğimizde toplanır uzun uzun bu memleket 
nasıl kurtulur diye tartışır, fikir üretirdik.Yaşadıkça 
gördük ki bu memleket kurtulmaz. Siz en iyisi kendi 
işinize gücünüze bakın. Vizyonda çok iyi filmler 
var. Onları kaçırmayın, hem bu memleketin kurtul
maya filan niyeti yok.”

Haklı galiba.
Sonuçta bu parlamento bizim-oylarımızla 

oluşuyor. Onları biz gönderiyoruz vekil olatak. Her 
ne kadar sınırlı seçeneklere zorunlu kalsak da, bu 
böyle.

En iyisi Ardıç'ın dediği gibi bunlarla kafa yor- 
mayıp kendi işimize gücümüze bakmak mı,- yoksa 
duvara çivi çakmak mı?

Eğer düvardaki çiviler varlığında ve yokluğunda 
bir anlam ifade etmiyor, caydırıcı olmuyorsa, biz 
çekiçle elimizi yaraladığımızla kalırız.

Duvarı tamamen yıkıp iki yılda veya dört yılda 
bir yine karşımıza çıkarlar. Biz de eskiyi tamamen 
unutup temiz bir duvar bulduk diye yeniden çekici 
elimize alırız.

Ancak hafızasını yitirmeyen bir ulus olduğumuz
da duvar ve üzerindeki çiviler anlam kazanacaktır.

İlçemizin tek parkının 
çevresini saran ve 
çıkardıkları dumanla çam 
ağaçlarının kurumasına 
neden olan seyyar köfte 
ve kebapçılar sonünda 
bulundukları yerden-uzak
laştırıldılar.
Belediye Encümenince 
1996 yılı yazında alınan 
katar yakklaşık bir.yıl 
sonra uygulamaya

kondu. Geçtiğimiz yıl 
eylül ayına kadar kendi
lerine süre tanınan seyyar 
köfteci ve dönercilerin 
çalışma süreleri idarece 
bir süre daha uzatıldı.
Ancak, parkta yapılan 
yeni düzenlemelerle birlik
te seyyarlar da bulun
dukları yerlerden kaldırıldı 
böylece çevre görüntüsü 
düzeldi.

Haftaya “Ah Bu Gemlik”

GEMLİK DÖVİZ
İLÇEMİZİN

TEK RESMİ DÖVİZ 
ALİM SATIM 

MERKEZİ
TEL : 513 24 02

KAPAKLI’DA KİRALIK VİLLA
Kapaklı Köyü llbat Koyunda

* Trıpleks
* Denize sıfır villa sahibinden kiralıktır

Tel.:513 24 74 (BüroGündüz)
513 45 90 (Ev)
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İlçe Tarım Müdürlüğünce elemanları evler i 
tek tek dolaşılacak 

“Köy Genel 
Bilgi Anketi“ 
Çalışmaları 
başladı

Köylerimizin sosyal, 
ekonomik, altyapı ve 
kültürel bakımdan 
mevcut durumunun 
incelenmesi ve güncel 
sorunların saptanması, 
ayrıca köylerimizin 
sosyal ve ekonomik 
alanda geliştirilmesi 
için hedef ve 
politikaların 
oluşturulması 
açısından, 1997 Köy 
Genel Bilgi Anketi 
düzenleniyor.

Tarfn kesiminin ve 
kırsal yerleşim 
birimlerinin sorunlarını 
çözmeye yönelik; 
ekonomik, sosyal, 
kültürel altyapı, doğal 
ve tarihi değerler 
itibariyle politikaların 
etkin bir biçimde 
uygulanabilmesi için 
bu kesime ilişkin sağlıklı 
ve ayrıntılı bilgilerin 
değerlendirilmesi ve 
belidi zaman 
aralıklarıyla 
güncelleştirilmesi 
amacıyla 1997 Köy 
Genel Bilgi Anket'inin 
düzenlendiği, 1963, 
197-5 ve 1981 yıllarda 
üç kez "Köy Envanter 

i Etüdü? yapıldığı 
açıklandı.

Etüdlerin güncelliğini 
yitirmesi nedeniyle 
Devlet İstatistik 
Enstitüsünün teknik.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 
TOPLANTI ÇAĞRISI

S.S. GÜNEŞ KONUT YAPI 
KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimiz daireleri arasında fiyat farkları 
tesbitinin onayı ve Daire anahtarlarının kura ile 
teslimi hususunda Yönetim Kurulumuz Temmuz 
ayının 5 ve 6'ncı günleri toplantı Kararı almış 
bulunmaktadır.

? Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 5.7.1997 
Cumartesi günü saat 13.00 de Endüstri Meslek 
Lisesi Salonunda yapılacaktır.

Kura çekimleri ise 6.7.1997 Pazar günü saat 
13.00 den itibaren aynı mahalde yerine 
getirilecektir.

Toplantı gündemimiz aşağıda gösterilmiş olup, 
ortaklarımızın bilgi edinmelerini, toplantı tarihinde 
muhakkak hazır bulunmalarının gereği önemle 
duyurulur.

YÖNETİM KURULU

gündem

1) Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2) Divan teşkili, divana gerekli imza yetkisinin 

verilmesi
3) Kura çekimleri İle İlgili olarak genel 

görüşme, hazırlanmış olan daireler arası değer 
tesbit tablosunun onay kararı.

KAYIP
Buna Bağ-Kur İl 
Müdürlüğünden 
almış olduğum 

159 093 913 nolu 
Sağlık Karnemi 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Arzu ATALIK

sorumluluğunda ve 
koordinatörlüğünde 
Tarım ve Köy işler i 
Bakanlığı teşkilatının 
alan uygulaması İçinde 
kalacak şekilde değişik 
bakanlık ye 
bakanlıklara bağlı , 
genel müdürlüklerinde 
desteği ile uzun 
çalışmalar sonucu . 
hazırlanmış olan "Köy 
Genel Bilgi Anketinin 
ilçemizdeki 
uygulamasına 
başlanıyor.

İlçe Tarım 
Müdürlüğünden 
aldığımız bilgilere göre 
anket, nüfus kriterine 
ve belediyesinin olup 
olmamasına 
bakmaksızın köy 
statüsünde olan tüm 
köylerde ve nüfusu 5 
bin den az olan 
ilçelerde ülke 
genelinde ayrı ayrı üç 
dönem halinde 37 bin 
510 yerleşim biriminde 
tamamlanacak.

İlçemizin bu 
kriterlere uyan köy ve 
kasabalarında ev ev 
dolaşılarak sorular 
cevaplandırılarak 
anket tamamlanacak 4 
ve Devlet İstatistik 
Genel Müdürlüğüne 
gönderilerek 
değerlendirmeye 
alınacak.

ilk ve 
ortaokulu 
dışarıdan 
bitirme 
sınavları için 
başvurular 
başladı
İlkokulu ve ortaokulu 
dışarıdan bitirmek 
isteyenler için başvuru, s 

. süresi 10 Hazirahğünü şona 
eriyor.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünden yapılan ■ 
açıklamaya göre, İlkokulu 
dışarıdan, bitirmek 
isteyenler için nüfus 
cüzdanı örneği, ikamet 
belgesi ve 2 adet vesikalık 
fotoğrafla, Gazi İlköğretim 
Okulu veya Milli Eğitim 1 
Müdürlüklerinden ' 
alacakları formu 
doldurarak ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne 10 Haziran 
1997 Jarlnene kadar 
başvurobilecekler.İİkökülü 
dışarıdan bitirmek, 
isteyenler Türkçe, 
Matematik, Fen Bilgisi, 
Sosyal bilgiler, ve Din 
Kültürü Ahlak derslerinden 
sınava girecekler, başarılı 
olanlar ilkokulu dışarıdan 
bitirme.belgesi' 
alabilecekler.

ORTAOKULLAR İÇİN 
Ortaokulu dışarıdan 
bitirmek isteyenler ise; 
nüfus cüzdanı 
örneği(oriaylı) ikamet 
belgesi, 2 adet vesikalık 
fotoğraf ve ilkokul 
diplomasının aslıyla yine' 
alacaklanforrnu 
doldurarak İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne 
başvuracaklar.
Ortaokulu dışarından 
bitirmek isteyenler. T■ jrkce. * 
Matematik, Milli TarihfMffli 
Coğrafya,Yabancı dil, Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
derslerinden.23-27 Haziran 
tarihleri arasında sınava 
tabi tutulacaklar. Başarılı . 
olanlara ortaokul 
diplomasınıverilecek. 
İlkokulu ve ortaokulu 
dışarıdan bitirmek için 12 
Ağustos 1983 ve önceki 
doğumluların başvuru 
yapabilecekleri duyuruldu.

Okul 
sergileri 
devam 
ediyor 
1996-97 öğretim ve eğitim 
yılının sona ermesine çok 
az bir zaman kalması 
nedeniyle öğrencilerin yıl 
içinde yaptıkları resim, elişi 
çalışmalarının, 
sergilenmesine'devam 
ediliyor.
Geçtiğimiz hafta Belediye 
Ser.gi Salonunda Özel 
Köseoğlu Lisesi 
öğrencilerinin resim ve iş 
çalışmaları sergilendi. 
Birbirinden güzel çalışmalar 
Gemliklilerce beğeni ile 
izlendi.
Öte yandan Gemlik Kız 
Meslek Lisesi ve Anadolu . 
Meslek Lisesi öğrencilerinin 
resim bölümü ve Pratik Kız 
Sanat Okulu Nakış bölümü-’ 
öğrencilerinin yıl içinde 
'hazırladıkları çalışmalar 5 
Haziran perşembe günü 
saat 15.00 de okul 
salonunda sergilenecek.
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KMrfes ■■ ı'
C.H.P. Gemlik İlçe Gençlik Kolu’nun 

“Gemlik ve Gençlik” 
konulu anketinin sonuçları

Anket "Gemlikte 16-28 yaş grubu gençliğin 
sosyal ekonomik durumu.ve yönelirdi" ismini, taşı
makta olup Gemlik merkez'de pekçok kesimden 
710 gençle yüzyüze görüşülerek yapılmıştır. 
Deneklere, kişisel, ekonomik durumu, özel ilgi alan
ları ve siyasete ilişkin 26 soru yöneltilmiş ve yanıtla - 
maları istenmiştir.

- Gemlikte yaşayan gençlerin % 84.3'ü anne ve 
babasıyla birlikte kalmakta olup % 2.6'sı yurtta, % 
4'ü akraba yanında ve % 8.8'i ayrı bir evde kalmak
tadır.

- Gemlik'teki gençlerin % 66.1'i kendisine veya 
anne babasına ait evde kalmakta olup % 33.9'u 
kirada oturmakta.

-Gençlerin % 15.6'sı ilkokul, % 16.8'i lise, % 5.5'i 
üniversite mezunu iken, % 0.7'si okuma yazma 
bilmiyor.

- Gençlerin % 57'si halen öğrenim görmekte 
olup, % 29.3'ü bağımsız çalışıyor. % 18'1 anne 
babasının yanında çalışıyor ve % 11.4'ü işsiz.
I - Anket yapılan gençlerin % 14.5'i muhasebe ve 
büro işlerinde, % 13.5i elektrik-elektronik, % 11 'i oto 
tamir,% 10'u oto tamir, % 10'u kaynak, % 1 l'i torna- 
tesviye, % 8'i mobilya ve geri kalanları da muhtelif iş 
kollarında çalışmaktadır.

- Çalışan gençlerin (Anketin yapıldığı Mart, 
Nisan, Mayıs 1996 o dönem yürürlükte olan asgari 
ücret standartlarında) % 43'ü 5 milyona kadar, % 
30.4'ü 5-10 milyon arası, % 12.3'ü 10-15 milyon arası, 
% 7.1'i 15-20 milyon arası ve % 6.8'i 20 milyon 
üzerinde gelir kazanmaktadır.
t - Çalışan gençlerin % 59.3'ü sigortalıyken % 
40.7'si sigortasız çakmaktadır.

- Gençlerin aile nüfusu % 3'ünün2, % 8.5'inin 3, % 
25.8'inin 4, % 30.9'unun 5, % 15.4'ünün 6, % 6.6’sının 
7, % 4.5'inin 8, % 4.6'sının ise 9'un üzerinde kişiden 
oluşmaktadır.
- - Gemlik'teki gençlerin % 60.3'ü boş zamanların - 
da kahvehanelerde veya oyun salonlarında 
geçiriyor. % 20.64'ü müzik dinliyor, % 10.9'u televizy
on izliyor, % 7.5'i spor yapıyor, % 0.7'si kitap okuyor 
| - Gençlerin % 42.2'si sigara içmezken % 14.1 i • 
çok nadiren % 25.2 'si günde bir paketten az. % 
15.3'ü 1-2 paket arası ve % 2.8'i 2 paketten fazla 
sigara içiyor.
t - Gemlik'teki gençlerin % 4.l'i her gün, % 4.6'sı 
günde bir, % 6.4'ü haftada bir, % 35.2'si çok nadiren 
içki içerken, % 49,5i içki içmez.

- Gemlik'te gençlerin % 89.8'i hiç uyuşturucu kul
lanmamışken, % 4.4'ü bir kez, % 2.8'i birden fazla 
kullanfhış olup, % 2.8i halen kullanmakta!

’- Gençlerin kitap okuma sıklığı ile ilgili yöneltilen 
soru da % 19.2'si haftada bir, % 9.2'si iki haftada bir, 
% 19.4'ü ayda bir, % 13.2'si 2-3 ayda bir, % 11.4'ü 
yılda bir, % 6.2'si birkaç yılda bir kitap okuduğunu, % 
21.l'i ise hiç kitap okumadığını belirtiyor.

-Gemlik'teki gençlerin % 71i hiçbir dernek, 
kulüp, sendika ya da partiye üye değil. Buna karsın 
% 20.2'si 1, % 4.8'i 2, % 1,6'sı 3, % 0.4'ü 3 ve % 1.7'si 
3'den fazla sivil örgüte üye bulunmakta.
E - Gemlik'te yaşayan gençlerin % 8.6'sı aileye, 
bağımlı, % 20.1 'i işsizliği, % 14.5'i spor tesisi yetersizliği
ni, % 14.5'i kültür sanat etkinliklerinin azlığını, % 12.5'i 
toplum baskısı ve tutuculuğu, % 15 gençlerin genel 
ilgisizliği ve bilgisizliğini, % 13.6 ahlaki çöküntüyü 

[toplumun en önemli sorunu olarak görmekte.
t - Gemlik'teki gençlerin % 17.6'sı öncelikli olarak 
kapalı spor salonu, % 12.4'ü kapalı yüzme havuzu, 
% 10.4'ü her mahalleye futbol sahası, % 25.2'si tiya
tro salonu, % 18.6'sı modern bar ve kafelerin yapıl
masını istiyor, % 15.5'i konser salonu istiyor.
| - Gençlerin % 1.5'i belediye hizmetlerini çok 
olumlu, % 4.9'u kısmen olumlu buluyor. % 15.5'inin 
bu konuda fikri yokken, % 36.9'u belediye hizmet
lerini yetersiz, % 41 'i ise çok yetersiz buluyor..
I - Gemlik'teki gençlerin %24.7'si, gençlerin 
toplumsal yönetime karışmamaları gerektiğini 
savunurken, % 23'ü gençlerin partiler dıyındaki 
dfernek, kulüp, sendika gibi kitle örgütlerinde kamu 
yönetimine katılmalarını savunuyor, % 52.2'si ise 
gençlerin partilerde aktif olarak rol almaları gerek
tiğini düşünüyor.
I; - Gemlik'teki gençlerin % 41.5'i Aralık 95 seçim
lerinde oy kullandığını, : 31.8'i yaşı tutmadığı için - 
kullanmadığını, % 26.7'si ise seçmen kütüklerine 
çeşitli nedenlerden dolayı yazılamadığı için kullan - 
madiğini belirtiyor.

- Gençlerin sorunlarını en iyi çözecek .parti 
hangisidir? sorusuna gençlerin verdiği yanıtların 
oranı şöyle: ANAP : % 6.6, DYP : % 3, CHP : % 13.8, 
DSP : % 6.3, MHP : % 4.6, RP : % 6.3, HADEP : % 0.6, İP 
:%0.6, ÖDP :%3.6

Bunun yanısıra en dikkat çekici sonuç hiçbir par
tini gençlerin sorunlarını çözemeyeceğine inanan
ların oranının % 55.6'yı bulmasıdır. Gençlerin %9,9 u 
arkadaş grubu yüzünden, %16.2'si liderlerinden 
dolayı, %7.1 'i kadrolarından dolayı, : 12.9'u ise ailesi 
o partiyi tuttuğu için partilere yakınlık duyuyor.

Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike nedir? 
Sorusuna ise gençlerin sırayla verdiği yanıtlar şöyle: 
%30.7'si ekonomik uçurumlara dayalı sosyal patla
ma, % 29.l'i bölünme, % 18.6'sı mezhepsel-ırksal 
Çatışmalar, % 12.5'i köktendincilik ve şeriat, % 8.9'u 
komşularıyla sorunlar ve savaş tehlikesi.

i Aît ı A İç A i Aît ı CİDD ■ Ero± günç/ıy

BİZ, (5-A)’LILAR YİNE TOPLANDIK
2'5 Mays'ta, Bursa Erkek Lisesi 114, yaşına bastı.
Biz de “sabıkalı" (5-A)lılar olarak, topluca "sınıftan atılışımızın” 

39. yılını kutladık.
Bu yıl toplantımız, Bursa'da Büyükyıldız Öteli’nde yapıldı.
Washington’dan, Moskova'dan, Ankara'dan ve Foça’dan 

katılımlar oldu.
Kimler mi katıldı? Birlikte görelim.
Sıtkı Sancar, Fahri Köprülü, Gündoğan Çağal, Adnan Tohumcu, 

Lütfi Artüner, Öncü Bogatur, Behiç Ayhan, Bekir Koyuncular, Nuri 
Köristan, Oktay Beken, Nezih Dimili, Mümtaz Doğan, Servet 
Sertçeoğlu, Orhan Yazıcı, Mesut Özbatır, Oryal Kahraman, Halim 
Özkartal, Tuna Altay, Mehmet Özdeğirmencl, Cemal Pazarbaşı, 
Seçkin Onur ve bendeniz Erol Gürçay.

Ve;. Tabi sınıf arkadaşlarımızın zarif eşleri..
ÖVGÜYE LAYIK OLANLAR
- Amerika’da işini kuran Gündoğan Çağal,
- Moskova’da başarılı inşaatlar yapan Adnan Tohumcu,
- Bilgili ve kaliteli Genel Müdürümüz Sıtkı Sancar,
- Millet Meclisi'nin yükünü taşıyan Fahri Köprülü,
- Foça’dan "kanun"u ile birlikte gelen, Orhan Yazıcı,
- Değirmen Grubundan Mehmet Özdeğirmencl,
- Borsa ve Arsa işlerini bırakıp gelen Bekir Koyuncular,.
- Toplantıyı düzenleyen Öncü Bogatur ve Lütfi Artuner
- Ve.. Bu “muhabbete" iştirak eden tüm arkadaşlarımız, ye zarif 

eşleri “övgüye layık" bulundular.
Ayrıca, Bursa İş Dünyası’nda, başarılı bir çizgi yakalayan ve 

vergi listelerinin ön sıralarında yer alan, Seçkin ONUR, Halim 
ÖZKARTAL ve Oryal KAHRAMAN (5-A) "özel ödülü"ne layık 
görüldüler

“SİTEM”! HAKEDENLER
-Toplantıya katılmayan, Bursa'nın başarılı işadamlarından ve 

vergi rekortmenlerinden, İbrahim Orhan’a "bu defa" sitem etmi 
yor, başarılı geçen “by-pass” ameliyatı nedeniyle, “geçmiş' 
olsun" diyoruz.

Bu tür rahatsızlıkların ilacı, dost ve arkadaşlarla birlikte yapılan, 
“stres atma” toplantılarıdır.

- Bir süredir 'toplantılara katılmayan, Yargıtay üyesi Atilla 
Bengi'ye, küçük bir “göndermemiz" var.

Hukukun üstünlüğü tartışılmaz, ama böyle giderse "hukukçu
ların” üstünlüğü tartışılabilir.

- Mazereti Olduğuna inandığımız Ferruh Uygur'a sitem yerine 
"öpücük" gönderiyoruz.

- Ünal Besler (Paşa’yı da) bir dahaki toplantımızda görmek 
istiyoruz.

Bursa'da oturup da, bu toplantıya katılmayan sınıf 
arkadaşlarımıza, nasıl bir “muamele” yapılması hususunu 
düşünüyoruz.

Bu devirde, dost bulmak, dostluklar kurmak çok zor.
Mevcut dostluklarımızı sevgiyle sürdürelim.
Bu dostlukları özenle koruyalım.
Tüm dostlara, arkadaşlara sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyo

rum.
En kısa zamanda, bir arada olmak dileğiyle...

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye 
Polls-imdcıı. • 
Jandarma im< 
Jandarma K.-; 
Polis Karakçiu

1.31055

5131206

Kaymakamlık
ıkarnlık. - 513'105'1

Emniyet l'/l

Aydın Turizm

Resmi Daireler
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orrtı. Böl. Şf. x 
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 Tar. Md. ı 
İlçe Seç. Md. I

5132066
5134503
5131274
5131900
5131286
5131174 ■
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131'364
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Gemi Saatleri

Belediye
Santral
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Şu İşletmesi 
İtfaiye

Hastaneler
Devlet H't; Şl 39200
SSK Hastan-İSİ ■ 51'32329
Met. Saçı ’•->rağı .5131068,

TAKSİLER
Köıtez Tal-ş!
Çınar Taksi' ■ '132467 •
Güven Taksi 
Gemlik Takf.

Iı:3.3240

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

Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00

ANLAYIŞSIZ
Temel polisler tarafından 

1 yakalanmış ve sorgu için komis
erin karşısına dikilmiştir.

Komiser suçlu namzedi 
Temel’e bakar ve kimlik tesbiti 
için adresini sorar.

Nerede oturuyorsun?"
"- Kardeşumla beraberuz.”
"- kardeşin nerede oturuyor" 

diye sorar komiser.
"-Babamla beraber”
"- Peki.. Baban nerede otu

ruyor?”
Temel şaşkın şaşkın cevap

1 verir.
Anlatamadum mu komisey 

bey, biz hep beraber otu- 
rayruk.."

Komiser bu son cevabı 
düyunca, çılgına dönmüştür her-, 
halde.

Taraflar birbirini anlamıyor ve 
' zaman su gibi akıp geçiyor.

Liderler, birbirini anlamıyor.
Liderler, halkı anlamıyor.
Hükümet, devleti anlamıyor.
Bu birbirini anlamama 

hastalığı, yavaş yavaş asker ve 
sivil bürokrasiyi de etkisine 
almayı başarıyor.

Sözlü - Yorum

Insd'niar kopru Kuraca ki öf.- verdc 
Duyar ördükleri ıcin.
Yalnız kalırlar

NEVYTÖN

Hele bu “köprüler” orta 
yaşlarda, daha bir önem 
kazanıyor.

Bir fikri, bir inancı, bir ideolo
jiyi, şöyle rahatça paylaşacak 
insan bulmak, çok zor bu 
devirde.

Konuşacak ve paylaşacak 
bir dost bulmak için duvarları 
yıkalım, köprüleri artıralım.

O KADAR;
Zengindi ki, çok tütün kul

landığından “ciğerlerine filtre” 
taktırmıştı.

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

Nöbetçi 
Eczaneler
4 Haziran 1997
Engin Ecz.

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

5134521-111
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

5 Haziran 1997
Veziroğlu Ecz

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri) 

. 07.2(5-09.45-12.40-15.00-17.15-19.30 
ITatil 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

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Er gaz 
İpragaz • 
Habaşgaz 
Likitgaz ' 
Yeni Likitgaz 
Alevgaz

513
514
513
513

12 95 
17 00 
1637
1637

513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95

Gemlik'te 
sinema günleri :

AİLE SİNEMASI 
Bu hafta; 
“ EŞKIYA ”

Tel : 513 13 29

6 Haziran 1997
Yiğ'it Ecz.

7 Haziran 1997 
Seda Ecz,.

8 Haziran 1997
Engin Ecz,

9 Haziran 1997
Çamlıca Ecz.

10 Haziran 1997
Yasemin Ecz.



Sayfa: 6
20

3 Haziran 1997 Salı

Gazeteci

Kadri Güler’in 
hazırladığı programın bu haftaki konuğu

Emekli Sendikacı 
Belediye Meclis üyesi 
Emin BORA 

Bugiin Saat: 18.30’de Mutlaka Dinleyin

Gemlik KÖRFEZ FM
88.0 -

ANADOLU SİGORTA A.Ş.

Vefat ve Teşekkür
Sevgili annemiz

Naife KUMLA’nm 
vefatı dolayısıyla cenazesine 

katılan, çiçek yollayan, evimize 
gelerek veya telefon ederek 

başsağlığı dileyen, bütün akraba 
ve dostlarımıza teşekkürlerimizi 

sunarız.
Ailesi Adına 

v Evlatları 
Nuri Kumla Şule Onur

ZORUNLU SİGORTALAR (Trafik - Yeşil Kart -Tüpgdz -
Okul Servis)
OTO SİGORTALARI (Kâsko)
HIRSIZLIK SİGORTALARI (İşyeri - Konut - Kasa)
SORUMLULUK SİGORTALARI (Asansör Kaza - İşveren
Hukuki Sorumluluk)
PAKET SİGORTALAR (Aile - Seyahat - Doğalgaz)
NAKLİYAT SİGORTALARI ( Kara - Hava - Deniz)
FERDİ KAZA SİG'ORTALARI
YANGIN SİGORTALARI
MARKET - TURİSTİK TESİS SİGORTALARINDA 
HİZMETİNİZDEYİZ,

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTÎ.
JVuman Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA
TEL:0<224)51302 34 FAX:5141148

Çarşı Meydanı Akıt İş Merkezi Kat: 4 No: 4

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

DUYURU
S.S. SAHILKENT 

KONUT YAPI 
KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN 
Kooperatifimizin 8 Şubat 

1 7^7 günü yapılan 
Genel Kurul toplantısın
da fesih kararı alınmıştır. 
Kooperatifimizden, ala
cağı olan üçüncü kişi

lerin kooperatifimiz fesih 
. kurulu olan Yönetim
Kuruluna başvurmaları 

duyurulur. .
YÖNETİM KURULU

KAYIP
Bursa Valiliğinden 

aldığım pasaportumu 
' kaybettim.

; Hükümsüzdür.■ ' 
Serhat TAŞ

Müteahhit ve Kooperatiflerin' 
Dikkatine

Sabit fiyat garantisi ile inşaatınıza teslim Osmaneli | 
Dere malzemesi

30-60 günlük çekler ile
Çakıl 1.600.000-TL. Kabakum 2.000.000- TL. 1 

Perdahlık Kum 2.250.000- TL.
Ayrıca Nakliye ve Hammaliye çeklere dahil şek- I 

ilde Sabit Fiyat Garantisiyle inşaatınıza teslim edilir. ]
8.5’luk Tuğla 12.500 TL. 13.5’luk 13.500

TL.’den
30-60 -90 günlük çeklerle şipariş alınır.

KÖKÇAMLAR TİCARET
Tel.: 513 75 54 Asiı işhanı Kat ı gemlik i

KÖRJE2 O? S ET
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 çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

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

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

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

Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95



İMMMM HAFTALIK SİYASİ GAZETE

kÖRFEZ OFSET
Yarım saat İçinde bilgisayar sistemi ve kaşe makinemi-

Ayrıta kendinden m&relcicepli, İkbal otomatik kaşeler.

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

Gemlik Rotary Kulübü Celal Bayar Anadolu Lisesine anlamlı kültür hizmeti
’ : .? S *• 'v

Milyarlık 
kitap bağısı

Flash.. Flash., Flash.. Flash.. Flash.. Flash,.

Kumla’da soygun ve cinayet
Küçük Kumla'da dün 

meydana gelep olayda 
Avcı Petrol'e ait işyeri kim
liği meçhul kişiler tarafın
dan soyulurken, işyeri pom- 
pacısı Ahmet Dönmez(46) 
öyerinden bıçaklanarak

soyguncular tarafindan 
öldürüldü. .

Olay üzerine. Küçük 
Kumla jandarması alarma 
geçerek çevrede kapsamlı 
bir operasyon başlattı. 
Katiller her yerde aranıyor.

E Gemlik Rotary Kulübünün dönem projesi olarak ele 
alıp gerçekleştirdiği Gemlik Celal Bayar Anadolu 
Lisesine kitaplık ve kitap kampanyası açılış töreniyle 
son buldu.
I Rotary Kulübü tarafından İngiltere'de bulunan 
Rotary Kulüpleriyle mektuplaşılarak ilçemizdeki Celal 
Bayar Anadolu Lisesine kitap kampanyası başlatıldı. 
Buradan gelen yaklaşık değeri 1 milyar lirayı bulan 425 
kitap yine kulüpçe yaptırılan bir kitaplıkla Celal Bayar

Anadolu Lisesine armağan edildi..
Dün okul salonunda yapılan törende, kitaplık ve 

kitaplar okul yönetimine teslim, edilirken, İlçe 
Kaymakamı Orhan Işın yaptığı konuşmada devletin 
eğitim hizmetlerine yeterince yetişemediğini, gönüllü 
kuruluşların desteği ile eğitimde kalitenin Ortaçağını 
söyledi. Rotary'nin hizmetlerinden memnun olduğunu 
bildirdi.

Haberi Sayfa 3’te

Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan fırtına gibi esti Mesut

Arıtmalar törenle açıldı

Gemlik.Muhtelif Esnaf 
ve Sanatkarlar
Odasından yapılan yazılı 
açıklamada,’ 16 Mayıs 
1997 tarihinde yürürlüğe 
giren Tahsilatın
Hızlandırılması hakkındaki 
4247 nolu yasanın esnaf 
ve sanatkarlar ile diğer 
bağımsız çalışanların SSK 
ve Bağ Kur prim borçları, 
gecikme zammı ve faiz
lerinin %50 sinin yasanın

yürürlüğe girdiği.Haziran 
1997’den başlayarak 10 
ay içinde eşit taksitlerle 
ödemeleri durumunda. ' 
gecikme zammı ve faiz 
borçlarının, silineceği 
ödeme yapanların birik- ' 
miş prim borçlarına 
Ödeme dönemi içinde j 
ayrıca gecikme zammrjk 
uygulanmıyacağı hatır-^v 
latıldı.

Haberi Sayfa 3'te

HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

25. yıla girerken
Sevgili okurlar, Gemlik Körfez Gazetesi bu sayısıyla 24 yılını geri - 

den birakırken çeyrek yaşına girdi.
Yerel bir gazetenin 25 yıl yaşamını aynı titizlikle sürdürmesi kolay 

bir olgu değil.
16 Haziran 1973 yılında emanet bir matbaada, emanet başlıklarla 

basılan Gemlik Körfez, el dizgisinden, makinalı dizgiye ve 1993 yılının 
sonundan beri de bilgisayarlı teknoloji ile baskıyı gerçekleştiriyor.

Anadolu basınında ofset tekniği ile baskı yapan ilk gazetelerden 
biri olduk.
t Gazeteyi çıkarırken ortaya koyduğumuz ilkeler olan çağdaşlık, 
Atatürk devrim ve ilkelini savunmak, demokratsiye bağlılık, halktan, 
yana olmaktan ödün vermedik.
[ Bugün 24 yılı cjeride bırakırken arkaya baktığımızda çizgimizi 
korumada gösterdiğimiz hassasiyetten ödün vermediğimizi gördük.

Yerel gazeteler maddi olanaksızlıklar nedeniyle genellikle fedakar- 
lıkla çıkarlar. '

Devlet büyük basına her türlü desteği verirken, yerel basını hiçbir 
zaman hatırlamaz.
[ Büyük basın kredilerden, teşviklerden yararlanırken, iktidarla arası 
iyidir, iktidarı eleştirmeye başladığı zaman ise iktidar tarafından 
ümüğü sıkılmağa çalışılır.

İktidarlar medyadan ağır eleşirilen alınca, yerel basın akıllarına 
gelir ve bir bakarsınız bol keseden vaadlerde bulunurlar. Bir yandan 
da besleme bir basına iktidarın olanaklarını sonuna kadar açarlar.

Aslında yerel basını düşünen yoktur.
Bu dün de öyleydi. Buğun de öyle.
Basın çalışanlar ağır işçilerdir.
Bilgisayar operatöründen, haber getirenine, yazarından basanına 

bu zor işin içindeyiz.
Bizler gazeteciliğin yanında matbaacılıkda yapmak zorunda olan 

gazetecileriz.
Gazete gelirleriyle çalıştırdığın işçinin parasını ödeyemezsin 

yoksa.
Anadoluda çıkan tüm gazeteler, salt gazetecilk uğraşında buluna

mazlar. Dedim ya yoksa aç kalırlar.
25'inci yılımaza girmenin mutluluğunu sevgili Gemlik Körfez 

okurlarıyla paylaşmaktayız.
ömrümüz yetsede yarım asır sonra Gemlik Körfezin çıktığını 

görebilsek.
Buna söz vermek olanaksız.
Benden sonra bilileri Gemlik Körfezi çıkarırlar mı bilemiyorum.
Ama çıkaracaklarsa, günün ileri teknolojisiyle daha güzel bir 

gazete çıkarmalılar.
Bizlere 24 yıldır destek veren sevgili Gemliklilere şükran 

borçluyuz.
Gelecek hafta 25. yılımızın ilk sayısıyla sizlerle olacağız.

■ Engürücük'fe bulunan 
G'ökçenteks, , Mirva Yağ 
Sanayi ve Baktaf Gıda 
Sanayi işletmelerine ait arıt
ma tesisleri-Milli Savunma 
Bakanı Turhan Tayan 
tarafından hizmete açıldı.

• Dün saat 15.00'de 
Orhangazi'den ilçemize 
gelen Milli Savunma Bakanı 
Turhan Tayan, Engürücük 
Köyü sınırları içinde 
fâaliyette bulunan' 
Ğökçenteks fabrikası 
tarafından yaptırılan arıt
ma tesisini açtıktan sonra 
Mina Yağ Sanayiine 
geçerek burada yapımı 
tamamlanan arıtmayı 
hizmete soktu. Daha sonra 
Baktat tesislerine geçerek 
arıtmayı devreye soktu. 
Bakan Tayan oradan Kız 
Meslek Lisesi merkez ser
gisinin açılışını yaptı.

Erbakan’ın hayali 
temelini sökmüştü.

Nazif 
Ünal

Yılmaz 
cuma günü 
Gemlikte

Anavatan Partisi Genel 
Başkanı Mesut Yılmaz Gemlik 
İlçe Parti- binasının açılışını 
yapmak üzere cuma günü 
ilçemize gelecek.

Pazar caddesi Asil işhanın 
5. katında ANAP tarafından 
bir süre önoe satın alınan parti 
hizmet binasının açılışının 
Genel Başkan tarafından 
yapılması nedeniyle ANAP 
ilçe teşkilatında faaliyetler hız - 
landı.

Şiir yarışmasında dereceye 
giren öğrencilere ödül verildi 

“Dünya 
Süt Günü” 
kutlandı

Ulusal Aşı günleri sona erdi
,' Türkiye ’ Rotary 
Kulüplerinin sponsorlu 
ğunda gerçekleştirilen 
Ulusal Aşı Günleri 2 sona 
erdi.

25 Mayıs 2 Haziran 
günleri arasında İkincisi 
tekrarlanan Çocuk Felci 
aşısının çok ..başarılı 
geçtiğini bildiren Gemlik 
Merkez 1 nolu Sağlık |

Ocağı Sorumlu Hekimi 
Hüsnü Dedekargınoğlu 
hedeflenen 6375 kişinin 
üzerine çıkılarak yüzde 
105 aşılama ile Bursa 
Bölgesinde birinciliği elde, 
ettiklerini, gelecek yıl . 
Gemlik'te çocuk felci 1 
■aşısının uygulanmaya- i 
cağını söyledi.

Haberi Sayfa 3'te

Eski belediye ve CHP İlçe Başkanı Tıp Fakültesine kaldırıldı^

Daniş Ekim 
yoğun bakımda

öldü
1974 yılında kurulan 

CHP Milli Selamet Partisi 
koalisyon hükümeti 
Zamanında Başbakan 
Yardımcısı Necmettin 
Erbakan'ın Gemlik 
Sunğipek Fabrikasına plan 
ve projesi olmadan attığı 
temel demirlerini çalıştığı 
araçla sökerek adını o 
günlerde duyuran Nazif 
Ünal öldü.

Haberi Sayfa 3'te

ı 18-25 Mayıs tarihleri 
arasında kutlanan "Dünya 
Süt Günü" haftası 
dolayısıyla SÜTAŞ firması 
tarafından 324 öğrenciye 
ücretsiz süt dağıtıldı.

"Dünya ' Süt Günü" 
etkinlikleri nedeniyle 
Gemlik Tarım . ve 
Hayvancılığı Geliştirme 
Derneği konu ile ilgili olarak 
şiir ve resim yarışması 
düzenledi.

Öte yandan Şehit 
Ethem Yaşar İlköğretim 
Okulunda ise İlçe Tarım 
Müdürlüğü organizasyonu 
ile SÜTAŞ firması tarafın
dan 324 öğrenciye ücretsiz 
süt verilmesi öğrenciler 
arasında seviçle karşı
landı. Haberi Sayfa 3'te

İlçemizin tanınmış kişi
lerinden Daniş Ekim (87) 
yüksek tansiyon nedeniyle 
Bursa Tıp Fakültesine 
kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta 
çarşamba günü rahat 
sızlanan Daniş Ekim,

Uludağ Üniversitesi Bursa 
Tıp Fakültesine kaldırıldı. 
Aort damarının çatladığı 
ve içkanamanın meydana 
geldiği teşhis edildi. Yoğun 
bakımdaki Danış Ekim'in 
tedavisi sürerken, durumu
nun kritik olduğu öğrenildi. ı

“PARAYI VEREN 

DÜDÜĞÜ ÇALAR 

PARASI VERİLMİYEN

BORU-TRAMPET
İnan
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Yılmaz AKKILIÇ

Nereye gidiyoruz?
Her geçen gün gerilim artıyor. 

Türkiye, siyasal istikrarın sağlanama
ması dolayısıyla var olan potan
siyelini yeterince kullanamıyor.

Tartışma, rejimin geleceği üze 
rine. Aydınlanmadan yana sivil 
güçler ve -artık açıkça adını anmak 
gerekir ki- Silahlı Kuvvetler, siyasal 
iktidarın, anayasada tanımı yapılan 
laik, demokratik hukuk devleti 
ilkesinden geri adım atma hazırlığın
da olduğundan kaygılı.

Siyasal iktidar ise, -özellikle- Silahlı 
Kuvvetler'in rejimi savunmaya yöne
lik örtülü girişimlerini geçiştirme 
çabasında...

MGK'nın 28 Şubat toplantısında 
karalaştırılan konular askıda. İktidar 
ortakları kendi kişisel veya ideolojik 
çıkarları doğrultusunda zikzaklar 
çizmekte. RP hakkında Anayasa 
Mahkemesi'nde açılan “kapatılma 
davası"nı işlevsiz kılabilmek amacıy
la “hukuka -kanuna değil- karşı 
hile” yöntemleri geliştiriliyor. 
Atatürk'ün açtığı çığırdan “aydın- 
lanma”nın ürünü olarak DYP Genel 
Başkanı ve Başbakan koltuklarında 
oturan Tansu Çiller, kendi varlık 
nedeniyle çelişen bir ideolojinin 
hizmetinde. Salt "Yüce Dlvan"dan 
kurtulabilme ve bir ölçüde de “ikti
dara sahip olma" hırsıyla, Devlet'in 
uzlaşmazlık içinde olduğu partiyle 
ortaklıkta ısrarlıl

DYP Grubu, birkaçı dışında “tes
limiyet” görüntüsü içinde...

★ ★ ★

Cuma günü Genelkurmay Genel 
Sekreteri Tümgeneral Erol Özkas- 
nak'ın, ertesi gün de İkinci Başkan 
Orgeneral Çevik Bir'in, “Kuzey Irak 
operasyonu için 50 trilyonluk ek 
ödenek" konusunda yaptıkları açık
lamalar, Silahlı Kuvvetler'le REFAH 
YOL arasında iplerin kopma nb'ktası- 
na geldiğinin kanıtı niteliğindedir f

Durum, son derece "vahim"dir.
I

Bir “devlet'ln silahlı kuvvetleri, o 
devleti yöneten "siyasal lktidar"a 
güveninin kalmadığını ve o devletin 
"başbakan"ının sözü vaatlerini cid
diye almadığını dosta düşmana ilan 
etmekten sakınmamaktadır.

Bu kadar da değl, bu "devlef'in 
silahlı kuvvetleri, devletin dış poli
tikalarını yöneten “siyasal kadro"ya 
karşı da güvensiz olduğunu -uygun 
bir dille de olsa- altını çizerek açık
lamakta; yürütülen kanlı savaşla 
çelişen uluslararası ilişki ve uygula
malardan yakınmaktadır.

Özetle, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
"siyasal İktidarı" ile “silahlı 
kuvvetler”! birbirlerine “karşıt" hatta 
“hasım" görüntü vermektedirler.

Hatta anımsanacağı üzere, bu 
“karşıt" veya "hasmane" görüntü

ya da "kuşku"ya varan ikircim, 
Kuzey Irak operasyonunun "siyasal 
iktldar"a şu veya bu nedenle önce
den haber verilmemesine bile yol 
açmıştır.

Öte yandan Silahlı Kuvvetler'in 
bugünkü tepki ortamına sürüklen
mesinin, "1997 Bütçesi" görüşmeleri 
sırasında, Başbakan'ın sorumsuz bir 
danışmanının girişimleriyle Milli 
Savunma Bakanlığı Bütçesi'nden 
Başbakanlık Bütçesi'ne aktarılan 50 
trilyonluk ödenekle bağlantılı olduğu 
iddiaları da dillendirilmekte 
kulislerde,

Denilmektedir ki:
"Kuzey Irak operasyonu ile ilgili 

olarak istenen ve REFAHYOL'ca 
savsaklandığı öne sürülen 50 trilyon
luk ek ödenek olayına gösterilen 
tepki, bir bakıma bütçedeki kısın
tının rövanşı niteliğindedir.”

Öyle veya değil. Ancak kesin 
olan, "devlet'le "siyasal iktidar" 
karşı karşıya.

O kadar karşı karşıya ki, iktidar 
ortaklarından biri hakkında açılan 
“kapatılma davası"nı işlevsiz kılmak 
için birlikte önlemler- geliştirilmekte, 
“balon parti"den "seçim sürecinde 
parti kapatılmaması"na, "seçim itti- 
fakı"na değin girişimler, "siyasal ikti
darca "devlef'in direnişini kırmaya 
yönelik manevra planları.olarak 
hazırlanmakta.

Bu manevra planlarından en 
önemlisi, galiba Refah'ı "mazlum" 
rolüne soyundurabilmek üzerine!

Nitekim Erbakan, kamuoyu 
önünde Silahlı Kuvvetler'e övgüler 
düzmeye devam ediyorsa da, 
Grup'tan başka sözler söylemeye 
başladı. Örneğin son Grup toplan
tısında-, -ve de dışarıya sızdırıla
cağından emin olarak- şöyle demiş:

"Ordu, başarısızlıklarının fa 
turasını Hükümetin üstüne yıkmaya 
çalışıyor!"

Dün bu satırların yazıldığı ana 
değin, Erbakan'dan herhangi bir 
yalanlama veya düzeltme 
gelmemişti. Yani Hoca, dışarıya 
sızdırılacağından emin olarak 
yönelttiği bu ağır suçlama ile, Silahlı 
Kuvvefler'i açıktan karşısına almak
tan sakınmadığnı göstermek istiyor 
belki del

Öyleyse gidiş nereye?
Devlet, tam anlamıyla olgun

laşmış bir "yarma şeftall"ye dönmüş 
durumda. Devlet, kendisini yöneten 
siyasal iktidarın bir kanadının 
"anayasaya aykırı" olduğu ve ka 
patılması gerektiği görüşünde,

İktidarın o kanadı ve küçük ortağı 
ise, Devlef'in direnişini kırma 
uğraşısında...

Evet, nereye gidiyoruz?..

|®EMLİK KÖRFEZ
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’ KAYIP
Anadolu Üniversitesi, 

Açıköğretim Fakültesi 

öğrenci kimlik kartımı 

kaybettim.

Hükümsüzdür.

Oğuz Murat 
KIZILARILI

l/azı yorum
__________________ Necati Kartal

SÖZ HAKKI
“Söz Hakkı", ülkemizde oldukça I 

önemli bir kavram.
İnsanlığın, söz hakkı da dahil olmak 

üzere, bugün kullanabildiği mevcut ı 
temel haklarını da elde etmesinin tari
hi yenidir. Teorik planda 100-150 yıla 
dayansa da, pratik olarak son 50 yılın 
ürünüdür.

Konuşma ve toplum adına karar 
verebilme hakkını, gökten aldığını 
savlayan hanedanların yaşadığı "feo
dal dönemde", toplumun bir bütün 
anlamda “söz hakkı yoktu."

Bu evrimi ve bu hakkı toplumsal 
mücadeleler ile 19 yüzyılda almış ya 
da almaya başlamış olan toplumsal 
yapılarda -söz hakkı- daha gelişkin 
olmasına rağmen, bizim gibi “merkezi 
feodal bir devletten jakobenist bir 
çıkışla, ulusal bir devlete dönen ve 
dış konjektürün önemli katalizör 
olduğu bir gelişmeyle de çok partili 
yaşama giren" ve bu yaşamı da 
beceremeyen toplumsal yapımızda 
"söz hakkı" kavramı, maalesef bir 
“demokrasi ve insanlık hakkı" değil, 
"tahammül edilemez bir kargaşa" 
olarak algılan(dırıl)maktadır.

★ ★ ★

Söz hakkı kavramı, günlük 
yaşamımızda belki sıkça karşımıza 
çıkmakta. Ama ilkokul çocuğunun 
yazıyı -harf, hece, kelime, cümle gibi- 
birçok birikimden sonra aniden 
öğrendiği gibi, ben de, ilk çarpıcı 
örneği 1983'leıde biri siyasetten, diğeri 
sanatsal yaşamdan gelen ve devletin 
diğer bir kısım elitleri tarafından tasfi 
yeye uğrayan, Süleyman Demirel ve 
Bülent Ersoy'dan almıştım' İlginçtir, 
Cumhuriyet Gazetesi'nin arka say
fasında iki’büyük röportaj vardı ve 
aynı şeyi söylüyordu. “Söz Hakkı!”

Tarih, Türkiye'nin söz hakkını ala
bildiğince kullanabilen ve başkala 
rının söz hakkı üzerinde de tasarruf 
sahibi olan, sayılı bu iki ünlü yurttaşına 
bunu söyletebilecek şartları hazır
lamıştı.

“Demokrasiyi tarif eden en önemli 
koşul, söz hakkinizin birileri tarafından 
gasp edilememesidir” (...) 
"Vatandaşın söz hakkını katlanabilme 
zemini ortadan kalkarsa rejim tehll 
keye girer." (...) "Söz hakkı, İnsanlık 
için çok önemlidir ve bir gün herkese 
lazım olabilir!..”

Sonra tarih, Demirel'in bu mağ
duriyetine uygun olarak "Türkiye 
sağı’nın alışkın olmadığı bir politik 
manevraya tanıklık yaptı ‘Konuşan 
Türkiye"’

Türkiye konuşmalıydı (I) Herkes söz 
hakkını kullanmalıydı (I)

Slogan tutmuştu... Türkiye'nin tas
fiye edilmeye çalışan bu elitleri söz 
hakkını elde etti!

kendi konuşamamazlıkları imiş!...

Maddenin yıpranmasını, gelişmesi I 
ni ve değişimini zorunlu kılan zaman, 
ilerlemeye devam etti ve gelip 1994- 
95'lere dayandı. Türkiye siyasal 
yaşamında, YDH diye bir yeni sivil 
çıkış türüyor gibiydi.

iyi idi ya da kötüydü. Ama 
Türkiye'nin bugün olduğu gibi "yeni 
bir umudu yeşertmeye ihtiyacı vardı 
ve belki bu umudu, O temsil edebilir
di." Ama olmadı.

İşte böyle bir dönemde, biz de 
kendimizce bir pozisyon almak istedik. 
Hani çok partici olmayalım ama. 
üretilecek iyi şeylere biz de omuz 
verelim diye... fl

Hem ulusal, hem de yerel medya 
gelişmeyi olağanca dikkatiyle takip 
ediyordu. Yerel medyadan bir kısım 
arkadaşlar gelişmeleri kendine® 
tanımladığı pencereden övdü veya j 
yerdi. Bunların hepsi doğaldı ve 
olması gerektiği gibi oldu.

Statik particilik ve politik yaşamda 
başka siyasi partilerde dikiş tuttura
mayanlar ve popülizm arayanlar ile 
bizim gibi partici düşunemeyenler 
arasında bir zihniyet tartışması^ 
yaşandı. Ardından bizim katıl
madığımız büyük kongre ve sonrası bir 
dizi istifa. İstifa edenler 'arasında ben 
de vardım.

Bu istifa ve sonrasındaki tartış
malardan biri hakkında yereli 
gazetelerimizin usta kalemlerinden bir i 
köşe yazarımız, aldığı-bilginin ışığında i 
bir yazı yazdı. Bilgi ve yazının bir 
bölümü -en azından bize göre- doğru 
değildi. Dostum Zeki Erturan ile birlikte 
ziyaretine gittik ve kendimizce doğru
ları anlattık, hani ille de yazsın diye 
değil...

Kısa, dostça bir sohbetten sorfta 
kalktık. Ve ilgili köşe yazarı, "Söz 
Hakkı” başlığıyla, bir gazetecilik 
örneği sergiledi ve sözlü açıklamamızı 
yorumsuz yazdı. Bu, benim yaşamım
da söz hakkı konusundaki ikinci önem
li vurguydu.

Gün geldi devran döndü. Bana da 
“söz hakkı" üzerine yazı yazmak nasip 
oldu.

Söz hakkı, toplumsal sinerjinin 
ortaya çıkmasını sağlayan en önemli 
araçtır.

Uygarlık, unuttuklarımızdan gayri, 
s kalan herşeydir. Uygarlığı bu hale 

getiren belki toplumun dar bir kesl- 
ı minin önderliğidir. Ama, sistemin otur

masını ve toplumsallaşmasını 
: sağlayan, oldukça geniş olan toplum

sal konsensüslerdir.

Bülent Ersoy unutmuş olsa da, "söz 
hakkı"nı kullanabilmek, demokrasinin

Ama.. "Onların kastettiği söz hakkı, 
kendi haklarıyla sınırlı kaldı!” Meğer 
koşan Türkiye'den kastedilen şey,

"olmazsa olmaz" koşuludur ve 
“birgün herkese lazım olabilir!"

Umutlu bir hafta dileğimle...

Gemlik bizimdir.,
Sevelim, koruyalım, sahip 

• çıkalım. İMİ
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Şiir yarışmasında dereceye 
giren öğrencilere ödül verildi 

“Dünya 
Süt Günü”

Körfez
I

Sayfa : 3

...

.................... .... .......

Gonca YERLİYURT

kitap bağışı
kutlandı
’ İ.8-25 Mayıs tarihleri 

OhC^nda kutlanan "Dünya
$Üt Günü haftası
dolayısıyla SÜTAŞ firması 
tarafından 324 öğrenciye 
ücretsiz süt dağıtıldı.

"Dünya 
etkinlikleri 
Gemlik

Süt Günü" 
nedeniyle 

Tarım ve’
I Gemlik Rotary Kulübü Celal Bayar 

■ Anadolu Lisesine 1 milyar lira tutarında 
kitap ve kitaplık bağışladı.

i Rotary Kulübünün dönem projesi 
içinde İngiltere'deki Rotary Kulüplerlerle 

f yaptığı yazışmalar sonucu Anadolu

Lisesinde kurulacak okul kitaplığı için 
425 adet çeşitli İngilizce eser gönderildi.

Celal Bayar Anadolu Lisesi Yönetimi 
ile yapılan temaslar sonucu Rotary ı 
Kulübü tarafından yaptırılan kitaplığa
yerleştirilen

lEsnaf Odasından SSK ve BağKur borçlularına hatırlatma

I L H i

kitaplar için dün okul salo
nunda bir tören düzenlen
di

Gemlik Muhtelif Esnaf 
ve Sanatkarlar 
Odasından yapılan 
yazılı açıklamada 16 
Mayıs 1997 tarihinde 
yürürlüğe giren Tahsilatın 
Hızlandırılması hakkında - 
ki 4247 nolu yasanın 
esnaf ve sanatkarlar ile 
diğer bağımsız çalışan
ların SSK ve Bağ Kur prim 
borçları, gecikme 
zammı ve faizlerinin %50 
sinin yasanın yürürlüğe 
girdiğ Haziran 1997'den 
başlayafak 10 ay içinde 
eşit taksitlerle ödemeleri 
durumunda gecikme 
zammı ve faiz 
borçlarının silineceği

ödeme yapanların birik
miş prim borçlarına 
ödeme dönemi içinde 
ayrıca gecikme zammı 
uygulanmıyacağı hatır
latıldı.

Bu konuda fazla bilgi 
almak isteyenlerin 513 
20 18 veya 514 50 10 
nolu telefonlara başvur
maları istenen bildiride 
SSK ve Bağ-Kur'a prim 
borcu, gecikme zammı 
ve faizi borcu olanların 
çıkarılan yeni %50 af 
yasasından yararlan
malarının kendilerinin 
çıkarlarına olacağı hatır
latıldı.

Törene Kaymakam 
Orhan Işın. Garnizon 
Kumandanı Kıd. Alb.Bilgi 
Gülkent, Belediye Başkanı 
Nurettin- Avcı, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Erol Ateşli, 
Rotary 2244. Bölge 
Guvernör temsilcisi Şerif 
Arı, Gemlik Rotary Kulübü
Başkanı Ercek,

.Hayvancılığı Geliştirme 
Derneği konu ile ilgili olarak 

-ve resim yarışması 
^düzenledi.

öte yandan Şehit 
Ethem Yaşar İlköğretim 
Okulunda ise İlçe Tarım 
Müdürlüğü organizasyonu 
İle SÜTAŞ firması tarafın- 
dan 324 öğrenciye ücretsiz 
süt.verilmesi öğrenciler 
arasında seviçle karşı
landı,

: Resim ve şiir yarış- 
mastnın seçici kurulu İlçe 
MIHI Eğitim Müdürlüğü 
tarafından oluşturuldu.

konulu yarışmada 
dereceye giren 6 öğren-

Ulusal Aşı günleri sona erdi
Türkiye Rotary

Kulüplerinin sponsorluğu 
gerçekleştirilen Ulusal 
Aşı Günleri 2 sona erdi.

25 Mayıs 2 Haziran 
günleri arasında İkincisi 
tekrarlanan Çocuk Felci 
aşısının çok başarılı 
geçtiğini bildiren Gemlik 
Merkez 1 nolu Sağlık 
Ocağı Sorumlu Hekimi 
Hüsnü Dedekargınoğlu 
hedeflenen 6375 kişinin 
üzerine çıkılarak yüzde

105 aşılama ile Bursa 
Bölgesinde birinciliği 
elde ettiklerini söyledi.

Gemlik Rotary 
Kulübünün haftalık 
yemekli toplantısında 
konuşan Dedekar 
gınoğlu, başarılı aşı 
kampanyasından sonra 
gelecek yıl çocuk felci 
aşısının Gemlik'te uygu
lanmayabileceğin i 
söyledi.

Bölge Sekreteri Güngör 
Günaldı, Rotary Kulübü 
üyeleri , davetliler ve okul 
öğretmenleri katıldılar.

Kitaplık ve kitap bağış 
töreninde konuşan okul 
Müdürü İdris Aka, 
Anadolu Lisesinin genç bir 
okul olduğunu, yabancı 
kitapların pahalı olması 
nedeniyle büyük bir ki 
taplık kuramadıklarını, 
Gemlik Rotary Kulübünün 
yardımlarıyla pkullarıha 
kazandırılan kitapların 
değerinin; yaklaşık 1 milyar 
lira olduğunu hatırlatarak. 
Kulüp Başkanı ve üyele 
rine desteklerinden dolayı 
teşekkür etti.

Daha sonra söz alan 
Ferruh Ercek ise, 
Rotary'nin toplumdan 
adıklarını toplum için har
cadıklarına dikkat çe 
kerek, bugüne kadaf 2 
okula bilgisayar, 4 okula 
Atatürk büstü, bir dil labo- 
ratuvarı kazandırdıklarını 
hatırlatarak, "Kurduğumuz 
bu kitaplığı bin kitaplıklı 
bir kütüphaneye dönüştü 
receğlz." dedi.

Kaymakam Orhan Işın 1 
ise Eğitim Hizmetlerinin 
pahalı olduğunu,halkında 
devlete yardımlarıyla.' 
eğitimin kalitesinin arta
cağını söyledi.--

cîy'e. İlçe Tarım
Müdürlüğünde düzenle
nen törenle ödülleri^erildi. 
’. • •: Ya r ı ş m a d a dereceye 
giren öğrenciler şufılar:

Resim Dalı:
Yasin Kaplan birinci, 

Kezjban Kılıç ikinci, Dilara 
Dağ üçüncü

Şiir Dalında:
Sultan Usta birinci;
Mine Sinan ikinci, 

Gülsüm Yalçın -üçüncü 
.âldUlar.

Erbakan’ın hayali 
temelini sökmüştü.

N azif 
Ünal 
öldü

? 1^74 yılında kurulan
CHP Milli Selamet Partisi
koalisyon 
zamanında 
Yapımcısı 
Erbakan' ın

hükümeti 
Başbakan 
Necmettin 

. Gemlik

hAFFAflıfl SOhBETı Z'E'B'EKC'E.T COŞ^ÇU^L

Tarih içinde Gemlik ve Havalisi
AH BU GEMLİK !

Duvarların soluk aldığını, evlerin 
güldüğünü, pencerelerin başka başka
camlardan, başka baş ka
göründüğünü düşündüğünüz oldu mu 
hiç?

Benim bu duyguyu derinden derine 
hissettiğim anlar olmuştur. Zaman 
zaman da olsa, olmuştur. Sanıyorum 
bu yazı dizisine başlamamın belki de 
gerçek nedeni budur.

Gemlik sokaklarında dolaşırken 
denizin mavisine, kırmızısına, sarısına, 
moruna gözlerim dalarken, hep ileri- 
ley, hep ileriye bakmak isterken, hem 
de bakarken, geçmişi düşünmekten, 
eskiyi düşlemekten kendimi ala
madım» Taa başlangıçtan bugüne 
doğru yaşadım gönlümde ve de 
düşüncemde...

Altın postu aramaya giden ilk 
denizcilerin serüvenlerini gördüm, sarı 
oldum, mavi oldum, mor oldum. Devir 
devir ben oldum, sen oldum, o oldum. 
Gemlik sokaklarında kolkola piyasa
eden Rurtı beraber

dolaşırken, deniz kıyısındaki bir san
dalın içinde ağlayıp duran bir bebeyi 
kucakladım ve Rum çetelere. Ermeni 
çetelere lanetler yağdırdım.

Sonra Cumhuriyet devri geldi. 
Sayısız Cumhuriyet Bayramları 
yaşadık. Alınlar açık, başlar dik, kadın 
kız, çocuk herkes sokaklarda... 
Geceleri feneralayları, herkes mutlu bir 
beraberliğin içersinde, askerlerimiz rap 
rap yürüdüler caddelerimizde, koca
man kocaman bayrakları pencereler
imize astık, şanlı bayrağımızı el 
üstünde taşıdık. "Kayıtsız, şartsız ege
menlik" türküleri çağırdık. Belediye 
önünde kazaska, harmandalı 
oynadılar gençler. Dizleri küt küt yer
lere vurdular.

İnsanlar hep mutluydu ilk anılarım
da. Yılbaşlarında, Cumhuriyet 
Bayramlarında, Halkevi salonlarında 
balolar veriliyordu. (Bu ara -İkinci 
Dünya Savaşı sırasında- asker bile 
geldiydi Gemlik'e. O sıralarda askeri 
gazinolarda da.... (Devamı Sayfa 4'te)

Sünğlpek Fabrikasına plan 
ye projesi olmadan attığı 
temel demirlerini çalıştığı 
stepne ile sökerek adını o 
0ünlerde duyuran Nazif 

nal öldü.
Nazif Usta olarakta tanı

nan ve 1984-1987 tarihleri 
ölğSlnda ANAP Belediye 
•Meclis üyeliği yapan Nazif 
Ünal, yakalandığı hastalık-
tap kurtutamıyarak
İlettiğimiz hafta vefat 
edurek toprağa verildi.

ADD’de 
Perşembe 
toplantıları 
başladı
Atatürkçü Düşünce 
Derneğinin perşembe 

^j?İĞintılarının İkincisi yapıldı. 
Gjşriçllk sorunlarının 
tartışıldığı geçtiğimiz haftaki 
toplantıda konuşmacı 
•dernek üyesi Cem Güler idi. 
Şu ndtaki konuşmacı Eğit- 
Sen den Diksin öğretmen 8 
.yilftk: kesintisiz eğitimve çağ- 
daş eğitim nasıl olmalıdırı 
anlatacak.

" Mayın temizleyenler
"Mayın döşeli bir tarla düşünün. Üstelik felaket 

durumda. Kurak, bakımsız, kendinden "vazgeçmiş. 
Bu tarlaya girmek her anlamda yürek ister, İşte 
halkla İlişkiciler bu tarlaya ilk girenlerdir. Onlar 
öncelikle tarlayı mayıniardan temizler, sonra 
toprağı canlandırır, uyandırır ve reklamcılara teslim 
ederler.

Reklamcılar bu tarlaya rengarenk çiçekler eker, 
meyve ağaçları diker tarlayı cazip hale getirirler.

Sırada pazarlamacılar vardır. Onlar bu tarlanın 
ürünlerini çiçeklerini, meyvelerini satışa hazır hale 
getirir ve manav tezgahına koyarlar.

Bundan sonrası satıcı ve alıcıya kalır."
İşte bu anlatım, halkla ilişkilerin ülkemizdeki son 

durumunu yansıtıyor. Artık halkla ilişkiler kavramı, 
gerekliliği gibi konular geçmişte kaldı ya da 
kalmalı. Çünkü artık zaman halkla ilişkileri tartışma» 
değil, uygulama, geliştirme ve belki de iletişim 
yönetimi içinde yeniden konumlapdırma zamanı.

Yukarıdaki örneği anlatarak mayın dolu tarlaya 
ilk giren yürekli kişilerin halkla ilişkiciler olduğunu 
söyleyen Doç. Dr. Alaeddin Aşna halkla ilişkiler; 
reklam ve pazarlamanın birbirlerinin rakipleri değil 
aynı ekibin birer parçası öldüğünü vurguluyor ve 
ekliyor, "rekabet ortamında sadece iyi mal üret
mekle, sadece iyi reklam yapmakla rakiplerinizle 
baş edemezsiniz. Ancak sğsyal sorumluluk alarak 
bir misyon üstlendiğinizde rekabet gücümüz artar. 
Bunun ylu da doğru halkla ilişkiler projelerinden 
geçer."

Yani mayınlı araziyi bereketli tarlaya dönüştür
menin ilk, en zor ve uzun vadeli sonuç alınabilecek 
bölümünü halkla ilişkiler oluşturuyor. Reklam ve 
pazarlama ile geliştirildiğinde nihai sonuca ulaşılıy
or. Ancak tarlaya yeniden döşenebilecek‘mayın
lara karşı sürekli tetikte olmak koşuluyla. ı

Temizledikleri mayınlara rağmen yenilerine karşı 
da sürekli tetikte olanların kurduğu bir dernek var 
kentimizde. Kısa adı BHİD olan. Bursa Halkla İlişkiler 
Derneği.

Kurucusu olmaktan onur duyduğum dernek bu 
yıl 5. yaşını kutluyor. 1992 yılında bir avuç İletişimci ’ 
tarafından kurulan BHİD Türkiye'nin ilk halkla ilişkiler 
şirketini kuran Alaeddin Aşna gibi isimlerin verdiği 
cesaretle kuruldu ve yaşamını sürdürüyor. '

Emekleme dönemlerinden sonra yürümeye 
başladı ve sanırım artık koşuyor.

5. yıl etkinlikleri çerçevesinde Marmara Üniver
sitesi İletişim Fakültesi Öğretim üyesi ve İstanbul 
Halkla İlişkiler Derneği'nin Başkanı Doç. Dr. 
Alaeddin Asna'nın konuşmacı olarak katıldığı 
toplantı, derneğin ulaştığı noktanın ve BursalIların 
iletişim yönetimine verdikleri önemin de bir göster
gesidir.

Son derece ilgili bir kalabalığın katıldığı toplantı
da Aşna dünyada’ ve Türkiye'de halkla ilişkilerin 
aldığı yolu ve ileşitim yönetimin rotasını anlattı.

Mesleğin ilk yıllarında yakın çevresine bile halkla 
iliş kicilerin ne iş yaptığını anlatmadığını, 
arkadaşlarından "yeni yılını kutlar bu yıl da halkla 
iyi münasebetler kurmanı dilerim" gibi kartlar 
aldığnı, ama bugün 200'e yakın halkla ilişkiler şir
ketinin var olduğunu söyledi.
• Artık yönetim şemalarında başkan ya da genel 
müdür-yardımcılarının içinde, bünyesinde halkla 
ilişkiler, reklamvve satış sonrası hizmetler gibi birim - 
lerin bulunduğu iletişimden sorumlu başkan 
yardımcısının olduğunu vurguladı.

Kısaca İletişimcilerin ufkunu genişletti ve onlara 
doğru yerde olmanın mutluluğunu yaşattı.

Çevriye Coşkun, Gönül Uman, Dilek Cesur ve 
Dilek Tunalı'dan oluşan feursa Halkla İlişkiler Derneği 
yönetim kurulu da yaptıkları başarılı organizasyon - 
larla derneğin gücüne güç kattılar.

Nice yıllara BHİD...

Belediye Meclisi Haziran toplantıları başladı
Başkan Nur ettin Avcı 
Meclisten güvenoyu aldı
Gemlik Belediye Başkanının 
1996 yılı çalışmaları 
geçtiğimiz hafta yapılan 
Belediye Meçlisi toplantısın
da güveoyu sonuçlandı. 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı Başkanlığında toplanan 
belediye meclisinde eski • 
zabıt okunarak onaylandı. 
DYP'II üye Emin Boranın katıl
madığı İçin red oyu verdiği 
zabıttan sonra Başkanın 
Meclise vermekle zorunlu 
olduğu 1996 yılı çalışma 
raporunun okunmasına baş
landı.
Raporun okunmasından 
sonra eleştriler başladı.

Eleştirilere DYP'den Emin 
Bora'nın. hazırlıklı olarak' 
geldiği görüldü. CHP'II üye 
İbrahim Koç da başkanın 
ödemelerde Encümene 

'gelen belgeleri usulsuz imza
ladıktan iş yapıldıktan sonra 
iş yapma kararlannın 
alındığını hatırlattı. 
RP'II Üyeler Emin bora nın 
eleştirilerine katıldıklarını 
söylediler. Başkan Avcı, 
eleştirilere’cevap verdikten 
sonra yapılan oylama İle 
başkan Avcı 1996 yılı çalış - 
malarından 
aklandı.Meclisten güven 
aldı.
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3. Sayfadan Devam:
... eğlenceler tertipleniyor, 

balolar veriliyordu)
Erkekler kahvelerdeki

Körfez

Görgüsüzler”
"Görgüsüzler" başlığı, aslında bir TV dizisinin 

adı olmalıydı; toplumsal yaşamımızdaki 
görgüsüzce davranışların, inceden inceye 
eleştirildiği bir dizinin. Ne var ki bizler, toplum 
olarak da, birey olarak da aynayı yüzümüze 
tutmayı pek sevmeyiz. Bu belki de yaygın 
görgü noksanlığımızdan ileri gelen bir refleks,

“Görgü"yü sözcükler, "Toplum içinde 
varolan ve uyulması gereken saygı ve incelik 
kuralları" diye tanımlıyor. Acaba biz bu saygı 
ve inceliklere ne derece uymaktayız? Görgü, 
toplumda geçerli kurallara uymak anlamına 
geldiğine göre, bizler, yakın ya da uzak 
çevremizi rahatsız edecek tavır ve 
davranışlardan kaçınıyor muyuz, yoksa, adam 
sende, ben canımın çektiği gibi hareket 
ederim, zaten benim yaptığım her şey 
geçerlidir ve doğrudur düşüncesi içerisinde mi 
hareket etmekteyiz?

Ben, gazete boyutlarını aşmamak için bir 
örnek vererek, görgülü davranıp davranma 
dığımızı somutlaştır mak istiyorum.

Bu^rneği, günlük yaşantımızı bir boydan bir 
boya kaplayan TV'den almak istiyorum. TV'nin 
program ayrıntıları üzerinde durmadan sırf 
görüntüsüyle ilgili bazı saptamalar yapmak 
amacındayım. Önce, spiker ve sunucuların, 
Türkçeyi doğru dürüst konuşma yeteneklerini 
de bir yana bırakarak sırf giysilerine takılmam 
gerekiyor. Bunların hemen hepsi de bütün 
programlara, üzerlerinde son moda eğreti 
giysilerle çıkıyorlar ve de proğram sonunda bu 
giysileri ödünç veren ticari firmaların adı 
yazılıyor. Ankara'da kablolu yayın yapıldığı için 
kış aylarında yabancı TV kanallarını da izleme * 
olanağını bulmaktayım: BBC, CNN ve birkaç 
Fransız istasyonu. Bu kanalların hiç birinde, 
haber okuyanlar ya da sunucular eğreti 

. elbiseyle seyirci karşısına çıkmıyorlar; hervakitki 
' gibi temiz ve düzgün bir kıyafeti yeterli 

buluyorlar. Peki, bizimle onlar arasındaki bu fark 
nereden kaynaklanıyor dersiniz? Bana kalırsa 
önce görgüsüzlüğümüzden; ardından da 
reklam yapma, yani televizyonlarımızın bir türlü 
doyamadıkları çok para kazanma hırsından. 
Görgüsüzlüğü öne almamın nedeni, beyaz 
camda görünen bu genç bayan ve bayların 
baskın eğilimi, temiz ve derli toplu 
görünmekten çok, rüküş ve alayişli görünmeye 
eğilimli olmalarıdır. Boyaları da öyle, maşallah 
hepsi de birer taş bebek!

ATV'nin -eski solcu- Ali Kırca'sını üst üste iki 
kez aynı giysiyle görmek, olanaksız; geçen yıl 
renk renkti ceketleri, son günlerde dik yakalı.
ekose! Her konuşmasında, halktan 
haksızlıklara karşı olduğunu söyleyen 
Civaoğlu'nun bırakın giysilerini, 
kıravatları satın almaya bir emeklinin 
yştmez...
! Örnekleri .çoğaltmak mümkün;

yana, 
Güneri 
taktığı 
maaşı

hanım
sunucu ve haber okuyanlara değinmek bile 
gereksiz; hemen hepsi de görgüsüz bir rüküşlük 
içersindeler. Bu halleriyle bu baylar ve bayanlar 
topluma ve özellikle de gençeler iyi bir örnek 
olduklarını mı sanıyorlar?

Yok canım, onların hiç bir şey düşündükle ı 
ya da sandıkları falan yok; amaçları sadece 
rüküşlüklerini teşhir edip transfer ücretlerini 
artırmak. Tıpkı TV patronlarının tek amaçlaunın 
reytingi yükseltip karlarını artırmak olması.gibi. 
Zaten kapitalizmin tunçtan kurdlı da budut.

Yoksa, Ali Kırca olsun, Güneri Civaoğlu_olsun, 
benzerleri Olsun, bu ülkede milyonlarcaAsanın 
sefil, perişan, işsiz, güçsüz, göçebe olduğunu; 
güney doğuda her üç insandan birinin açlıktan 
ölmek üzere olduğunu bilmiyorlar mı?

Bu haberleri okuyanlar, fotoğrafları ile 
gösterenler onlar değil mi?

Sayın okurlar, bakmayın siz bu bireysel 
örnekler verip adamcağızlara verip 
veriştirmeme; aslında bu görgüsüzlüğümüz ve 
adamsendeciliğimiz vahşi kapitalizmin sadece 
seyaz cama yansımaları; bütün bunların 
ardında, dev SERMAYE grupları ve ilahlaşan 
PARA yatar. Adı anılanlar sadece bu dev 
mekanizmanın -milyarlık- birer vidası.

Ben yazımı yine de İyimser bir notla bitirmek 
İsterim: TV'dekl bu olumsuzlukların yanısıra her 
sabah Flash TV'dekl Sabah Kahvesini zevkle ve 
.ibretle seyrediyorum ve acı gerçekleri günlük 
giysileriyle buruk bir tatla veren Bahadır ile 
Turgay'ın gözlerinden öpüyorum. •

radyolardan ajans haberlerini 
dinlerlerken arada derin 
düşüncelere dalsalar da 
uzaklardaki savaş o kadar da 
çok etkilemiyordu bizim 
ülkemizi... Bizim buraları...

Taa kİ Atatürk'ü
kaybedene kadar...

Sonra büyük savaş gelip 
çöküyor dünyanın üzerine. 
Bize sıçramasa da etkisi her bir 
şeyde görülüyor. Ekmek 
karneye biniyor, şekerin kilosu 
bilmem şu kadar; pahalılık alıp 
başını yurüşor. İhtikarla savaş, 
fakir fıkaranın, memur 
takımının çilesi derken, devir 
devir düzenler değişirken 
dünya renkten renge geçiyor, 
kadınlar apartman topuktan 
margntar pabuca,
delikanlılarda uzun ve bol 
ceketler bobstil modaları...

Yeşil yaprak kızarıp 
sararıyor, sonra kuruyup atıyor 
kendisini dalından ama 
yaşam sürüyor. Dünya böyle 
gelmiş-böyle gidiyor. Bu arada 
Gemlik sokaklarını süsleyen 
bodur dut ağaçları, akasyalar; 
ıhlamur ağaçları teker teker 
yok oluyorlar.. Kimse farkına 
bile varmıyor.. Deniz kıyısındaki 
o güzelim evlerde teker teker
yok oluyorlar.
apartmanlar alıyor.

Diyeceğiz ki

Yerlerini

bu
apartmanlar güzel değil mi? 
Gemlik hala güzel değil mi? 
Bugün dünden daha şenlikli 
değil mi? Kordon boyları, sahil
gazinoları, 
motorlarla 
gezileri...

Gemlik

koca koca 
sazlı sözlü mehtap

şehri kuşkusuz 
cok Şenlikli, cokbugünde __...... ,

renkli. Rengi biraz koyulmuş
bile olsa, deniz yine mavi ve 
yumuşak ve sakin. Yine huzur 
verici..

Ama bizler.. Yani eski 
günleri yaşamış olanlar -çok 
çok eski- leri değil, elli yıl kadar,
önceleri bilenler,
anımsayanlar, her biri birer 
tarih olan o güzelim evleri, 
deniz kıyılarını inciler gibi 
süslemiş olan o güzelim evlerin, 
o eski yalıların derinliklerini, 
fısıldadıkları gizleri işitmiş 
olanlar, böylesi duyguları 
yüreklerinde hissedenler, eskiyi
mümkünü yok
unutamayacaklardır.

Bugün ne kadar şenlikli de 
olsa Gemlik şehri, biz 
körfezimizi çepçevre sarmış 
olan kumsalları, kıyı k'ıyı 
dolaşan sandalları, o eski 
sandal sefalarını, sandalcıların
hışır hışır kı 
gece ateş 
kıvılcımlarını, 
uçlarında 
fosforları, <

yanıp 
genç

t çekişlerini, 
böceklerinin 

dalgaların
sönen 

kızların
şarkılarını, denizden kumsala 
akseden Kahkahaları, evlerinin 
pencerelerinden güneşin 
batışını seyreden o eskinin 
insanlarını, o güzel insanları, o 
güzellikleri hep
anımsayacağz, duygulana 
cağız ve de, o eski güzellikleri, 
o sevgiyi, o dostlukları 
bugünlere ve de yarınlara 
taşıyacağz, yok olmalarına 
İzin vermeyeceğiz.

Buna yürekten inanıyorum 
sevgili okurlarım. Yazı dizimi 
bitirirken hepinizi sevgiyle ve 
saygıyla selamlıyorum...

-BİTTİ-,

KAYIP
9.6.1997 günü Gemlik 

minibüslerinde 
unutulmak suretiyle 

şirketimize ait fatura, 
irsaliye ve defterler 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

NOT: Bulanların Körfez 
Gazetesine getirmeleri 

rica olunur.
GÖKSU Kağıt Hurda 

Plastik Tic. San. Ltd. Şti.

KAYIP
9.6.1997 günü Gemlik 

minibüslerinde 
unutulmak suretiyle 

şirketimize ait fatura, 
irsaliye ve defterler 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

NOT: Bulanların Körfez 
Gazetesine getirmeleri 

rica olunur.
FLORA Tekstil Tic. San. 

Ltd. Şti.

Davetiye
sezonumuz

açıldı
*<KpZA

DAVETİYELERİ

1 Çimde
teslim edilir.

Uygun Fiyat,
Kaliteli Baskı
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BÜYÜMEK İÇİN BİR YUDUM SUT
Küçükken yudum yudum 
Anne sütüyle uyudum, 
Süt içerek büyüdüm 
Şimdi artık güçlüyüm.

A^ı şrAkA AîV CİDDÎ Erol ÇÜKÇ/iy

ENFLASYON NEDEN DÜŞMÜYOR?
Diyarbakır'da “Yoksulluğu Önleme

Beyazdır kar gibi
Lezzetlidir, bal gibi
Enerji yüklü bomba gibi
Doyum olmaz kaymak gibi

Sabah, kahvaltımda,
Akşam, yatağımda, 

S Doyum olmaz tadına 
[ Her zaman hep yanımda

Sultan USTA
Cumhuriyet İlköğretim Okulu 

4/A No. 401
Gemlik Tarım ve Hayvancılığı Destekleme 

Derneğince “Dünya Süt Günü" nedeniyle 
açılan şiir yarışmasında birinci olan şiir.

toplantısı yapıldı.
Toplantıya, Devlet yetkilileri 

İşadamları katıldı.
-Neden düzenlendi bu toplantı?
-Yoksulluk daha önce yok muydu?
-Tabii ki vardı.

ve

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI

Gemlik İcra Müdürlüğünden
Dosya No : 993/362

Bir borçtan dolayı ipotekli olup satılmasına 
karar verilen Gemlik Narlı Köyü köyiçi mevkiinde 
kain pafta 10, sahife 1059 ve parsel 1046'da 
kayıtlı 145 rn2. miktarlı ve bilirkişi tarafından 
400.000.000.- lira kıymet takdir edilen gayrimenkul 

, açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
I (A) HALİHAZIR DURUMU:

Tapu kaydında gayrimenkulun her ne kadar iki 311 adet ahşap ev ve arsası olarak yazılı ise de 
: 3.7.1996 tarihinde gayrimenkule mahallen 

yapılan takdiri kıymet muamelesi sırasında :
Evin bir tanesinin yıkılmış, diğerinin ise viran bir I vaziyette bulunduğu tesbit edilmiştir.

F (B) İMAR DURUMU :
Gayrimenkulun imar durumu, Bursa Bayındırlık 

[ ve İskan Müdürlüğünden sorulmuş olup alınan 
I 20.6.1996 tarih ve 5033 sayılı cevabı yazi ile, 
[sözkonusu gayrimenkulun kıyı kanununa göre 
[sahil şeridinde kalmakta olduğu, bu alanda 

yapılaşmaya izin verilmemekte, ancak uygulama 
[imar planı ile kamuya açık tesis yapılabilir 
denilmektedir.

SATIŞ ŞARTLARI:
1- Satış : 11.07.1997 Cuma günü saat 

[11.40'dan 12.00'a kadar Gemlik İcra 
I Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır.

Bu artırmada tahmin edilen kıymtin % 75'ini ve 
| rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu 
| ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. 
! Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
I taahhüdü baki kalmak şartiyle 21.07.1997

Pazartezi günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci 
[ artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu mik - 
tar elde edilememişse gayrimenkul en çok 

| artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma 
| ilahında gösterilen müddet sonunda en çok 

artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma 
' bedelinin malın tahmin edilen kıymetin % 40'ını 
i bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan 

alacakların toplamından fazla olması ve bundan 
başka, paraya çevirme ve paylaştırma mas- 

I raflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedeHe 
I alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen 
r kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu 
i miktar kadar milli bir bankanın teminat mek- 
I tubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. 
. Alıcı istediğnde 20 geçmemek üzere mehil ver- 
| İlebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu tapu harç ve 
I masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
: bedelinden ödenir.

KDV Alıcıya Aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) 

bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyetle 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı 
belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirme
den 11.20'ye kadar Gemlik İcra Müdürlüğüne 
bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde, hakları tapu 
sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç 
bırakacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini 
। yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan I tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son 
t ihale beledi arasındaki farktan ve diğer zararlar

dan ve ayrıca temürrüt faizinden müteselsilen 
mesul olacaklardır, ihale farkı ve temürrüt faizi 
ayrıca hükme hacet kalmaksın dairemizce tah- 

I sil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat 
bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık olup masrafı ver
ildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönder
ilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş 
ve münderecatını kabiul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 993/362 sayılı 
dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları 
llano,unur İcra Müdürü

(Ic. If. K. 126)
(*) İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir.

-Ama... Durumun, şimdi çok vahim 
olduğu söyleniyor.

-Nasıl yani?
-Yanlsi şu: En üst gelir grubu ile, en alt 

gelir grubu arasındaki fark, “10 katı” geçi 
yor.

-Uzmanlar, fark “10 katı" aşarsa, “sosyal 
patlama" kaçınılmaz, diyorlar.

-Bizdeki durum ise, “11,2 kat” olmuş.
-Hep bunun sebebi, 15 yıldır devam 

eden ve % 70’in altına düşmeyen yüksek 
enflasyon değil mi?

-Tabii ki o. Enflasyondan beslenenler 
var.

-Peki sorumluları kim?
-Bir kere tasarrufa dikkat etmeyen ve 

devlet kadrolarını şişiren politikacıların, 
büyük sorumluluğu var.

-Peki.. İş dünyası da enflasyondan 
rahatsız mı?

Ara sıra, enflasyondan şikayet eden 
demeçler veriyorlar.

-Bu demeçler pek samimi değil.
Aslında onlar, yüksek enflasyona 

bayılıyorlar.
-Ciddi mi söylüyorsun.
-Tabi. Bak sana bir örnek vereyim.
-Önemli bir özel (A) Bankasının, son üç 

yıllık karına bir bakalım.
•1995 yılında 14 trilyon,
-1996 yılında 39 trilyon,
-1997 yılı (ilk üç ayında) 29 trilyon.
Bu tabloyu gördükten sonra, sen olsan 

enflasyonun düşmesini ister ibişin? -
-Bu (A) Bankasının 1997 yılı muhtemel 

karının, 120-140 trilyon civarında olması 
bekleniyor.

-Enflasyon bu şiddetle devam ederse, 
bu bankanın (10) yıl sonrasındaki karı, 
muhtemelen (katirilyon) olacaktır.

-Tamam, örneği anladık, çözüm nasıl 
olacaktır.

-Hükümet, TÜSİAD, Odalar Birliği, İşçi ve 
İşveren Kuruluşları, (DPT) uzmanları, Hazine 
Yetkilileri, Merkez Bankası ve Devlet İstatis
tik Enstitüsü yetkilileri bir araya gelecekler.

-Devlet faizlere ve döviz kurlarına 
müdahale edecek. Yani düşürecek.

-Ama.. Piyasa ekonomisine aykırı 
olmuyor mu?

-Evet öyle ama.. Bu dönem geçiş döne
mi olacak.

-Ya.. Sonra.
Sonra Memur ve işçilere yıllık maaş 

artışının % 15’lerde kalacağını söyleyecek.
-Ya.. İşadamlarına ne diyecek.
-Onlara da, (%5- %15) seviyesinde) bir 

kar marjı düşünmelerini rica edecek.
-İşadamları bunu kabul etmez ki.
-Tabi.. Etmez. Enflasyonda bk türlü 

düşmez.

ÖZEL HAYATI
Temel gemi İle Akdeniz turu 

yaptığı sırada, Malta’ya da 
uğramış ve buradaki keçilerden 
bir tane satın almıştı.

Gümrükten geçirmenin sorun 
olduğunu hatırlamasına rağmen 
yine de “bir kolayını bulurum” 
diye düşündü.

Ve.. Keçiyi gemi kamarasına 
aldı.

Gemi Tophane Rıhtımına 
yanaştığında, gümrükçüler 
kontrola başladılar.

Sıra Temel'e geldiğinde.
-"Bu nedir?"
-"Ha o mi, av çöpeğidur"
Gümrükçü bir keçiye baktı, bir

Temel'e:
-"Güldürme adamı, 

köpeğin boynuzu olur mu?"
Temel cevap verir.

hiç

“-Ben onin özel hayatuyla, 
llgilenmeyrum kİ.”

Temel, Gümrükçüyü kandır
maya çalışıyor.

Ülkemizde, herkes birbirini 
kandırmaya uğraşıyor.

Kimsenin gerçek niyetleri ile 
davranıştan birbirine uymuyor.

Bunun sonucu 
Bunalımı” oluyor.

Ve...
Aslında . herkes 

kandırıyor.

Güven

kendini

Taş Gönülde ne biter, 
Dilinde zehir tüter, 
Nice yumuşak söylese, 
Sözü savaşa benzer.

“YUNUS EMRE

Devlet yetkilileri, parti yetk
ilileri, yargı yetkilileri, sivil toplum 
yetkilileri sözlerinize ve 
üslubunuza dikkat etmelisiniz.

Üslubunuza dikkat etmez 
iseniz, savunduğunuz davaya 
zarar verirsiniz.

O KADAR; dalgındı ki, yumur
tayı elinde tutup, “saati üç daki
ka” başlamıştı.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye
Polis İmdat • 
Jandarma imdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110
155
156
5131055
5131879
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
O. Savcı Yrd. 
Emniyet M.

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 

■ Aydın Turizm
5131212
5132077

Hastaneler
Devlet Has.
SSK Hastanesi 
Mer. Sağ. Ocağı

,;Körfez Taksi 
Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi

5139200
5132329
5131068

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

Resml 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 Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

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

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Şu İşletmesi 
İtfaiye

BİZİM (SOL) NASIL YÜKSELECEK
Avrupa ‘da Sol’un yeniden yük

seldiğini görüyoruz.
İngiltere’de %49 oyla İşçi Partisi 

iktidarda.
Fransa'da da sol oyların yükseldiği 

söyleniyor.
Peki neden böyle oldu.
-Bize göre en büyük neden, gelir 

gider dağılımındaki büyük farklılıklar.
-Piyasa ekonomisinin dargelirli 

tıalkı vurması.
Bizde durum nasıl?
Sorunlar hep aynı:
Hatta biz de, daha da ağır?
Avrupa ülkelerinde enflasyon %5 

in altında olmasına rağmen, bizde % 
70'den aşağıya düşmüyor.

Yani, hem gelir dağılımı anormal 
derecede bozuk, hem de ağır dere
cede kronik enflasyon devam edi 
yor.

Peki.. Bu şartlar sol için elverişli 
değil mi?

-Tabi, elverişli,
-Ama.. Projelerin olacak, bunu 

halka anlatacaksın.
-Bizim sol partilerin, bir hazırlığı 

yok mu?
-Şimdilik yok. Sadece laiklik ile 

idare ediyorlar.
- Sadece laikliğin koruyuculuğuna 

soyunmak yetmez.
-Sonra.. Laikliği savunmak, 

sadece solun görevi değil ki.
-Herkesin görevi olmalı. Bir 

zamanlar biz daha çok milliyetçiyiz 
diyen, MHP’lilere sitem etmiyor muy
duk?

-Peki sol nasıl projeler üretebilir.
-Bir kere eğitim ve sağlık reformu 

yapılması şart.
İngiltere deki İşçe Partisi, eğitime 

ağırlık verdi.
-Amerikan Başkanı bile, seçim

lerde eğitim ve sağlık konusunda 
devlet desteğinin artacağını 
söylemişti.

-Peki.. Daha başka neler yapıla-
bilir?..

-Özelleştirme 
değiştirebilir.

-Nasıl yani..
-Mesela bazı

mantığını

sektörlerde,
özelleştirmeyi erteleyebilir.

-Yani, sol özelleştirmeye karşı mı?
-.Hayır, hayır o manada değil.
Örnek olarak, enerji sektörü ve 

gübre sektöründeki özelleştirmeleri 
daha ileri bir tarihe erteleyebilir.

-Neden böyle bir sonuca vardın?
-Bana göre, Telekom erken 

özelleşti. Dünyada özelleştirilen 
“engenç telekom” Türkiye’deymiş.

-Telekom da, biraz ertelenebilirdi.
-Diğer sektördeki özelleştirme 

nasıl olmalı?
-Tekstil, bankalar, oteller, THY, 

Deniz Nakliyat ve diğer kurumlar hızla 
özelleştirilmeli.

-Yani. Sonuç olarak sol yöneti
cilere ne diyorsun.

-Sadece “laiklik yetmez” proje 
üretin diyorum.

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

Nöbetçi 
Eczaneler
11 Haziran 1997 
Demiriz Ecz.

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

5134521-111
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

12 Haziran 1997
Melis 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

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

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
ipragaz ■ 
Habaşgaz 
Likltgaz 
Yeni Likitgaz 
Alevgaz

513 12 95
514 17 00
513 1637
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95

13 Haziran 1997
Serim Ecz.

14 Haziran 1997
Özer Ecz.

Gemlik'te 
sinema günleri :

İS Haziran 1997
İnci Ecz.

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

“ Yeni Bir Güne Başlangıç"
Tel: 513 13 29

16 Haziran 1997
Gemlik Ecz.

17 Haziran 1997
Onur Ecz.



10 Haziran 1997 Sah Sayfa: 6

w

“Sah Söyleşileri”
Gazeteci

Kadri Güler’in 
hazırladığı programın bu haftaki konuğu 

Gemlik İlçe Trafik 
Şube Müdürü

Nizam ŞANLI
Bugün Saat: 18.30’de Mutlaka Dinleyin

Gemlik KÖRFEZ FM
88.0

ANADOLU SİGORTA A.Ş.

ZORUNLU SİGORTALAR (Trafik - Yeşil Kart - Tüpgaz - Okul Servis)
OTO SİGORTALARI (Kasko)
HIRSIZLIK SİGORTALARI ■ (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.
^uman Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA '
TEL: 0(224)51302 34 FAX:SMH48

.........Çarşı Meydanı Akıt iş Merkezi Kat s 1 No: 4 ■■ GEMLİK

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

KfflCTS OJSt'i

• İLAN
TEDAŞ BURSA ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ

MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1!/

BİNEK ARACI, KAMYONET VE MİNİBÜS KİRALANACAKTIR
1- Müessesemizce aşağıda grup nosu, cinsi, çalışacağı yer, geçici teminatı ve P 

dosya bedeli yazılı araçlar şartnamelerine göre 3 ayrı grup halinde kapalı zarf 
usulü teklif almak suretiyle bir yıllık süre ile kiralanacaktır. M11

GR, No: CİNSİ 
VE ÖZELLİĞİ

GÜNLÜK ÇAL 
SAATİ

ARAÇ 
MİKTARI

ÇALIŞACAĞI 
YER

GEÇİCİ TEMİNAT 
(Araç Başına}

DOSYA BEDELİ 1 
(Araç Başına)

1. Binek 
aracı veya 
Statlon 
Vagon Oto

10 Saat 35 Adet
2 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet

Merkez 20.000.000 TL
Yalova İH 20.000.000 TL
Gemlik İlçesi 20.000.000 TL
İnegöl İlçesi. 20.000.000 TL 
Karacabey İlç. 20.000.000 TL 
Mudanya İlçe. 20.000.000 TL 
Orhangazi ilç. 20.000.000 TL 
Yenişehir İlç. 20.000.000 TL 
İznik İlçesi 20.000.000 TL
Kestel İlçesi 20.000.000 TL 
Gürsu İlçesi 20.000.000 TL 
Orhaneli İlçesi 20.000.000 TL

600.000 TL
600.000 TL
600.000 TL
600.000 TL
600.000 TL
600.000 TL
600.000 TL
600.000 TL
600.000 TL
600.000 TL
600.000 TL
600.000 TL

2. Tek Kabin 
Kamyonet

10 Saat 3 Adet
2 Adet
1 Adet
3 Adet
1 Adet

Merkez
Yalova İli
Yal./Çınarcık İlç 
İnegöl İlçesi 
Yenişehir ilçesi

20.000.000 TL
20.000.000 TL
20.000.000 TL
20.000.000 TL
20.000.000 TL

600.000 TL
600.000 TL
600.000 TL
600.000 TL
600.000 TL

Çift Kabin 10 Saat 4 Adet Merkez 20.000.000 TL 600.000 TL
Kamyonet (Merkezde çalışan 4 Adet çift kabin kamyo - 

net bayram ve hafta tatilleri haricinde TEDAŞ 
Panöyırköy Ambar tesisinde kalacaktır.)

Çift Kabin 10 Saat 1 Adet M.K. Paşa İlçesi 20.000.000 TL 600.000 TL
Kamyonet 
Çift Kabin veya 
Tek Kabin 
Kamyonet (Çift 
Kabin Kamyonet 
tercih edilecektir)

10 Saat 1 Adet
1 Adet

Yal./Armutlu İlç
Yal./Armutlu İlç

20.000.000 TL
20.000.000 TL

600.000 TL
600.000 TL

Tek Kabin 
Kamyonet 
(Arazili tercih 
edilecektir)

16 Saat 1 Adet
1 Adet
1 Adet

Merkez
Yenişehir ilçesi
Gemlik İlçesi

25.000.000 TL
25.000.000 TL
25.000.000 TL

600.000 TL
600.000 TL
600.000 TL

Çift Kabin 
Kamyonet

16 Saat 1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet

Gemlik İlçesi
M.K. Paşa İlçesi 
Karacabey İlç. 
Gürsu İlçesi

25.000.000 TL
25.000.000 TL
25.000.000 TL
25.000.000 TL

600.000 TL
600.000 TL •(
600.000 TL 1
600.000 TL

Çift Kabin 
Kamyonet (Çift 
Kabin 
Kamyonet ter
cih edilecektir)

16 Saat 1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet

Yİ. Çınarcık İlç. 
Mudanya İlçesi 
Orhangazi İlçesi 
İznik İlçesi

251000.000 TL
‘25.000.000 TL
25.000.000 TL
25.000.000 TL

■600.000 TL
600.000 TL U
600.000 TL L
6Öp.000 TL

Tek Kabin 
Kamyonet 
(Arazili tercih 
edilecektir)

24 Saat 1 Adet Merkez 30.000.000 TL 600.00S.TL Hr

Çift Kabin 
Kamyonet

24 Saat 1 Adet
1 Adet

Yalova ili 
İnegöl İlçesi

30.000.000 TL
30.000.000 TL

600.000 TL
600.000 TL

3. Minibüs 10 Saat 1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet

Merkez
Yalova İli 
İnegöl İlçesi 
M.K. Paşa İlçesi 
Karacabey İlç.

20.000.000 TL
20.000.000 TL
20.000.000 TL
20.000.000 TL
20.000.000 TL

600.000 TL
600.000 TL
600.000 TL
600.000 TL
600jP00 TL

Matbaacılık-Yaymcılık- 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-

KORFEZ OFSET VE GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ BİR KADRİ GÜLER KURULUŞUDUR

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE 
MÜHÜR İŞLERİ YAPILIR.

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

Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95

2- İştirakçiler 1.2 ve 3. gruplarda 1 adet araç teklif verebilecekleri gibi tamamı
na da teklif verebileceklerdir.

3- İhalelere katılabilmek için şartname almak mecburidir. Şartnameler:
TEDAŞ Bursa ElektriKDağıtım Müessesesi
İzmir Yolu Merinos Kavşağı Zemin Kat Oda No : 8
Tel: 252 18 37 BURSA
adresinden araç başına 600.000 TL. dosya bedeli mukabilinde temin edilebilir. .
4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEK İSTEKLİLERDEN ^RANACAK BELGELER :
a) İstekli firma ise; oda sicil kayıt belgesi, imza sirküleri ve vergi mükellefiyet bel

gesi.
İstekli Özel Kişi ise; ihaleye iştirak ettiği her araç için, vergi dairesinden vergiye 

tabi olduğunu gösterir belge.
b) İhaleye giren Özel veya Tüzel kişinin araç kendi üzerine ait değimse araç 

sahiplerinden alacakları noter tastikli vekaletname.
c) Araç ruhsatlarının fotokopisi
d) Araç kullanacak şoförlere ait ehliyet fotokopileri
e) Yıl içinde alınacak ikametgah belgesi.
f) Savcılıktan alınmış iyi hal kağıdı. İligli kişi veya firma şoför çalıştıracak ise, her 

şöfor için ayrıca savcılıktan alınmış iyi hal kağıdı.
g) Araç başına 600.000 TL. Dosya Bedeli Makbuzu.
h) Geçici teminat belgesi. Geçici teminatlar girilen araç sayısı kadar ve araç I 

başına karşılarında yazılı miktarda nakit veya banka teminat mektubu olarak ver 
ilecektir.

ı) Şartnamenin her sayfası okunup imzalanacaktır. .1
j) Merkez ve ilçelere iştirak edecek olanlar ihaleye neresi için giriyorlarsa zarf 

üzerine çalışma mahalli yazılacaktır.
5-Teklifler engeç 16.06.1997 günü saat 10.00'a kadar aynı adreste zemin kat 6 

nolu odadaki Muhaberat Servisine teslim edilecektir. Teklifler aynı gün saat 
11.00'de alenen açılacaktır.

6- Müessesemiz 2886 sayılı Devlet ihale Kanunurja tabi olmayıp, ihaleyi yapıp 
yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

TEDAŞ BURSA ELEKTRİK
DAĞITIM MÜESSESESİ
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| Atatürkçü Düşünce Derneği 
[Gemlik Şubesi öncülüğünde ilçem
izin siyasi partileri ve örgütlü sivil 
[toplum kuruluşları olan ANAP, CHP, 
İDSP, Eğitim-İş, Petrol-jş, Tarım-Sen, 
Maliye-Sen, Temad, Liöns Kulüp, 
Soroptimist Kulüp, Gemlik Hünkar 
Hacı Bektaş Veli Derneği, Tabipler 
Odası, Diş Hekimleri Odasu Bursa 
Barosu, Gemlik temsilcileri. Sağlıkçılar 
ve Emeklileri Derneği, Mimarlar 
Jnşaat Mühendisleri Odası temsilci
leri geçtiğimiz hafta içinde biraraya 
[gelerek ülkenin içinde bulunduğu

hassas durumu değerlendirerek 
kamuoyuna bir bildiri yayınladılar.

Bildiride, "Gün Görev Günüdür! 
bu ülkeyi sevenlerin ilkesine, hukuğa, 
çağdaş, demokratik, laik bir 
Türkiye'ye sahiplenme ve bunun için 
yanlışların üzerine1 giderek, doğruları 
dayatma günüdür.

Hepimiz laik, demokratik, çağdaş, 
tam bağımsız bir Türkiye istiyoruz. 
Olaylara seyirci kalarak sorunları 
çözemeyiz" dediler.

•> Haberi Sayfa 3 'te

0W

0.000;
0.000;

0.000;
0.000;
0.000;
0.000; 
OjpjCÎL

HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER
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Bey9in ardından
Gemlik'te tanıyanları o’na “Bey” derlerdi.

I Cidden Gemlikte tanıdığım simaların içinde Cumhuriyet I 
kuşağının ilklerinden kalan tek Bey'di Daniş Ekim.

: Daniş Ekim, Ballkpazarı Mahallesindeki ünlü konağında otu - 
ran, iri yapısı, gür sesi, olgun davranışlarıyla çocukluğumda 
etkisinde kaldığım, bazı günler dalgaları konağın duvarlarına 
vuran kaldırımında geçerken irkildiğim bir kişilikti.

Öğretmen okulunu bitirip yaşama atıldıktan sonra O’nun 
siyasal kişiliğini tanıyarak bir başka gözle1 görmeye başlamıştım 
kendisini.
L Ama, bana göre yine de erişilmesi zor bir kişiydi.
| 1974 CHP kongresine gazeteci olarak katıldığımda kürsüde 
tanımıştım kendisini.
| Politikadan ayrıldıktan sonra çiftliğine kapanarak toprakla 
uğraşmayı yeğledi.-
■ O’nun her hafta Gemlik Körfez Gazetesini almak için nasıl 
beklediğini bilirim. Gazeteyi geç çıkardığımızda nasıl kızdığını - 
da anımsarım.
r Gemlik Körfezin en sadık okuruydu.
g Geçtiğimiz yıl Yılmaz Akkılıç ile çiftlikte kendisini ziyaret 
ettiğimizde bize Kulüp Rakısı ile hamsi buğulama ikram etmişti.
[ Akkılıç kendisini AS TV. de bir program yapmaya davet etti 
ama olumlu yanıt alamadı.
| Gemlik’in dününü ve bugününü en iyi bilen birkaç kişiden 
biriydi.
f O bir Bey’di.
i* Artık aramızda yok.
f Gemlik Daniş Ekim gibi şahsiyetleri az yetiştirdi.
1. Koca çınarı sevenleri, tanıyanları her zaman sevgiyle 

ı anacak.

25. yılımız
I Gemlik Körfez Gazetesi bu sayısıyla 24 yıllık yayın 

t yaşamını geride bıraktı.
ı 25 yıl bir yerel gazete İçin uzun bir süreç. Buna 

[dayanmak çok zor. Biz zoru başaranlardan olduk.
E Dün, kuruluş yıldönümümüzü unutmayanlar büro- 

I muzu çiçek bahçesine döndürdüler. Bizi unutmayan
la lar telefonlarla yaş günümüzü kutladılar. Blzleri mutlu 
| kıldılar. Kendilerini binlerce teşekkür ediyor, 
[okurlarımıza layık olmaya çalışacağımıza söz veri 
I yoruz.

lu çınar devrildi I

Daniş 
Ekim 
öldü

İlçemizin tanınmış 
simalarından Daniş Ekim 
girdiği komadan çıkamayarak 
hayata gözlerini yumdu.

Önceki hafta Tuzla 
Çiftliğindeki evinde rahatsızla
narak Bursa Tıp Fakültesine 
kaldırılan DanişEklm'e yüksek 
tansiyon tanısı kondu.

Tansiyon nedeniyle aort 
damarı çatlıyor ve iç kanama 
geçiren Daniş Ekim, girdği 
komadan çıkamıyarak 
geçtiğimiz hafta perşem- 
begünü saat 12.30 sıralarında 
vefat etti,

Cuma günü Çarşı camiin
den kılınan cenaze namazı ile 
Gemlik Mezarlığına kaldırılan 
Eklm'lri cenazesine bine 
yakın seveni katıldı.

Daniş : Ekim, Gemlik 
Belediye Başkanlığı yanı sıra 
CHP İlçe bayşkanlıgı ve çeşitli 
sosyal "kuruluşların başkanlığını 
yapmıştı. Daniş Eklm'ın ölümü 
İle Cumhuriyetin kuruluş 
döneminin en son temsilci
lerinden birini daha kaybettik.

25 yaşındayız...
Gazetemiz Gemlik Körfez bu sayısıyla 25. yayın 

yaşamına başladı.
16 Haziran 1973 günü yayın yaşamına başlayan 

gazetemiz, 24 yılı geride bırakırken, dün 25. yaşgünümüz 
nedeniyle blzleri unutmayarak kutlayan, çiçek gönderme I 
nezaketinde bulunan kurum, kuruluş ve dostlarımıza 
teşekkür ediyoruz.

14 yaşındaki genç babasının 
gözleri önünde boğuldu 

Sezonun 
ilk
boğulması

Geçtiğimiz pazar günü 
Küçük Kumla'da. üzücü bir 
boğulma olayı, daha 
yaşandı;

Pazar günü ailesiyle bir
likte Küçük Kumla'ya gelen 
Fatih Aksu (14) Yunuslar 
önünde denize girdi. 
Yüzme bilmeyen küçük 
çocuk su yüzeyinde 
kalmasını sağlayan topu 
elinden kaçırınca sulara 
gömüldü.

Haberi Sayfa 3’te
Araları açık olan iki 
köylü:dehşet saçtı

Minibüsteki
tartışma 
ölüm getirdi

Geçtiğimiz hafta ilçemiz 
minibüs garajında iki hasım 
köylünün ağız dalaşı 
cinayetle sonuçlandı.

Hasmının minibüsüne 
yanlışlıkla binen Rafet 
Vergili, köylüsü şoför Halil 
Alp tarafından, araçtan 
indirilmek istenince kavga 
çıktı.

Olayda Halil Alp Rafet 
ergili'nin bıçağı ile can 
verdi kavgayı ayırmağa 
çalışan Ali Kıyak, Ersan 
Altay ise yaralandı.

Haberi Sayfa 3'te 
Eski Vergi Dairesi Müdür 
Yardımcısıydı 

Tuna
Kağızman 
intihar etti

İlçemizin eski Vergi Dairesi 
Müdür Yardımcılarından Tuna 
Kağızman bir süre önce emekli 
olmuş ve zeytin ticaretiyle 
uğraşmaya başlamıştı. 
Borçları yüzünden ailesiyle 
arası açılan Kağzman bunalı
ma girerek intihar etti.

Haberi Sayfa 3'te
Emekliliğine doyamadı

Kalbine 
yenildi

Gemlik Vergi Dairesin 
den bir süre önce emekli 
olan Mukaddim Türe, 
geçtiğimiz hafta evinde 
televizyon seyrederken 
geçirdiği kalp krizi sonucu 
yaşamını yitirdi.

Türk'ün ölümü tanıyan
ları arasında ve Gemlik 
vergi Dairesinde büyük 
üzüntüye neden oldu.

Haberi sayfa 3'te

»■«■«w

ANAP Genel Başkanı İlçe Merkezini açtı

Mesut Yılmaz fırtınası
Anavatan Partisi Genel 

Başkanı Mesut yılmaz, par
tisinin İl ve İlçe teşkilatlarının 
bir dizi açılışı İçin geçtiğimiz 
hafta cuma günü Bursa 
daydı. Yılmaz Gemlik ANAP 
İlçe Merkezinin açılışını da 
yaptı.

Cuma günü saqt 19.30 
sıralarında ANAP otobüsü ile 
ilçemize gelen Yılmaz, 
hiizmete yeni açılan Böşch 
bayiini işyerinin önünden 
geçerken otobüsü durdurarak 
mağaza sahibini kutladı.

Buradan ANAP ilçe 
merkezi önüne gelen Mesut 
Yılmaz kendini bekleyen yak
laşık 3 bin’ kişilik kalabalığa 
seslendi.

Refahyol hükümetini topa 
tutan Mesut Yılmaz, 
hükümetin gidici olduğunu 
belirterek erken, seçimde seç
menlerden oy istedi. Yıllmaz “ 
Ben size ANAP'a vereceğiniz 
her oyun hizmet olarak, yine 
size geri döneceğni taahhüt 
ediyorum" dedi.

Musut Yılmaz konuşmasına 
sonra şöyle devam etti:

’- Kimsenin ■ şüphesi 
olmasın bunların bıraktığı pislik 
ortalığı götürüyor. Pisliği te 
mizlemek bize düşecek.

Açılışlar ard arda

Bosch
Yataş Puffy

Showroom 
açılıyor

Bosch Gemlik Bayii .yeni 
mağazasını İstiklal Cad. Karsak 
Camii altında geçtiğimiz hatta 
açarken, GençkAl Ticaret te 
Yataş Puffy Center'i'Ahmet 
Dural Meydanındaki yeni 
mağazasında cuma günü' 
Gemliklilerin hizmetine soka- 
cak.

Öte yandan Esat Coşkun , 
ve oğulları tarafından 
önümüzdeki hafta İpek 
Showroom Hanarkası sokakta 
Gemliklilerin hizmetine girecek

Dikeyinin yatırımlarını unut - 
tular. Daha bir tek baraj bile 
açamadılar. Eylül ayında 
elektrik kesintileri yine başla 
yacak. Buunlar ülkeyi hara 
beye döndürdüler. Bizim 
dönemimimizde barış vardı, 
huzur vardı.

•" Daha sonra Başbakan 
Necmettin, Erbakan'a çatan 
Yılmaz konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

"Hoca Efendi utanmadan 
kalkmış bana solcu diyor. Artık 
dünyada sağ sol kalmadı. 
Hocaya-bakın Arap sosyalist
leriyle dostluk kuruyor. Kaddafi 
ile Baas Lideri Essat dostu. 
Bunlar benim değil hocanın 
dostları"

Çekilen sıkıntıların sonuna 
gelindiğini bildiren Mesut 
Yılmaz, hükümetin gidici 
olduğunu, Bakanların bile 
Çiller ailesinin yaptığ işleri ne 
hale geldiğini gördüğünden 
istifa ettiğini, hükümetin 
gitmesiyle herşeyin hen.en 
düzelmeyeceğini belirlere?, 
"Kuralacak' uzlaşma 
hükümetinde ANAP'ta ola
cak. Ama asıl kurtuluş, ANAP 
iktidarıyla gelecek. Bunun için 
sizin desteğinizi istiyoruz" dedi.

Fotoğrafçıya işçfcljOB 
den kurşun yağmuru^;

Kanlı
tartışma

Gürle İş Merkezinde 
bulunan Foto Simge sahibi 
Recep Aslan; işyerinde 
çalıştırdığı eski işçisi tarafın - 
dan, nedeni anlaşılmayan 
bir sebepten dolayı üç 
yerinden tabancayla ağır 
şekilde yaralandı. Olay 
dün. saat 9.30 sıralarında 
meydana geldi.
..Silahı ateşleyen Avni 
Özkahrdman eski patro
nunu kanlar için görünce 
bayılınca polis tarafından 
yakalandı.

Ameliyata alınan Recep- 
Aslan hayati tehlikeyi atlat
tı.

Haberi Sayfa 3'te

BELEDİYE ÇALIŞMALARINI 
ELEŞTİRMEK İÇİN ÇOK NOT ALMIŞ.

AMMA.. NOTLARI DA GÖZLÜĞÜNÜ 
DE UNUTMUŞ.

NOT OLMAYINCA, GÖZLÜK 
OLMAYINCA NE OKUSUN, NASIL 
OKUSUN

OKUROĞLU..
OKUMASI LAZIM.
BAŞLAMIŞ MASAL OKUMAYA...

İnan
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Necati Kartal

ÇEYREK ASIRLIK BİR GAZETE 
“GEMLİK KÖRFEZ”

Danış Ekim’in ardından
Türkiye'de "Ebedi Şef" denilince 

Atatürk akla gelirdi, "MIHI Şef" denil
ince İnönü... K

Ğemlikle de "Bey" dedlğnizde, 
başka hiçbir açıklamaya gerek 
kalmaksızın Daniş Eklm'den söz 
ettiğinizi anlaıdı herkes...

Öylesine tartışmasız "Bey*dİ O...
İşte o "Bey'i, elli yıl öncesinin 

Gemlik Belediye Başkanı ve 1952- 
1976 arasında 24 yıl CHP Gemlik İlçe 
Başkanı Daniş Ekim'i yitir dik.
' Doğaldır; insanlar doğar, büyür, 

gelişir ve ölür. Önemli olan, toplum
da "işlev" üstlenebilmektir. Bey, işte 
böyle bir insandı, siyaset yaptığı

ÇEK’ten imece çağrısı
"Çağdaş Eğitim Kooperatifi"nin 

(ÇEK) ikinci olağan genel kurulu 
cumartesi günü BUTTİM'de yapıldı.

Çalışma raporunda belirtildiği 
üzere, “Atatürk ilke ve devrimler! 
doğrultusunda, laik, demokratik bir 
Türkiye ortak paydası”nda birleşen 
insanların kurucusu ve üyesi olduğu 
ÇEK, her geçen gün biraz daha 
büyüyor, biraz daha güçleniyor. 
Yaşamak zorunda bırakıldığımız 
bunca olumsuzluğa karşın, ÇEK'in 
-adeta- gün be gün gösterdiğ hızlı 
gelişme insanın içini ısıtıyor, 
umudunu canlandırıyor.

örneğin bakıyorsunuz, çalışma 
raporunun yazıldığı sırada -yani çok 
kısa süre önce- 1090 olan üye sayısı, 
kongre günü 1100'ü aşmış...

İlginç olan şu: Bu kooperatif öyle 
alışıldık bir çıkar ortaklığı örgütü 
değil, görünürde üyelerine herhangi 
bir yarar sağamıyor. Üye olanların 
ne konut, ne ucuz alışveriş beklenti - 
leri var, ne de ürettikleri bir malı 
veya hizmeti değerlendirme umudu.

Bu koopera-tife üye olanlar, 
-sadece- Türkiye'nin aydınlık gele
ceğine katkıda bulunma amacıyla 
bir araya geliyorlar ÇEK'te. taşıi 
“özveri"yi, bir toplumsal “yarar”a 
dönüştürmeyi amaçlıyor bu ÇEK...

Üyeleri, ülkenin ufuklarını saran 
kara bulutları dağıtma savaşımına 
omuz veriyor; Atatürk'ün önder
liğinde gerçekleşen “laik, 
demokratik Cumhurlyef’in savunul
ması Ve yüceltilmesi inancıyla 
“aydınlanma"ya katkıda bulunuyor
lar...

Kongre öncesinde görüştüğüm 
yöneticiler, dayanışmanın kazandığı 
boyut hakkında bazı ilginç bilgiler 
verdiler.

Örneğin bir gün, Yalova - İzmit 
karayolu üzerinde sık sık önünden 
geçtiğimiz “AKSA Fabrikası” çalışan
larının temsilcileri gelmişler, araların
da topladıkları 240 milyon lirayı tes
lim etmişler ve, "Bundan sonra her 
ay katkıda bulunacağız" demişler.

İnsanın içi aydınlanıyor, yüreği 

■REMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 24 SAYI: 1170 • 
Fiyatı :20.000 TL.

w||||ıhlbl ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 

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

- Basıldığı yer KÖRFEZ OFSET 

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

dönemde Gemlik'te ve Bursa'da 
ağırlığı her zaman hissedilen, siyaset
ten uzaklaştıktan sonra da -zorda 
kalındığında- akıl danışılan seçkin 
ve yetkin bir İnsandı.

Üzüntüm, seksenyedi yıllık yaşam 
serüvenini kendi görüntüsü ve sesiyle 
târihe kanıt olarak aktaramamış 
olmamızdandır.

Yoksa Bey de bir insandı, bir gün 
elbet ölecekti, kaçınılmazdı bu ve 
öldü. Ama arkasında, yaşadıkları 
sürece O'nu saygı ve sevgiyle anım
sayacak kalabalıklar bırakarak.

Ne mutlu "Bey"eL 

ısınıyor. Soruyorum: Hayır, hiç kimse 
AKSA'ya gîdip katkı talebinde 
bulunmamış; onlar ÇEK'İ ve 
amaçlarını öğrenmişler, alacakaran
lığı ışıtacak bir kaynak olabileceğine 
inanarak birer mum yakmaya karar 
vermişler...

“Bursa Eczacılar Kooperatifi", 2 
milyar lira katkıda bulunmayı öngör
müş...

"Nilüfer Lions Kulübü", 500 milyon 
liralık bir özel eğitim bursu sağlamış...

Adı artık Bursa'yla bütünleşmiş 
firma, “Kamil Koç”, 250 milyon lira 
bağışta bulunmuş...

Bursa'daki dört hazır beton fir
ması., yüzde yirmibeş indirim 
bağlamış...

Çok daha mütevazi, ama anlam
lı bağışlar var.

Peki yeterli mi?
Hayır, değili Çalışma raporunun 

sonunda bir çağrıda bulunuluyor, 
şöyle:

"Türkiye'nin içinde bulunduğu bu 
karanlık ve sıkıntılı ortamdan bir an 
önce kurtulmamız ve Atatürk'ün 
kurduğu Cumhuriyet’e sahip çıka
bilmemiz İçin üyelerimizin ve 
ülkemizin tüm İnsanlarının ‘tam bir 
güçblrllğl' İçinde yoğun katkısı 
geı^kiyor.-

Artık konuşmak yerine somut 
işlerin yapılması zamanı çoktan 
gelip geçmiştir. Sîzlerin bu konuda 
mücadele etmek, bizce bir sembol 
olan 'Yurt ve Kültür Merkezi’ 
İnşaatımızı bitirmek ve daha büyük
lerini başarmak İçin, verebileceğiniz 
her şeyi; parası olanın parasını, 
binası olanın binasını, zamanı olanın 
zamanını, becerisini, emeğini, 
gücünü, ama her şeyden önce bu 
konudaki mücadele şevki, cesaret 
ve kararlılığını İstiyoruz.”

Özetlemek gerekirse, ÇEK, 
Anadolu insanının geleneğnde var 
olan "lmece"ye çağırıyor BursalIları,

Tarikatların Milli Eğitim'i kuşatma 
altına aldığı şu evrede, Atatürk'ün 
aydınlattığı çağdaş uygarlık 
savaşımıng katkıda bulunmaya ne 
dersiniz dost okurlarım?...

KAYIP
Gemlik Nüfus

Müdürlüğünden almış 

olduğum kimliğimi 

kaybettim.

Hükümsüzdür.
Hamdi GÜLSE

Bir yaz günü, tarih 16 Haziran 1973. 
Gemlik'te “ikinci gazete" kuruluyor.

Daha öncesinde, Doğan Malgil'in 
çıkardığı “Gemlik Gazetesi" var, 
sadece.

iki yıl önce Narh'da Yosun adlı 
Refik Usta'nın balık lokantasında 
Gemlik Gazetesi için “bizim de görüş
lerimize yer veriyordu" diye 
bahsediyordu, Kadri Güler.

Evet, çeyrek asırl Nasıl geçti bu 
çeyrek asır? Bunu usta kdfem ve yıl
larını basına vermiş, bunun zorluk
larını bilen Yılmaz Akkıhç'ın “24. Yıl" 
adlı yazasından kısa bir alıntıyı 
aktararak ifade edeyim.

“Bir İlçe gazetesinin, tutarlılığından 
ve güvenirliliğinden hiçbir şey 
yitirmeksizin 24 yıl boyunca yaşamını 
sürdürebilmesi hiç de “kolay" değil, 
tersine hayli "zor" şeydir."

Evet zor şeydir ve örneği de pek 
azdır. Bundan dolayı “Gemlikli'ler 
gurur duyabilir"

Evet bu çeyrek asırda neler oldu?
Neler olmadı, ki! Bir uzun yazı dizisi 

olur, Gemlik Körfez Gazetesi'nin 25 
yılı.

25 yıl geriye baktığmızda, Türkiye 
nereden nereye gelmiş?Naim Talu, 
Sadi Irmak, CHP+MSP, MC 1 ve MC 2, 
CHP + 11'ler, AP azınlık hükümetleri ve 
12 Eylül.

Sonra malumunuz ANAP'ın dört 
_hükümeti ve SHP(CHP) + DYP'nin dört 
[hükümeti.

Bu sürede değerler bile tepetaklak 
olmuş. Dünya hayali bile kurulamaya
cak gelişmeleri yaşamış.

1973-80 arası FKÖ'yü, 
Vietnamı'nu 1979 İran

1976 
ve

Nikaragua'sını unutmamak gerekir.
Sonra 90'larda sosyalist sistemin 

çözülüşü. Sosyo-politik analizcilerin 
post modern arayışları. Birlik, glo 
bolleşme lafızları adı altında "dinler, 
kimlikler ve milliyetler çatışmalarıyla 
ötemize olmuş bir dünya oluştu” bu 
çeyrekte.

Bir de imaj satın almayı öğrendik 
(I), Siyasette, sanatta, sporda, 
ticarette ve sanayide (I)

İşte bütün bunlar olurken tiyatro 
dünyasında “Perde mutlaka açıla
cak" der gibi okuyucuya her hafta 
ulaşıyordu Gemlik Körfez.

Gerçi ulaşamadığ günlerde oldu;
-ama usanmışlıktan, bıkmışlıktan ve 

'. talep olmamasından değldi; 12 Eylül 
^yönetimi birgün gelip süresiz ka 

patıvermişti gazeteyi...
Hani bilirsiniz, onlar "en vatanper 

ver", karşı olanlar “vatan haini" idi ya 
(I) işte öyle bir’şeydi senaryo. 
Rahmetli Cengiz Göral Yazı İşleri 
Müdürü idi ve köşe yazardı. Sözü din
lenirdi ve okuyucusu boldu,

20 bin nüfuslu Gemlik'te bin atlet 
satıyordu Gemlik Körfez. Vuruldu 
1979'da- Bursa'nıh Sakaldöken 
Cdddeslnde. İşte O'nun öUjiti 
yıldönümünde "susmak bile bir

“BEY” : DANİŞ EKİM
Yıl 1910. Enver paşa, Cemal Paşa 

ve Talat Paşa liderliğindeki “İttihat 
ve Terakki Cemiyeti" Bab-ı Ali'ye el 
koyalı henüz iki yıl olmuş.

"İkinci meşrutiyet" yeni ilan 
edilmiş.

Yani devir henüz OsmanlI devri. 
İşte bu nedenledir kİ, 1910 doğumlu 
Daniş Ekim, OsmanlIdan kalan son 
temsllcimizdl.

Cumhuriyet Türkiyesl'nin canlı 
tanığı İdi.

Yaşı biraz İleri olanlar bilir. Daniş

eylemdir" diye yazıyordu Yılmaz 
Akkılıç.

Sıkı yönetim komutanlarının hiç 
hoşuna gitmedi ve kapatıverdi 
gazeteyi...

Sonra tarihin akışı engellenemedi, 
yeniden çıktı Gemlik Körfez Gazetesi.

Bu çeyrekte dünya değişti de 
Gemlik durur mu? O da "bir İleri -İki 
geri” gide gide gelişti (!)

Azot Sanayi (TÜGSAŞ), Borusan kuru 
du önce, sonra Çimtaş vs. derken 
Körfez battı.

73'lerde başladı yap-satçı 
müteahhitler; betona kesti Gemlik, 
Manastır, Hisartepe, Orman Kampı 
imar içerisine girdi.

Önce birinci rıhtım, sonra 
Kayıkhane, sonra ikinci rıhtım yapıldı; 
şimdi kumsal yerine % 2'si çim
lendirilmiş beton rıhtımlarımız var.

Sonra ne mi oldu? Genel basında 
ne olduysa onların hepsi oldu. Hani 
Ali Sirmen sahte isimle cezaevinden 
köşe yazıyordu ya, Cumhuriyet'te, 
aynı şekilde Kadri Güler'de öğret
menlik yaparken Ata-can ismiyle 
yazıyordu "Körfez"de..

Sonra sansürde uyguladı köşe 
yazarlarına (I) Yılmaz Akkıhç'ın 
"nalçalı pabuçlarının altında işçi 
sınıfını ezecekler" cümlesini bile çıkar
mıştı sıkıyönetim döneminde (Kadri 
Güler)

İmar durumlarında, belediye 
faaliyetlerinde, çevre mevzuatında 
önemli direnişler gösterdi Gemlik 
Körfez.

Zaten yerel (kasaba) basını, genel 
medyaya göre daha güvenilir olmak 
zorunda. Çünkü ne devletten teşvik 
alıyor, ne de büyük sermaye ile şantaj 
ilişkisi var. Okuyucu - daha doğrusu 
alıcısını- arttır ması için tabak - çanak, 
çarşaf - mendil veremeyeceğine, 
göre, sermayesi objektifliktir.

Ha, birde tipo baskıdan ofsete 
geçiyor bu sürede Gemlik Körfez. 
Baskıyı öğreninceye kadar hayli zayi
at verdi.

Sonra, 25 yıl içindfe gerçekleşen 
birçok siyasal istikrarsızlık yanında, bir 
de 1995 Aralık genel seçimlerinin 
yarattığı kırık ayna.

Ardından dış baskıyla kurulan kısa 
ömürlü ANAYOL hükümeti ve seçim 
öncesi söylenen sözlerin reddini kanıt
layan, REFAUYOL Hukürrıeti ile, "akıl
lara durgunluk veren siyasi ve şahsi 
pragmatizme de" tanıklık yaptı 
Gemlik Körfez Gazetesi.

Evet bitirirken de Akkılıç'tan daha 
iyi ifade edemeyeceğim için Onun 
paragrafını "yürekten katılarak" 
aktarıyorum.

“Gemlik Körfezin yazarı olmakla 
kıvanç duyuyorum. Gururluyum 
sevgili okurlarım. Beni Gemlik 
Körfez'II olduğum için kutlayabilirsiniz. 
Ben de sizi, Gemlik Körfez okuru 
olduğunuz için kutluyorum...”

Ekim'in lakabı “Bey" idi. Hani “Daniş 
Bey veya Daniş Ekim Bey” değil, 
sadece "Bey” idi!

Evet kendisi bence de bir 
“Bey”di.

Gemlik için büyük;kazanımları 
olan ve yaşamı yazı dizisi yapılacak 
olan -ki önümüzdeki aylarda yaz
mayı düşünüyorum- önemli bir İsim
di.

Büyük bir çınar devrildi, üzgünüm.
Kendisine rahmet, Gemlikliler'©I 

ve ailesine başsağlığı diliyorum.
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Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 
Şubesi öncülüğünde yapılan toplantıda, 
ülkedeki son olaylar değerlendirildi ve 
kamuoyuna açıklama yapıldı.

ANAP, DSP, CHP, Eğitim-İş, Petrol-İş, 
Tarım-Sen, Maliye-Sen, Temad, Lions 
Kulüp, Soropjtimist Kulap, Gemlik Hünkar 
Hacı Bektaş Veli Derneği, Tabipler Odası 
Temsilciliği, Diş Odası Temsilciliği, Bursa 
Barosu Gemlik Temsilcisi, Sağlıkçılar ve 
Emeklileri Derneği, Mimarlar ve İnşaat 
Oda Temsilcileri, Atatürkçü Düşünce 
Derneğinde toplanarak ülkenin içinde 
bulunduğu son durumu değerlendirerek 
Gemlik Kamuoyuna şu açıklamayı 
yaptı:

"Gemlik'in sivil toplum kuruluşları ve 
partileri olarak, anayasada yer alan.
devletin demokratik, laik, çağdaş ve 
sosyal hukuk devleti niteliklerine yönelik 
saldırılardan,.

Mafyanın, çetenin devletimizin içine 
sızmasından,

Karanlık olayların sorumlularının yargı 
önüne çıkarılmamasından,

İki yüzlü kirli siyasetten.
Gerici ve ortaçağcı ideolojiden.
Çağdaş, fikri hür vicdanı hür düşün 

ceye sahip nesilleri yetiştirmeyi he 
defleyen, hak ve fırsat eşitliğ sağayan, 
demokratik, laik, bilimsel, parasız, kesinti
siz temel eğitimi hedefleyen bir eğitim 
politikasının uygulanmamasından,

Parasız çağdaş bir sağık reformunun 
yapılmamasından,

Ülkemizi çağdaş gelişmelerin gerisine

jkazar> 
zısyap^ 

aylarda r 
nemli W’

düşürme çabalarından,
Halk iradesini tam yansıtacak bir 

seçim sisteminin hazırlanmamasından,
Parti içi demokrasinin işletilmemesin- 

den,
Sosyal hukuk devleti anlayışının birin - 

cil koşullarından, kamu emekçilerinin 
yasal hakkı olan Grevli-toplusözleşmeli 
sendika haklarının yıllardan bu yana 
hükümetler tarafından, Anayasaya ve 
altına imza atılan uluslararası 
sözleşmelere rağmen yok edilmeye 
çalışılmasından.

Adaletsiz vergi sisteminden. 
Davacıyız.
Gün görev günüdür? Bu ülkeyi seven

lerin ülkesine, hukuğa, çağdaş, 
demokratik, laik bir Türkiye'ye sahiplen-
me ve bunun için yanlışların üzerine 
giderek, doğruları dayatma günüdür.

Hepimiz İdik, demokratik, çağdaş 
Tam Bağımsız bir Türkiye istiyoruz. 
Olaylara seyirci kalarak sorunları çöze
meyiz.

Tarih önünde bir suçlu olarak kalmak 
istemiyorsak, çocuklarımız için güzel bir 
gelecek ve gülümseyen yüzler düşlüyor- 
sak, hukukun üstünlüğünün yaşandığı 
demokratik, laik, çağdaş bir ülkede 
yaşamak istiyorsak, elimizdeki doğru 
değerleri teslim etmemeli yurttaş 
duyarlılığımızı göstererek bu uğurda 
topyekün mücadele etmeliyiz.

Bizler Gemlik'te örgütlü sivil toplum 
güçleri olarak tüm demokrasi yan-; 
daşlarını iş ve güç birliğine çağırıyoruz.

Fotoğrafçıya işçisinden kurşun yağmuru

Kanlı
Gürle İş Merkezinde 

dün meydana gelen 
olayda. Foto Simge 
sahibi Recep Aslan, 
yanında bir yıl önce' 
çalışan -işçisi tarafından 
tabancayla 3 yerinden 
yaralandı.

Ölay, dün sabah saat 
9.30 sırajarında Recep 
Aslan'a ait işyerinde 
meydana geldi.

Bir süre yanında kalfa 
olarak çalışan Avni 
Özkahraman ile tartış
maya başlayan Recep 
Aslan, Avni Özkahraman 
tarafından yanında 

Itaşıdığı tabanca ile

karnından, kasıklarından 
ve ayaklarından üç 
kurşunla yaralandı.

Kurşun sıkan 
Özkahraman, patro
nunun yere serildiğini 
görünce kan tutarak 
olay yerinde bayıldı. 
Avni Özkahraman polis 
tarafından gözaltına 
alınırken, ağır yaralanan 
Recep Aslan da Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. 
Oradan Özel Konur 
■Hastanesine kaldırılan 
Arslan geçirdiği bir dizi 
ameliyattan sonra ha 
yati tehlikeyi atlatarak 
yaşama döndü.

Araları açık olan iki 
köylü dehşet saçtı

Minibüsteki 
tartışma 
ölüm getirdi

Geçtiğmiz hafta ilçemiz 
minibüs garajında iki hasım 
köylünün ağız dalaşı 
cinayetle sonuçlandı.

Perşembe günü saat 
17.30 sıralarında Bursa'ya 
gitmek üzere, daha önce
den arası açık olan Halil 
Alp'in minibüsüne yanlışlık
la binen. Rafet Vergili'nin 
araçtan inmesini isteyen 
şoför ile tartışma çıktı.

Tartışma, daha sonra 
kavgaya dönüşünce, braç 
sürücüsü Halil Alp levye ile 
Rafet Vergili'nin üzerine 
yürüyünce, Vergili de 
üzerinde taşıdığı bıçağı 
çekerek Alp'in üzerine 
yürüdü. Bu arada Halil Alp, 
göğsünden darbe aldı. 
Kavgayı ayırmak isteyen 
Ali Kıyak ve Ersan Altay da 
çeşitli yerlerinden hafif 
olarak yaralandı.

Aşırı kan kaybeden 
minibüs şoförü Halil Alp 
Bursa Devlet Hastanesine 
kaldırılırken yolda yaşamını 
yitirdi.

Sabıkalı olduğu öğre
nilen Rafet Vergili ise polis 
tarafından yakalandı ve 
çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.

boğulması
Sürekli yağşlardan sonra 

hayaların birden ısınması, 
pç&ör günü Küçük 
Kumla'da denizin dolup 
takmasına ve de sezonun ilk 
bjâğûlma olayının yaşan- 
masna neden oldu.
.-Pazar günü Bursa'dan 
babası ve kardeşleriyle 
Küçük Kumla'ya gelen Fatih 
Ak$.Ü(14), Yunuslar önünde 
Soyunarak denize girdi.

•• Yüzme bilmeyen Aksu, 
saat 17.30 sıralarında ılık 
sularda kayboldu. *

Durumun jandarmaya 
bildirilmesinden sonra 
başlatılan aramalar saat 
21,30 de gencin cesedinin 
bakınmasıyla son buldu.

Bpğularak ölen Fatih 
Aksu'nun cesedi, olay 
yerinde bulunan babasına 
yerSdi.

Baba ve kardeşler 
fenalık geçirdiler. '

Eski Vergi Dairesi .Müdür 
Yardımcısıydı 

Tuna 
Kağızman 
intihar etti

Gemlik Vergi Dairesi eski 
Müdür Yardımcılarından 
.malulen emekli Tuna 
Kağızman, girdiği bunalım
dan çıkamıyarak intihar etti. 
• •• ^Emekliliğinden sonra 
zeytin ticaretiyle uğraştığı 
öğrenilen Tuna Kağız 
İran'ın, piyasaya büyük 
miktarda borçlanması üze 
rine.a ilesi kendisini terkefti. 
®®bunun üzerine bunalı- 

. ma girdi.
I Eskişehir'deki yaşadığı 

evinde girdiği bunalımdan 
çıkamayan Kağızman ken
disini asarak, yaşamına son 
verdi.

Namık 
Kemal 
İlkokulunda 
“Veda Gecesi” 
H İlçemiz Namık Kemal 
ilkokulu Okul Aile Birliği 
tarafından velilere okul 
bahçesinde "Yıl Sonu Veda 
Gecesi" düzenlenecek.

...Qte yandan Namık 
Kemal İlkokulu anasınıfı 
^Keçilerinin, öğretmenleri 
Düne Yurt ile birlikte hazır
ladıkları yıl sonu gecesi 
.başarılı bir şekilde yapıldı.

Minik öğrenciler anne ve 
babalarına şiirler okudular, 
Vonilar oynadılar, fıkralar 
^tattılar.
| Yavrularının başarılarını 
Igören veliler ise onları bol 
bol alkışladılar.___________

Babamın öğütleri
Öyle zor ki onu anlatmak. Sözcükler yetersiz 

kalıyor.
Öna sadece teşekkür edebilirim, babam olduğu 

için.
Yaşadıklarıyla, davranışlarıyla, erdemi, sevgiyi, 

hoşgörüyü, sorumluluğu, varlıklı olmakla var 
olmanın farkını; vicdan rahatlığının verdiği iç huzu
run değerini, insan olmanın insana ait değerleri 
yaşatmak ve korlımak anlamına geldiğini öğretti.

Sonra bir gün eski bir tapınak yazıtında yer alan 
metinle karşılaştım. Okuduklarım babamın yıllarca 
yaşamıyla bize gösterdikleriydi.

Onlar babamın öğütleriydi.
Onu sevgiyle kucaklayarak, neyse ki varsın ve 

benim babamsın diyerek babamı anlatmanın en 
iyi yolunun, onun yaşam felsefesini anlatmak ola-* 
cağını düşündüm ve MÖ 9. yüzyılda yazılan bu 
metni sîzlerle paylaşmak istedim.

"Gürültü ve patırtının ortasında sükunetle dolaş; 
sessizliğin içinde huzur bulduğunu unutma. Başka 
türlü davranmak gerekmedikçe herkesle dost 
olmaya çalış. Sana bir kötülük yapıldığnda vere 
bileceğin en iyi karşılık unutmak olsun. Bağşla ve 
nut. Ama kimseye teslim olma.

İçten ol; telaşsız kısa ve açık seçik konuş. 
Başkalarına da kulak ver. Aptal ve cahil oldukları 
zaman bile dinle onları; çünkü dünyada herkesin 
bir öyküsü vardır.

Yalnız planlarının değil, başarılarının da. tadını 
çıkarmaya çalış. İşinle ne kadar küçük olursa ölsün 
ilgilen; hayattaki dayanağın odur. Seveceğin bir iş 
seçersen yaşamında bir an bile çalışmış olmazsın, 
işini öyle sev ki başarıların bedenini ve yüreğini 
güçlendirirken verdiklerinle de yepyeni hayatlar 
başlasın.

Olduğun gibi görün ve göründüğün gibi ol. 
Sevmediğin zaman sever gibi yapma. Çevrene 
önerilerde bulun ama hükmetme. İnsanları 
yargılarsan, onları sevmeye zaman kalmaz. Ve 
unutma ki, insanlığın yüzyıllardır öğrendikleri,'sonsuz 
uzunlukta bir kumsaldaki kum taneceğinden daha 
fazla değildir.

Aşka burun kıvırma sakın; o çöl ortasında 
yemyeşil bir bahçedir. O bahçeye layık bir bahçı 
van olmak için her bitkinin bakıma ihtiyacı 
olduğunu unutma. ___________________________

kdybefrneyTahlaksız kazanca tercih et. İlkinin 
acısı bir an, ötekinin vicdan azabı bir ömür boyu 
sürer. Bazı idealler o kadar değerlidir ki, o yolda 
mağlup olman bile zafer sayılır. Bu dünyada 
bırakacağın en büyük miras dürüstlüktür. Yılların 
geçmesine .öfkelenme; gençliğe yakışan şeyleri 
gülümseyerek teslim et geçmişe. Yapamayacağın 
şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin |i 
verme.

■Rüzgarın yönünü değiştiremediğin zaman, 
yelkenlerini rüzgara göre ayarla. Çünkü dünya, 
karşılaştığn fırtınalarla değil, gemiyi limana getirip I 
getiremediğinle ilgilenir. ■

Ara sıra isyana yönelecek olsan da hatırla ki, 
evreni yargılamak imkansızdır. Onun için kav 
galarını sürdürürken bile kendi kendinle barış 
içinde ol.

Hatırlar mısın doğduğun zamanları; sen ağlarken 
herkes sevinçle gülüyordu.Öyle bir ömür geçir ki, 
herkes ağlasın öldüğünde, sen mutlulukla gülümse.

Sabırlı, şefkatli, bağışlayıcı ol. Eninde sonunda 
bütün servetin sensin. Görmeye çalış ki, bütün pis 
liğine ve kalleşliğine rağmen dünya yine de 
insanoğlunun en güzel mekanıdır."

Eminim bu metnin yazarı Xsentius bir babaydı ve 
çocukları için bunları yazdı.

Çünkü ancak bir baba bu- kadar içten ve 
duyarlı olabilir.

Tüm babaların gününü kutluyorum.

Emekliliğine doyamadı

Kalbine yenildi
GEMLİK DÖVİZ

İLÇEMİZİN 
TEK RESMİ 

DÖVİZ 
ÂLIM SATIM

MERKEZİ
TEL : 513 24 02

Gemlik Vergi Dairesi 
müdürlüğünden üç ay önce 
emekliye ayrılan Mukaddlm 
Türk, geçtiğimiz hafta evinde 
televizyon seyrederken 
geçirdiği kalp krizi sonucu 
yaşama veda etti.

Vergi Dairesinde uzun'yıl- 
lar görev yaptıktan sonra bir 
muhaseblclnln yanında 
çalışmaya başlayan ve 
efendiliği İle tanınan 
Mukaddlm Türk, geçtiğimiz 
hafta evine kayınpederini 
yemeğe davet etti.

Televizyonda haberlerin 
okunduğu sırada eşi tarafın
dan sofraya çağrılan Türk,

haberlerden hemensonra 
geleceğini söyledi.

Mukaddlm Türk'ün; 
sofraya gelmekte geciktiğini I 
gören eşi, salona gittlğnde 
.kocasının koltukta kımıl-’ 
damadığını görünce 
babasından yardım İstedi.

Hareketsiz halde görülen s 
emekli maliyeci hastaneye 
kaldırıldıysa da yapılan 
tetkikten kalp krizi sonucu 
öldüğü anlaşıldı.

Mukaddlm. Türk'ün 
emekliliğine doymadan 
genç yaşta ölümü tanıyan
ları arasında büyük üzüntüyeI 
neden oldu.
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ANADOLU SİGORTA A.Ş.

ZORUNLU SİGORTALAR (Trafik - Yeşil Kart - Tüpgaz - Okül Servis )
OTO SİGORTALARI (Kasko)
HIRSIZLIK SİGORTALARI (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. 
kurnan Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA
ggllltllİlTgL.; 0(20) 513 02 34 FAX : 514 11 48

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

- Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

Başsağlığı 
Gazetemizin en titiz okuyucularından, 

ilçemizin tanınmış siması, 
değerli büyüğümüz 

Daniş Ekim’i 
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 

Merhuma tanrıdan rahmet, 
kederli Ekim Ailesine başsağlığı dileriz.

Gemlik Körfez 
Gazetesi
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SiRASi GELDİkÇEEg

Hey, Koca Bey!, Daniş Bey...
’ Ölüm. Geçici dünyaya veda. Ebedi hayata 
r merhaba dendiği an. Her canlının tadacağı 

ecel şerbeti.
Evet.. 12 Haziran günü, Gemlik'Imizin müm

taz siması Sn. Daniş Ekim de ecel şerbetini içti, 
I sevenlerine 'Te bu fani dünyaya elvedal.. diy

erek aramızdan ayrıldı.
Hey Kocabeyl Daniş Ağabey. Gerçek Ağa, 

gerçek Bey. İtilmişlerin, kakılmışların, kimsesiz
lerin hamisi, yoksulların, dara düşmüşlerin 
hacet kapısı. Eş, dost meclislerinin neşe kay- 
nağ. Gönlü gibi eli açık, sofrası geniş gururu, 

I klbiri olmayan, 87 yıllık ömrünü insanlık için 
tüketen, emeği en yüce değer kabul eden ve 

i bu uğurda mücadele veren, yöre insanına, iş 
i İmkanı yâratabilmek için toprağını yok pahası- 
[ na kamu ve özel kuruluşlara veren İşadamı.

V Laik Cumhuriyet'in, Atatürk İlke ve 
I Devrimlerinin yılmaz savunucusu. Ömrünün 60 
I yılını CHP için tüketmiş ilerici, aydın siyaset 
I adamı. Siyaseti çıkar için yapmamış, aksine 
I inancı doğrultusunda yıllarca çalışarak, para 
j harcamış, maddi baskılar görmüş, CHP'yi DP 
II Genel Başkanı Celal Bayar'ın memleketi 
I Gemlik'te varkılmış, ayakta tutmuş, imanlı ve 

I inançlı insan.
Kimileri gibi, toprağı elinden alınacak korku 

ve endişesi ile CHP'den ayrılmayan hava 
İ meydanı gerekçesi ile toprağının büyük ve 
, değerli kısmı CHP iktidarınca yok pahasına 
I elinden alındığ halde. CHP'ye küsmeyip ona 

| destek veren, yıllarca Gemlik'te ilçe başkdn- 
lığını yapan idealist.

Yöre insanını, yöre gencini cumhuriyet bilin
ci ile yetiştirmek, genç yetenekleri köy, müzik, 

I: tiyatro kolları çalışmaları ile topluma 
M vkazandırabilmeyi amaç edinmiş Gemlik 

Halkevi Başkanı.
Belediyenin çok kısıtlı imkanlarına rağmen, 

İbrahim Bey Çiftliği civarındaki suyu ilçeye 
li getiren Gemlik'te ilk yeraltı şebekesini halkın 

hizmetine sunmuş, halkını liyakatla temsil etmiş 
I Belediye Başkanı.

1960 yılı öncesi siyasi fnücadelede, CHP 
• rakiplerinin her türlü olumsuz tutum ve 

davranışlarını sabırla karşılayıp, taşkınlığa 
sebep olmamak için partililerine itidal tavsiye 

| etmiş CHP ilçe başkanı olarak 1960 ihtilal son
rası hiçbir DP'linin maddi ve manevi zarar 

[ görmemelerine büyük çaba sarfetmiş, kim 
| senin burnunu kanatmamış, gerçek demokrat.

I Toprak reformunu gönülden savunan, bu 
E davranışı ile siyaset meydanlarında ör nek gös

terilen çiftlik sahibi, toprak ağası.
I; İkinci Dünya Savaşı yıllarında ekip biçtiği 
ürünleri ile çevre halkını, kurdunu, kuşunu, par- 

l alı, parasız aç bırakmayan insansever çiftlik 
! bey'i.

Atatürk'ün "Ziraat ekonominin temelidir" 
özdeyişini, rehber edinmiş çiftçi.

Gemlik Ticaret Odası meclislerinin gür sesi.
İlçemizin en mutena bir yerindeki paha 

L biçilmez konağnı, sağığnda, çok sevdiği ve 
I her zaman takdir ettiğ, saygı duyduğu öğret* 

|l menlere armağan eden eğitim dostu.
Türk Bayrağını ömrünce evinin ve çiftliğinin 

® : gönderinden indirmeyen milliyetçi.

1
( Güzel sesli hafızların okuduğu Kur'an ve
I Ezan sesleri ile kalbi dolup taşan, gözyaşı 
I döken, hademe-i hayratı kollayan, destek 
I olan inanmışların gönül dostu.

[ Daha nice özellikler. Anılar 60 yıllık 
İL ömrümün 40 yılında beraber yaşadığımız acı, 
I tatlı anılar. Hüzün dolu kalbim ve gözlerimden 
( süzülen yaşlarla, bu kadarını yazabildim ebedi 
I Istiratgahına tevdi edeceğimiz ana bir saat 
I kalaya kadar. İnanıyorum yüzlerce Gemlikli 
I hemşehrin, sana olan vefa borcunu, sana 
I plan sevgi ve saygısını çiçeklerle, naaşım 
I omuzlarında taşıyarak ödemeye çalışacak.

İr I Evet aynen öyle oldu. Yüzlerce Gemlikli, 
I seni tanıyıp seven arkadaşların, dostların 

I. koşup geldiler son görev için. Seni uğurladılar 
II sonsuzluğa, hüzünle... Gelenler haklarını helal 

I ettiler size, Çoğu kimse ekmeğinizi yedi, 
I sofranızda bulundu, siz de ediniz.

Nurlarda yat Ağabey. Ağa-Bey, KocaBey,
I Daniş Beyi

Cümle Gemliklinin başı sağolsun.

YAri YARI CiîŞD!
TİCARET VE SANAYİ ODALARI
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 

109. yaşına bastı.
- İlk üyeler 70 adet tüccarmış.
- Tabi.. O yıllarda Sanayi henüz 

gelişmemişti.
- Sanayide gelişme nasıl başladı?
- 1962 yılında Organize Sanayi Bölgesi 

kuruldu.
Daha sonra tekstil gelişti. Otomotiv 

sanayii kuruldu..
- Ve.. Şimdi üye sayısı (21 bini) buldu.
- Yani bir bakıma tüccarlar kurdu.

. Sanayiciler bir dev haline getirdi.
- Yani sanayiciler ağırlıkta mı diyorsun?
- Tam öyle değil. (1980)lerden sonra 

piyasa ekonomisi ile birlikte, ihracat ve 
ticaret büyük önem kazandı.

- Yani üretim sektörünün önemi azaldı 
mı?

- Hayır. Onu demek istemedim.
Ama.. Modern çağda, finansman ve 

hizmet sektörünün işlevi giderek artıyor.
- Yani.. Sanayi kadar ticaret de önem 

kazandı.
- Peki.. Bu iki bölümü ayırmak gerek

mez mi?
- Nasıl yani?
- Ydnisi şu: Ticaret Odası ayrı, Sanayi 

Odası ayrı düşünülebilir.
- İstanbul’da zaten öyle..
Hem sanayi, hem ticaret öyle 

devleşmiş ki, her ikisini de ayrı birim haline 
getirmişler.

- Bursa’da da aynı durum düşünülemez 
mi?

- Tabi düşünülmeli.
Artık şirket bilançolarına bakınca, üre

tim dışı faaliyetlerden elde edilen karlar, 
üretimden elde edilenden daha fazla.

- Peki.. Bölünmenin başka ne faydası 
olabilir.

Bir önemli faydası da, “yeni eleman"’ 
yetişmesine neden olabilir.

- Tam anlayamadım!..
- Anlayamayacak ne var.
Hep ülkemizde lider yetişmiyor, beyin 

takımı yetişmiyor, demiyor muyuz?
İşte bu odanın bölünmesi, rekabet 

ortamı doğuracak, kaliteli insanlar artacak.
Daha önce yer bulamayan, kıyıda 

kalmış yetenekli insanlar, kendini gösterme 
fırsatı bulacak.

- Peki.. Bu insanlar ortaya çıkınca ne 
olacak.

- Bu insanlar ilerinin (toplum mimarları) 
olacak.

Politikaya giricekler, belediyelerde 
görev alacaklar, sendikalarda ve dernek
lerde çalışacaklar.

- Yani.. İstikbalde ülkeyi yönetecekler 
mi, diyorsun..

- Tamamiyle öyle. Buradaki bölünme, 
bir dağılmadan çok, (odalar)arası rekabeti, 
sağlayacak.

Ne diyelim. İnşallah bir gün akıllarına; 
gelir.

DAYANILMAZ
Temel o kadar çapkındı ki, 

karısı Fadime'de dayanacak 
güç kalmamıştı.

Sürekli üzülüyordu. Birgün 
yatağının üzerine uzanmış 
hüngür hüngür ağlarken, yanı
na yaklaşan hizmetçi kız sordu.

Hanımcuğum yoksa kötü 
bir haber mi duydunuz?”

Bi meçtup aldum. Kocam 
penu sekreteru ile aldatay- 
muş."

Hizmetçi beyninden vurul
muş gibi haykırdı.

Yok inanmam doğrusu. Siz 
beni kıskandırmak İçin böyle 
söylüyorsunuz!”

Temel’ln sonu gelmiş gibi 
görünüyor.

Böyle “ceza sahası” içinde, 
bu derece yakın insanlarla bir
liktelik, hiç hayra alamet değil.

"- Vallahi ülkede her şey o 
kadar karışık ki, ben de ne 
yaptığımı bilemiyorum.”

Sözlü - Yorum |
Öfke ile beraber, 
Akıl da uçup gider.

“LESSİN G”

Katı müslümanlar var.
Katı laikler de var.
İki tarafta öfkeli, halkı düzlüğe 

çıkaracağını söylüyor.
Halkın belki de (% 80)’i, öfke

den akılları uçmuş bu fanatikleri 
seyrederken üzülüyor ve yoruluy
or.

Halbuki bunların çırpınmalarına 
gerek yok.

- Halkımızın çoğu, "bayanların 
elini” sıkmakla “müslümanlığın 
bozulacağına” inanmıyor.

Ayrıca, cenaze namazını kıl
makla da “laikliğin delineceğine" 
inanmıyor.

Halkı kurtarmaya soyunanlar, 
bu iki işi bile layıkıyla yapamıyor, 
kavga sebebi haline getiri yortar.

* * * * * * * ********
O KADAR; Uyanık bir garsondu 

ki, mantar ısmarlayan müşteriler
den "hesabı peşin” alıyordu.

Erol günçAy

TRANSFERLER (EL) YAKIYOR
Transfer Borsası açıldı.
Futbolcuların bonservis bedelleri 

ve transfer ücretleri el yakıyor.
Sergenin bonservis ücreti, 800 

milyar.
Alpay’ın ki de 800 milyar, 

Tolunay'ın ki İse 700 milyar.
Ayrıca, bu futbolculara verilecek 

ücretler, transferin maliyetini daha da 
artıracak.
• - Peki.. Transfer maliyetleri niçin 
bu kadar yükseldi?

- Sebebi (piyasa ekonomisi) ve 
dolayısıyla ithal futbolcular.

- Hagi, Galatasaray'a (5 milyon) 
dolara maioldu.

■ Kastadinov’un maliyeti de aşağı 
yukan bu bedele yakın.

- Uche bu sene (2 milyon) dolara 
yakın, transfer ücreti aldı.

Birkaç yıldız futbolcumuz dışında, 
bizim (sıradan) yerli futbolcularımız 
da, (1 milyon) dolardan aşağı konuş - 
muyorlar.

- Peki.. Kulüpler bu işin altından, 
nasıl kalkacak.

- Şimdilik bir formül buldular.
Transferleri (TAKAS) yoluyla yapı 

yortar.
Mesela.. Trabzonlu Ünal ve 

Tolunay Fenerbahçe'ye gelecek.
Fenerbahçeli Tarık ve Erol da 

Trabzonspor'a gidecek.
Bana göre, gerek (takas) yoluyla, 

gerek (direk olarak) yapılan trasfer- 
lerde, en karlı Takım Kocaelispor 
oluyor.

B. Saffet'in önce Galatasaray'a, 
sonra Fenerbahçe'ye satışını bir hatır - 
tayınız.

Son olarak kaleci Volkan ve Evren
takasındaki başarıyı unutmayınız.

Bu sene, Beşiktaş’ın genç 
yeteneği. K. Mustafa'yı da, 
Kocaelispor camiasına kattılar.

Uzun boylu, güçlü kuvvetli ve 
hava toplarında baş anlı bü futbolcu, 
Kocaelispor’da belki de en İyi yıl
larından birini yaşayacaktır.

.- Ali Şen de, hiç farkına bile vara
madığı bu oyuncu için, saçını başını 
yolacaktır.

- K. Mustafa’yı Bursaspor'un 
almasını çok isterdim.

- Hava toplarına hakim, defansı 
dağıtan bir forvet oyuncusu, 
Bursaspora çok acil bir şekilde 
gereklidir.

- Gol ümidini, sadece Ballç’ln uza
ktan vuruşlanna ve serbest atışlarına 
bağlamaması lazımdır.

- Formsuzluk var, kırmızı, kart 
cezalan var ve en önemlisi sakatlıklar 
var.

Kim ne derse desin, Kocaelispor 
bu işi iyi biliyor.

Bekliyor ve sessizce göz koyduğu 
futbolcunun, işini bitiriyor.

Hem alırken, hem satarken, karlı 
çıkıyor.

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

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

REHBERİ

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 5131821
Çinar Taksi 5132467
Güven Taksi ’ 5133240
Gemlik Taksi ■ 5132324

Resmi Daireler Belediye
TEK Arıza 5132066 Santral 5134521-23
TEK İşletme 5134503 Başkanlık 5134520
Turizm Der. 5131274 Zabıta 5132432
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf.. 
MIHI Eğt. Md.

5131900
5131286
5131174

Otobüs- İşlet. 
Şu İşletmesi

5134521-123 
5134521-115

Halk Eğt. Mrk. 5131846 İtfaiye 5132325 .
Halk Kütüp. 5131353 Muhasebe M. 5134521-182
As. Şb. 5131057 Yazı İş. Md. 5134521-111

z, Karayolları 5131308 Su Arıza Yalnız 185
Uman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095 TÜP DAĞITICILARI

' Nüfus Md. 5133742 Aygaz.Özel İd. Md. 5131507 513 12 95
Tapu SIc. Md. 5131414 Özgaz 514 17 00
Müftülük 5131364 Tekgaz 513 16 37
Gümrük Md. 5131411-5130024 Ocakgaz 5İ3 16 37

1 Tekel Md. 5131042 Ergaz 513 88 43
! Ver. Da. Md. 

İlçe Tar. M,d. 
İlce Sec. Md.

5132360
5131186
5134994

İpragaz . 
Habaşgaz

513 22 59
513 45 46

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (’lşgünleri)

05.50-13.05-17.00.

Likitgaz
Yeni Likitgaz 
Alevgaz

514 28 41
513 65 00
513 40 95

Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00 Gemlik'te
Deniz Otobüsü sinema günleri:

Yalova -Kabataş (İşgünlerl) 
08.30-11.00-12.1 5-13.45-15.00-16.10-18.25
Tatil Günleri 09.15-10.30-11.35-13.30- AİLE SİNEMASI

14.45-16.15-17.45-18.35 Bu hafta :
Yalova -Kartal (İş günleri)

06.50-08.15-10.00-11.10-12.15-13.15- “ Işıklar Sönmesin ”
14.30-15.30-16.30-17.30-18.30-19.45 Tel: 513 13 29

Nöbetçi 
Eczaneler
18 Haziran 1997
Merkez Ecz.

1.9 Haziran 1997
S. S a rai Ecz .

20 Haziran 1997
Çağlar Ecz.

21 Haziran 1997
İnci Ecz.

22 Haziran 1997
Özer Ecz.

23 Haziran 1997
Kahraman Ecz.

24 Haziran 1997
Murat Ecz.
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BURSA 2000 - OLAY VE HABER 
gazetelerine vereceğiniz 

her türlü 
İLAN VE REKLAMLAR için bizi 

arayın I 

BİR TELEFONUNUZ 
YETERLİ

kÖî^Fe^ HEİCLAm
Gazhane Cadde Beceren Apt, Altı

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

KÖRJEZ OJSESt
KAŞEDE MÜHÜRDE BEKLEME YOK! 

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR 

SİSTEMLİ ACELE 
KAŞE VE MUHUR YAPILIR

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

DÜNYA ATASÖZÜ
■Umutla yaşayan 

açlıktan ölür
Kosova Türkleri Atasözü

KAYIP
Bağ-Kur sağlık 

karnemi 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
ERDEM 
GÜLER

İLAN ]
Gemlik Atatürkçü Düşünce 

Derneği ‘nden
Derneğimiz 20-21 - 22 Haziran 1997 

tarihleri
arasında Belediye Sergi Salonunda

KİTAP FUARI
AÇIYOR

Değerli Gemlik Halkına duı/urulur

BAŞSAĞLIĞI
Gemlik'in tanınmış simalarından, ı 

Daniş Ekim'in 
ölümünü üzüntü ile 

öğrendik.
Merhuma Tanrıdan rahmet, 

kederli ailesine 
başsağlığı, dilerim.

Umurbey Belediye Başkanı 
Mete OKAY

KÖRJEZ 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. 

"2engin çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

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

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

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHÜR İŞLERİ YAPILIR.
Gazhane Cad.,Fikret Oto Elektrik yanı No : 51/A GEMLİK
, Tel : ^13 17 97 Fax : 513 35 95 j|
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KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 
Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ve kaşe makinemi* 

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

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

GEMLİK

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Mimarlar Odası ve Mühendisler Odası Belediye ile proje ve 
fenni mesuliyet uygulamasına yönelik protokol imzaladı

boğuldu
Gemlik Belediyesi ile 

Bursa Mimarlar Odası ve 
Mühendisler Odası 
arasında 1988 yılından 
beri yapılan proje ve 
fenni mesuliyet uygula
ması protokolü yenilendi.

Belediye Başkanı 
adına protokole Başkan 
Vekili' Kaya Kesen, 
Türkiye Mimarlar Odası 

Bursa Şube Başkanı 
Osman Ayrıdilli, Oda 
Gemlik Temsilcisi Mimar 
Orhan Bulut İle Türkiye 
Mühendisler Odası Bursa 
Şube Başkanı Necati 
Şahin ve Gemlik Oda 
Temsilcisi Veli Yazıcı 
katıldılar.

, Odalardan yetki bel
gesi almayan mimar ve 

mühendislerin çizecekleri 
projeler belediye tarafın
dan onaylanmıyacak.

İnşaatlarını kontrol 
etmeyen mimar ve 
mühendislere ise Odalar 
tarafından yaptırım 
uygulanacağı belirtildi. 
Uygulamanın kaliteyi art
tıracağı açıklandı

Haberi sayfa 3'te

■ Geçtiğimiz hafta Kurşunlu ve 
Küçük Kumla beldelerinde serinle- 
■ek için denize giren 6 kişi boğu- 
ttrak can verdi. Önceki hafta boğu
lan bir çocukla sayı yediye yükseldi. 
■ İlk olay cuma günü Atamer 
©sislerinin yakınlarında alkollü olarak 
denize giren BursalI pazarcı 
Abdullah Erbil'in boğulmasıyla 

Kışladı.
■Cumartesi günü Kurşunlu Kumsaz 
mevkiinde denize girerek serinlemek 
■in Bursa'dan gfelen 5 arkadaşdan 
'dördü bataklık kıyıda voleybol

oynarken sular arasında kayboldu
lar.

Ersin Şali, Şaban Şali adlı 
kardeşler ile Ahmet İnci, Murat 
Kurtuluş serin Körfez sularında çırpı
narak can verdiler.

.Aynı gün saat 14.30 sıralarında 
ise Küçük kumla Siteler Mahallesi 
Yunuslar mevkiinde Fatih Onur adlı 
genç boğularak öldü.

İlgililer anne ve babaları uyararak 
yüzme bilrpiyen çocuklarını denize 
göndermemelerini istedi.

Haberi sayfa 3'te

HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

Yaz sıcakları
I Haziran ayı bu yıl bol yağışlı geçti. Zeytin üreticisinin 

■ağışlardan dolayı yüzü güldü sanınm.
I Yaz yağmurlarının ayın 15’in dek sürmesi yazlıklardaki, iş 
çevrelerinin hoşuna gitmedi.
j Sonunda yaz geç de olsa geldi.
I Hoş geldi sefa geldi.
I Her mevsim değiştiğinde bir sonraki mevsimi özleriz. 0 
mevsimi yaşarken de mevsimin gereği olan sıcakları ve soğuğu 
yaşayınca da oflamaya, puflamaya başlarız. \ 
■ Haziran sıcaklarını bir haftadır birlikte yaşıyoruz.
I Gün geliyor 45 dereceye varan sıcaklardan bunalıyoruz. 
Serinliyecek bir avuç gölge arıyoruz.
I Bu hafta pazar günü Kumla sahillerinde sıcak altında 
dolaşırken denizin kirliliğine kacşın nasıl dolu olduğuna tanık 
oldum. e
■ İnsanlar kirlimi kirli denizde serinlemek için neredeyse birbir
lerini eziyorlar. Bir curcuna ki sormayın.
I Tabii üzücü olanı yüzme bilmeyip de serinlemek için denize 

■İrerek can veren gençlern ölümleri oluyor.
| Geçen hafta Kumla ve Kurşunlu’ da 6 kişi yaşamını yitirdi.
| Serin sular, 6 gençin canını acımasızca aldı.
I Kurşunlu belde sahili yanılmıyorsam 12 kilometre uzun- 
| loğunda bir şerit. Kumsaz havzası çok tehlikeli. Burada her yıl 

onlarca kişi can veriyor.
I Yüzme bilmeyenleri uyaracak hiçbir lehvanın bulunmaması 
bence bir ihmaldir.
■ Küçük Kumla ve Kurşunlu Belediyeleri sahillerinde can kur- 
tarma ekipleri kurmalı, denizden sürekli gezen bu ekipler boğul- 
malara karşı eğitilmeli, İlk yardım görevini yapabilmeli, telsiz gibi 
iletişim araçlarıyla donatılmalı.

11 Bâtılı ülkelerde plajı olan her kıyıda bu hizmetin yapıldığını 
televizyonlarda görüyoruz.
■ Yaz sezonunun başladığı ilk günlerde 7 kurban alan deniz, 
daha can almaya doymayabilir.
B. Belediye Başkanları önerimize kulak versin.
I Hiç olmazsa kalabalık günler bu ekip bir can kutlarsa bile 
büyük bir iş yapmış sayılır.
■ Dileriz önerimize kulak verirler.

ADD'de toplantılar sürüyor 

Alaattin 
Bilgi eski 
Ankara’yı 
anlattı

Atatürkçü Düşünce 
Derneği tarafından 
perşembe günleri düzenle
nen söyleşilerin bu haftaki 
konuğu çevirmen, yazar 
Alaattin Bilgi oldu.

Alaattin Bilgi Kurtuluş 
Savaşı sonrası yaşadığı 
çocukluk Ankara'sını 
anlatırken, "Atatürk her 
zaman halkın arasında 
olurdu. Biz kendisini sık sık 
korumaları olmadan kır 
bahçelerinde İzlerdik." 
dedi.

Ankara' n1 ı-n 
cumhuriyetin kültür ve 
düşünce merkezi olduğunu 
söyledi.

Haberi Sayfa 3’te

Yaz 
kampları 
başladı 
ilçemizde bulunan Milli 
Eğitim Bakanlığına ait yaz 
kampları, küçük İzci kam
plarıyla başladı.
Hasanağa ve Karacaall 
kamplarından bu yıl her 
dönem 200 ’er öğrencinin 
yararlanması bekleniyor.

Şehir içi 
otobüslere 
yeni 
düzenleme

Şehir içi otobüslerinin 29 
Haziran 1997 perşembe 
gününden itibaren yeni 
düzenlenen Şehir parkı 
önünden olcu alıp indire
ceği açıklandı.

Ahmet Dural Meydanın 
da bulunan taksi 
yazıhanesinin de 
önümüzdeki hafta kaldırıla
cağa hatırlatan Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı,' ilçe 
trafiğine çeki -düzen verile
cek' dedi.

Haberi sayfa 3'te 

Gemlik 
trafiğine 
16 bin 
337 araç 
kayıtlı

Körfez FM'de gazetemiz 
sahibi ve sorumlu Müdürü 
Kadri Güler ile söyleşen İlçe 
Trafik Büro Amiri Nizam Şanlı, 
Gemlik Tescil bürosuna 
kayıtlı 16 bin 337 aracın 
bulunduğunu söyledi.

Günde 8 ile 20 aracın 
ilçe trağinine tescil edildiğin 
belirten Şanlı, İlçe trafiğinde 
eleman sıkıntısının büyük 
olduğunu, 10 görevli İle 
tescil ve denetleme işlem
lerinin yürütüldüğünü söyle
di. .

İlçe Trafik Bürosunda 
yeterli aracın da bulun
madığına dikkat çeken 
Nizam Şanlı, İlçe Trafik 
Komisyonundan yaz ayların 
kullanılmak üzere 2 motor 
ibislklet istediklerini, bunu 
sağlamaları durumunda 
denetimlerin artacağını 
bildirdi.

Şanlı, sürücülerin kural
lara uymasını, şehir 
merkezindeki garajın dere 
boyuna alınmasını,-servis 
araçlarının eski hale taşın
masının gerektiğini söyledi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü atakta

Yaz okulu 
açılıyor

İlçe Gönçlik e Spor 
Müdülüğü 1997 yılı Yaz 
Spor Okulunu 29 Haziran 
Pazar günü açıyor.

İlçe Atatürk Stadında 
saat I8.00 de yapılacak 
olan açılaşa futbol, bas
ketbol, voleybol, yelken 
ve judo dallarında kurs

Manastır asfaltlanıyor
Sağanak yağışlardan 

sonra oozulan ve aylardır 
araç kullanların korkulu 
rüyası haljne gelen 
Manastır kumla yolu 
sonunda belediye 
tarafından sıcak asfalt 
kaplanıyor.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, çevre yolu

Hacı ile Bacı
Değiştirelim istediler TACI 
“”BABA” DEDİ NE HAKLA
ARANIZ BOZUK DEVLETLE HALKLA 
GÖREVİM SAĞLAMAK TOPLUMSAL 
DENGE, 
DENGEYİ BOZAN
HOCA,ENİŞTE,YENGE..
SİZLER BİRAZ GERİDE KALIN
MESUT, GÖREVİ ALIN 
MUSUT GÖREVİ ALDI 
GÖZLER DALDI, AĞIZLAR AÇIK 
KALDI

görecek 7-14 yaşlarında
ki öğrenciler katılacaklar.

Kayıtların cuma günü 
saat 17.oo ye kadar süre
ceğini söyleyen ilgililer 
200 öğrencinin kayıt yap
tırdığını bildirdiler.

Haberi sayfa 3'te 

nun Cumhuriyet 
Mahallesi ile birleştiği nok
tada karayollarının bir 
haftadır yol bağlama 
çalışmalarını 
sürdürdüğünü, bu çalış
maların sona ermesi ile 
asfaltın yapılacağını 
söyledi.

İnan
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Necati Kartal

ZAMANLAMANIN BÖYLESİ (?)

3 Temmuz fırsattır!
Bu yılın ilk günlerinde bir akşam, 

yirmi ylrmibeş yıl öncesi siyaset 
arkadaşları bir araya gelerek 
anılarımızı Tazelemeyi düşünmüş ve 
Salt Reis'te buluşmuştuk.

Aramızda siyasetle ilişiğini kesmiş 
olanlar yanında, CHP veya DSP'de 
politika yapanlar ya da kendisini bu 
iki "solumsu" partiden birine yakın 
bulanlar olduğu gibi, Refah'a veya 
ANAP'a katılan ve hatta görev 
alanlar da vardı.

Konuştuk, dertleştik. Geçmişten 
günümüze nelerin ters gittiği ve bu 
ters gidişlerde pay sahibi olup 
olmadığmız üzerine söyleştik. Sonra 
bu yemekleri belirli aralıklarla 
sürdürme kararı alarak dağıldık.

4 Nisan'da ikinci kez ve daha kal
abalık toplandık. Dönem boyunca 
ülke genelinde yaşanan gelişmeler 
dolayısıyla, bu ikinci toplantı, 
anıların tazelenmesinin ötesinde bir 
nitelik kazandı. Yinelemeliyim, 
geçen yirmi küsür yıl görüşlerimizde 
değişikliklere yol açmıştı. Belki daha 
bir olgunlaşmanın etkisiyle, belki de 
siyasal takınmanın verdiği bezginlikle 
farklı kulvarlara dağılmıştık, Ancak 
Türkiye'nin göz göre göre sürük
lendiği belirsizlik, ister istemez bir çıkış 
noktası bulma tartışmalarına yönelt - 
ti bizi. Gündem kendiliğinden oluştu ' 
ve “Ne yapılmalı?" sorusunun yanıt
larını araştırır bulduk kendimizi.

Özetlemek gerekirse, “nostaljik" 
takılmak üzere başlattığımız yemekli 
toplantılar, deneyimlerle pişmiş elli 
yaş üstü bir kuşağın temsilcilerini, 
yeni baştan bir “arayış süreci"ne 
sürüklemişti...

Evet, ne yapılmalıydı?
Üzerinde ittifaka varılan nokta, 

Türkiye'nin yetmiş küsür yılda elde 
ettiği kazanımları savunma konumü- 
na getirildiğiydi. Gerçi artık farklı 
siyasal görüşlere eğilimli veya yatkın 
kişilerdik, bu bir gerçekti. Ama 
ülkenin giderek belirsizliğe sürükler?- 
mekte olduğu kaygısında birleşmek, 
bu -artık- farklı kulvarlara dağılmış 
eski ortak siyaset savaşımcılarını 
yine ortak platformda buluşturmuş- 

। tu.
Sonuç olarak deniliyordu ki:
“Milletvekili arkadaşlarımız ar, 

gelecek toplantılarda, örneği 
'Susurluk* gibi devlet yapılanmasının 
sorgulanması tartışmalarını gün
deme getiren olaylarla veya 'MGK 
kararları’yla İlgili konularda bizi 
aydınlatsınlar."

Yine deniliyordu ki:
“Şu evrede laik, demokratik 

hukuk düzeninin karşılaştığı tehdit, 
yaşadığımız günlerin en önemli 
sorunsalı. Siyasal eğilimlerimizde 
farklılaşlamalar da olsa, bu olumsuz 
gidişe karşı bir 'ortak tavır' 
belirleyemez miyiz, sesimizi yüksel- 
temez miyiz?”

GEMLİK KÖRFEZ 
İIIİİ Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 24 SAYI: 1171 
Fiyatı : 20.000 TL.

- - Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER • 
|||||BnetliTi Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A 
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Ve yine deniliyordu kİ:
"Demokrasiden ve aydınlan

madan yana kadrolar, 12 Eylül'e 
gelinceye değin çok güçlüklerle 
karşılaştılar, çok kayıp verdiler. 
Çekilen güçlükler, verilen kayıplar 
boşuna değildi; bütün bunlar 
'Demokrasi Adına' (*) idi. O halde, 
elli yaşın üstüne çıkmış ve çoğun
lukla siyaset dışı kalmış olsak ta, 
Türkiye'nin ufuklarını kaplayan ala
cakaranlık tehdide karşı bir ‘ortak 
eylem' düşünmeliyiz. Bu, bizim yurt
taşlık ve uygarlık görevimizdir."

Peki, ne olabilirdi bu eylem?
Tartışıldı, üzerinde birleşilen şu 

oldu:
Bursa Barosu, 3 Temmuz 1979 

günü bir faşist saldırgan tarafından 
katledilen, hukukçu, CHP'li siyasetçi, 
şair Gemlik Körfez Gazetesi köşe 
yazarı ve Yazıişleri Müdürü Mehmet 
Cengiz Göral'ın onsekizinci ölüm 
yıldönümünde bir toplantı düzenliy
or...

Bu, toplantıda,’ Bursa'da 
demokrasi uğruna can veren tüm 
aydınlık insanlar birlikte anılacak...

Ama yalnız anmakla kalınmaya
cak, demokrasiye yönelecek her 
türlü tehdide karşı koymaya karar
lılığı dosta düşmana ilan edilecek...

İşte bu toplantıya katılalım, omuz 
verelim...

Yani, bugün hangi siyasal tavır
dan yana olursak olalım, demokrasi 
uğruna verilen savaşımın boşuna 
olmadığını bir kez daha gösterelim...

Geçen hafta ASTV'nin "Haber 
Turu”nda Can Ertan'ın konuğu olan 
Bursa Arı Grubu Başkanı Reha Akın 
ilginç bir tesbit yaptı:

"Türkiye’de bir ‘liberai-sol koal
isyon’ oluşturulmalıdır" dedi.

Geçiş dönemi için geçerli 
olduğuna benim de inandığım bir 
formül bul

Yalnız ekonomide değil, 
düşüncede de liberalizmi içine sindi- 
rebilmiş bir “merkez sağ" ile, moda 
akımların etkisiyle Türkiye'nin 
gerçeklerinden soyutlanmamış bir 
"merkez sol" arasında gerçekleştir
ilecek işbirliğinin, ülke ufuklarını 
kaplayan alacakaranlık bulutları 
dağıtabilecek en geçerli yöntem 
olacağını düşünüyorum.

Türkiye ve Bursa, demokrasiden 
»yana “sivil eylem"in kararlılıkla 
gücünü göstermesini, alacakaranlığı 
aydınlatmasını bekliyor! Önümüzde
ki 3 Temmuz, bu demokratik kararlılık 
ve güç gösterisi için bir fırsat olabilir.

Bu fırsatı iyi değerlendimek gerek
tiğine inanıyorum...

(*) Demokrasi Adına,. Mehmet 
Cengiz Göral'ın bir köşe yazısının 
başlığı ve ölümünden sonra yazı ve 
şiirlerinin toplandığı kitabın adıdır.

GEMLİK DÖVİZ 
İLÇEMİZİN 
TEK RESMİ 

DÖVİZ
ALIM SATIM 

MERKEZİ
TEL.: 513 24 02

Eskiler "Herşeyin bir zamanı var" 
derler. Çok doğru söylerlerler.

Söylerler de, dinleyen kim?
Oysa "söylence” ya da 

Atasözünün ortaya çıkıp, bir anlam 
ifade etmesi, "bir bilge kişinin uydur
masıyla olmamış tablki.

Zaman ve zamanın getirdiği 
yaşam şartları, İlgili "söylence”nln 
ortaya çıkmasını sağlayan koşulları 
oluşturmuş ve böylece yüzyılların 
getirdiği deneylerle sonucu ilgili 
atasözü" ortaya çıkmıştır.

Neyse lafı uzatmadan gelelim 
mevzuya...

Konu; şu bizim Gemlik-Kumla yolu. 
Tabi yolun hepsi değil. Manastır böl
gesi.

Efendim, bu yolun üzerine üç kez 
yazdık. Gazeteye her gün şikayet 
telefonları geliyor.

"... bu ne biçim iştir. Toza, dumana 
boğulup, çukurlar içersinde dans 
ediyoruz, "diyo rla r.

Haklılar...
Haklılar da, bu işin sadece 

gazetelere haber vermekle sorunun 
hemen çözüm bulacağını mı sanıyor
lar? Bunu çözemiyorum.

Bu konuya bağlı olarak bir gelişme 
de bu hafta yaşandı.

Anlamışsınızdır ,konu malum 
“Çevre Yolu”

İlgili yol bekledi, bekledi tam “tur
izm” mevsimi başladı, hop Kumla 
yolu girişi bağlandı. Hem de ne 
bağlanma ?

Okullar o gün tatil olup, çocuklar 
karne alıyor. Bir yılın verdiği okul stresi
ni atmak için Kumla, Karacaali, Narlı, 
Armutlu, tarafından yazlığı bulunan 
orta halli vatandaşlar, geç gelen 
sıcaklardan dolayı deniz kenarına 
akın ediyor.

Mudanya'ya gidenlere birşey yok. 
Ama gelin görün ki, Gemlik'e gelen
ler, Orhaniye-halk arasındaki adıyla- 
Yeni Mahalle rampasını çıkınca akıl 
almaz bir yol inşaatıyla karşılaşıyorlar .

Hava sıcak. Arabanın camları 
açık. Toz bulutu mu istersin/ Arabanın 
şasesine vuran taşlar mı? Çukurlar mı

KUMSAZ SAHİL SİTESİ 
BAKIM ve GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ

W

BAŞKANLIĞINDAN
»Derneğimizin olağan Yıllık Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem 

dahilinde 20 Temmuz 1997 pazar günü saat lö.oo de Kumsaz Sahil 
Sitesi eski dernek binasında yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde toplantımız 27 Temmuz 1997 
pazar günü aynı yer ve saatte ekseriyete bakılmaksızın yapılacaktı^. I

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM 
1- Yoklama ve açılış
2- Başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimiz için saygı duruşu
3- Başkanlık divanı seçimi
4- Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap raporlarının okunması
5- Denetim Kurulu raporunun okunması
6- Okunan raporların müzakeresi
7- Yönetim ve Denetleme Kurulunun aklanması
8- Yeni Yönetim Kurulunun seçimi
9-Yeni Denetleme Kurulunun seçimi
10- Teklif ve temenniler
11- Kapanış.

istersin,/ kasisler mi? Git gidebilirsen?/- 
Her yanda hürriyeti (Orhan Veli)

Rahmetli sağ olsaydı, bu yolu da 
görseydi,Gemlik için ne derdi, varın siz 
takdir edin.

★ ★ ★

Benim merak ettiğim bu yol 
bağlantısının bu tarihe rast gelmesini 
sağlayan kafaya bu "aklı" veren kim?

Üç gün önce veya bir hafta önce 
bu bağlantıyı yapamazlar mıydı?

Yoksa sayfiye ye giden vatan
daşlar, T.C.'nin bir yurttaşı değl mi? 
Yoksa onlar, vergi vermiyor mu?

Hadi anladık, öğrenciler karnelerinle . 
aldı ve yol inşaatında çalışmaya ' 
başladılar(l) Daha önce vakitleri 
yoktu(!)

Peki Manastır bölgesine ne i 
demeli? Orada yaşıyanların 6 aydın 
yaşadıkları işkenceye ne demeli? Yol 
viran!

Sür Gibi
"Toz, toprak, çamur, -kar- 
ayağın burkulur, 
ellerin kanar
(••'........................ fj
orada ne herkes kahraman
ne de idare vefalı her zaman" S ‘c't

Bir umut yeşermiş yüreklerinde.! ilk
Hani bizimde kaloriferli, deniz gören
bir dairemiz olsun demiş ve girmişleri >j| 
bir kooperatife... Sıkışmışlar, zorlan- i 
mışlar, bilezik bozup, kredi almışlar bir r 
ev sahibi olabilmek için

Önce inşaat molozları, çamur ve I 
batakmış evlerinin kenarları. İ il

Sonraları diğer komşu inşaatlarda || 
bitmiş, konutlarına yerleşmiş insanlar.
Komşu olmuşlar, kalabalıklaşmışlar.

Kalabalıklaşınca “Belediyenin I 
dikkatini çekeriz" demişler, 
"herhalde" problemlerimiz çözülür." | H!

Ne dikkat çekmesi kardeşim, 
önümüzdeki aylarda “erken yerel 
seçimi var?” ” Hele olsun sizin yol
unuz da bakarız”

Saygı ve Sevgiyle.



" Körfez
Sayfa : 3

Kftçük kumlam Kurşunlu'da deniz can ahy-

boğuldu
I Havaların birden ısınması deniz 
facilarını da beraberinde getiriyor.

Geçtiğimiz hafta içinde Küçük Kumla 
ve Kurşunlu Beldelerinde 6 kişi serinle
mek için girdiği denizden bir daha çıkmı- 
yarak hayata veda ettiler.
E 20 Haziran 1997 cuma günü saat 
20.oo sıralarında Atamer Tesisleri yakın
larında alkdollü olduğu halde denize 
serinlemek için giren Abdullah Erbil(32) 
adlı şahıs, sularda kaybolarak can 
yerdi.

Abdullah Erbilm'in pazarcılık yaptığ 
Öğrenildi.

21 Haziran 1997 cumartesi günü ise 
Kurşunlu beldesi Kumsaz mevkiine 
denize grmek için Bursa dan gelen 
arkadaş grubu serinlemek için körfezin 
durgun sularına girdiler.

Beş arkadaş yüzme bilinmedikleri 
halde çamurlu sahilde deniz içinde 
voleybol oynarkan sulara gömüldü. 
Murat Kurtuluş (20), Ersin Sali(13) Şaban 
Sali(l 9) adlı kardeşler ve Ahmet İn c i (1 7) 
adlı lise öğrencisi bir anda sularda kay

bolurken, bir arkadaşları sahile çıkmayı 
başararak canını zor kurtgrdı.

KUMLA' DA BOĞULMA
Aynı gün beş kişinin serin Marmara 

sularında boğulmasından sonra, Saat 
14.30 sıralarında Küçük Kumla. Siteler 
Mahallesi Yunuslar önünde denize serin
lemek için giren Fatih Onur(l 7) adlı 
genç, yüzme bilmediği için kıyıdan fazla 
açılması nedeniyle dengesini- kaybed
ince sular arasında kaybolarak boğul
du.

Savcılık ve Hükümet Doktorunun 
böğulanlgrın cesetleri üzerinde yaptıkları 
incelemeden sonra 6 deniz kurbanının 
cesetleri ailelerine teslim edildi.

İlgililer sıcakların artmbsıyla. sahillerin 
kalabalıklaştığını, yüzme bilmiyenleri 
tanımadıkları kıyalarda fazla dçılma- 
mamlarıhı ve denizde şakalaşma
malarını istediler.

Ailelere de seslenen-ilgililer, yüzme 
bilmiyen çocuklarını kendi başlarına 
yüzmeye göndermemeleri gerektiğini 
hatırlattılar.

mimarlar Odası e Mühendisler Odası Belediye ile proje ve 
fenni mesuliyet uygulamasına yönelik protokol imzaladı

ADD’de toplantılar sürüyor 

Alaattin 
Bilgi eski 
Ankara’yı 
anllattı

.... Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik şubesi 
tarafından her perşembe 
düzenlenen sohbet toplan- 
tılannm bu haftaki konuğu 
Alaattin Bilgi idi.

. Atatürkçü Düşünce 
Derneğ Lokalinde konuşan 
çevirmen Yazar Alaattin 
Bilgi Atatürk Kurtuluş Savşı 
sonrası Ankarsını anlatırken 
heyecan ve duygularını da

;d$e getirdi. *
Cumhuriyetin kurulmasın

da yaşanan ilk heyacan- 
Idrih sevincin ve onurunu 
yaşadığını söyleyen Bilgi, 
•Atatürk'ün her fırsatta 
AnkaralIlarla birlikte e iç içe 

.olduğunu, başkenin ülkenin 
kültür merkezi haline getir
ildiğini söyledi.

Cumhuriyetin ilk’ yıllarının 
’ bîr kültür hareketi olduğunu 
da hatırlatan Alaattin Bilgi, 
yurt dışına gönderilen 
Öğrencilerin evrensel sanat 
Ve kültürü öğrenerek 
Türkiye'ye taşıdıkları belirtti. .

• Türk operasi, çok sesli 
nmüiıği, resim sanatlarını, 
plastik sanatları öğenerek 
yetişen ' gençliğin
•Cumhuriyet kültürünün 
Remellerini attığını, 
Ankara'nın bu konuda 
.bdşkent göreini yerine 
getirdiğini söyledi. <

— Gonca YERLİYURT

Kütüphane önünden 
kalkacaklar

K Mimarlar Odası ve İnşaat 
Mühendisleri Odası ile Gemlik 
Belediyesi arasında proje ve fenni 
mesuliyet uygulamasına yönelik pro
tokol imzalandı.
“ Geçtiğimiz a hafta Belediye 
Başkanlık makamında Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı adına Elek. 
Müh. Belediye Başkan Vekili Kaya 
Kesen ile Bursa Mimarlar Odası
Başkanı Osman Ayrıdilli ile Mimarlar 
Odası Gemlik Temsilcisi Orhan Bulut,
Mühendisler Odası Bursa Şube
Başkanı Necati Şahin, Gemlik
Temsilcisi Inş. Müh.Veli Yazıcı 1988
yılında ilki eski belediye Başkanı Hakkı 
Çakır ile imzalanan uzmanlık ayrımı 
protokolünü yenilediler.

Belediye ile yapıla ı protokole 
göre, uygulamada dahc kaliteli proje
çizimi ve inşaatların sağ 
meşini sağlamak amacı

klı denetlen- 
yla bu pr-o-

tokolü zamanın koşullarına göre 
yeniden düzenlenmiş olması 
bbelediye yararına dolayısıyla Gemlik

halkı yarararı olacağı belirtildi.
Protokole göre. Meslek Odalarının 

yetki belgesi vermediği mimar ve 
inşaat mühendisleriin çizdiği projeler 
Belediye tarafından kabul edilmiye- 
çek,. -

İnşaatları kontrol etmiyen mimar ve 
mühendislere yaptırım uygulanacağı 
her iki oda arasında imzalanan pro
tokol ekinde belirtildi. Bu protokol 
ekinde mimar ve^mühendislerin çize
ceğiprojenin TUS kontenjanı getir
ilmiştir.

Öte yandan Gemlik Mimarlar 
Ordası Temsilcilik Başkanı Mim. Orhan 
Bulut, 1993 yılında yapılan şehir planı 
ile Manastır Bölgesindeki çok katlı 
yapılaşmmaya olan tepkisini isim ver
meden bir önceki belediye başkanı- 
na birçok kez bildirdiklerini ancak, 
“Bunu da yapanlar teknik elemanlar. 
Günühıyla sevabıyla bize ait" diyerek 
Bursa yolundaki BUTTİM binasını örnek 
gösterdiğini, bu konudaki teklif ve 
endişeleri geri çevirdiği hatırlattı..

“Safı "Söyleşileri"
Gazeteci

Kadri Güler’in 
hazırlayarak sunduğu programın 

bu haftaki konuğu
Mimarlar Odası Gemlik Temsilcisi

Mim. Orhan Bulut
Bugün saat 18.30 ‘da KÖRFEZ Fiil 88.0

Mutlaka dinleyin

Manastır’ da 
bir eflatun ev 
Yoğun yapılaşmanın 
yaşandığı Manastır 
Bölgesinde yapımı tamam
lanan bir sitenin dış 
görünümünün eflatuna 
boyanması Gemlik'in 
görünümünü bozdu.
Belediye. Meclisinin geçmiş 
yıllarda aldığı kararlara”, 
göre.ilçemizdeki tüm 
inşaatların acık renklerle 
boyanması karar altına 
alındı. Ancak Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu karşısında 
tamaanan inşaatın eflatu
na boyanması Marastırın 
olduğu kadar tüm 
Gernlik'İn de görünümünü 
bozdu.

Şehir içi 
otobüslere 
jem?
düzenleme
■.Belediye tarafından ilçe 
partondayapılan yeni düzen
lemeden sonra şehir için 
otobüsler de buradan 
hareket edecek.

Belediye Başkanhğndan 
yapılan, açıklamada 26 
Haziran 1997 perşembe 
gününden itibaren meydan
da otobüslerin duraklardan 
yolcu alınmıyacak.

Belediye Başkanı Nurettin 
.Acı, perşembe gününden 
■rtîbajen Hükümet Konağı 
önünde bulunan durak ile 
•yâpr.:Kredi Bankası karşısın- 
ddki.durağn iptal edileceğ- 
nt yolcuların tümünün park 
önündeki duraklardan oto
büslere bineceğini söyledi.

• Avcı, Ahmet Dural 
Meydanında bulunan Taksi 
yazıhanesinin de önümüzde- 
fe hafta İlçe Trafik Komisyonu 
kararındaki yerine taşı- 
nâÖğğını, meydanın en iyi 
ş:ek.lide halk yararına kul
lanılacağını söyledi.

..: Şûrada bulanan setlerin 
kajdİrılıp kaldırılmıyacağı 
könû-sunda daha sonra 
karar' vereceklerini bildiren 
Belediye Başkanı, İlçe 
MejfİÇezinin trafik akışının 
çevre yolunun devreye 
girmesiyle daha da rahat- 

ağını bu konuda 
yoğun çalışmaların 
yürütüldüğünü söyledi.

KA-DER
Seçimle gelinen siyasal görevlerle, kamu 

görelerindeki kadın sayısını ve oranım arttım.ak 
amacıyla henüz bir ay önce İstanbul'da kısa adı 
KADER olan bir dernek kuruldu.

Açılımı Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme 
Derneği.

Sloganı ise “KADER’e katıl, kaderini değiştir."
Sanırım önümüzdeki günlerde bu sloganı çok 

sık duyacaksınız.
Derneğin oluşum çabaları yaklaşık 6 ay önce

sine dayanıyor. Yazar Şirin Tekelinin fikri ve önerisi 
ile biraraya gelen kurucular, erkek egemenliğinin 
parlemantodaki çoğunluğunun giderilmesi ve 
mecliste bir kadın platformu oluşturulması gerek
tiğinden yola çıkmışlar.

Hedef 2000 yılında parlementoda 55 kadın 
milletvekili, 55 rakamı hayali bir rakkam değil. 
Sadece parlementonun yüzde 10'u

Bu rakama uluşmak, politikanın çok bildik dar 
sokaklarında kadın adayların desteklenmesi ve 
kadın seçmenlerin eşit temsil hakkından yarar
lanması ancak örgütlü bir çalışmayı gerektiriyor.

Ve Türkiye'de ilk kez partilerüstü salt kadın, 
adayların desteklenmesi için bir platform oluştu
ruluyor.

Mart ayında bu cümlelerle Ka-Der'in kurul-* 
duğunu yazmış hedeflerinden ve tüzüğünden 
söz etmiştim.. Aradan geçen 3 ayda Ka-Der çok 
yol aldı. Belkide ilk kez benden duyduğunuz Ka- 
Der bugün pek çokçevre tarafından bilinen ve 
desteklenen bir hareket görünümünde.
•*. İlki bu ay yayınlanan Ka-Der bülteni ile duyu-, 
rularını yapan dernek, medyanın da yoğun ilgisi 
ile ne yapmak istediğini kamuoyuna anlatmağc 
çalışıyor

Öte yandan Ka-Der kurucularının ve uzman
larının katıldığı bilgilendirme ve eğitim çalış
maları da büyük bir hızla sürüyor.

Bir yıl içinde seçim atmosferine girileceğine 
kesin gözüyle bakılırken Ka-Der'in bu süreçte, 
göstereceği performans tabiiki çok önemli.

Herhangi bir siyasi partinin hizmetine girmeyi, 
yan örgütüne dönüşmeyi veya politikasına alet 
olmayı reddeden Ka-Der'in sloganı siyasette 
eşitlik.

Bunun için ktadınlık durumunun bilincinde:, 
insan hakları ve demokrasiye saygılı ve bu 
kunularda kadın kimliğini yitirmeden çalışacak 
tüm kadın adayları destekleyecek.

Temsil adaleti içeren gerçek demokrasiye' 
ancak kadınların katılımıyla ulaşacağına inanan 
Ka-Der pek çok ilde olduğu gibi Bursa'da 
örgütleniyor. Bursa Ka,Der Girişim Grubu “Neden 
Kader" başlığıyla ilk.bülteninde “Seçimlerin 
kadın oylarıyla kazanılıp, kadın oylarıyla kaybe
dildiği bugünkü ortamda siyasi partiler Ka-Der'i 
önemsemek durumundadır." üye kadınları! 
Türkiye'nin kaderini değiştirmeye ve “toplumun 
derneğine" üye olmaya çağırıyor.

Eğer Ka-Der'e ilgi duyuyorsanız, bilgilenmek, 
desteklemek ve üye olmak istiyorsanız, aşağıdaki $ 
telefon ve fax numaraları sizin için.

"Ka-Der’e katıl kaderini değiştir" sloganı da 
sizin için olduğu gibi,,,

Tel. : 233 53 86 Fax $ 233 00 88
■ Paylaşmak için : 254 33 26

ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü atakta

Yaz okulu
açılıyor

Gençlik ve Spor Gemlik 
İlçe Müdürlüğü 1997 yılı 
Yaz Spor Okullarını 29 
Haziran Pazar günü 
başlatıyor.

Pazar günü Atatürk 
stadında yapılak tören
den sonra çalışmaların 
başlayacağını söyleyen 
İlçe Spor Müdürü Burhan 
Arıkan, bu yıl futbol, voley
bol, basketbol, judo ve

yeklen dallarında açıla
cak yaz okulana bugüne 
kadar 200'e yamkın 
öğrencinin başvurduğunü 
kayıtların cuma günü 
sona ereceğini söyledi.

Pazar günü yapılacak 
açılış törenende yaz oku - 
luna katılacak öğrenciler 
bibirbirleriyle tanışacak ve 
gösteri maçı düzenliye- 
cekler.
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sezonumuz açıldı
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DAVETİYELERİ
1 Qünde teslim edilir.

Uygun Fiyat, Kaliteli Baskı
İCÖRFEZ OFSET

MATBAACILIK - REKLAMCILIK ■ YAYINCILIK
Gazhane Cad. No : 51/A

Tel: 513 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK
V •

ANADOLU SİGORTA A.Ş. GEMLİK TURİZM VE TANITMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
ZORUNLU SİGORTALAR 
OTO SİGORTALARI 
HIRSIZLIK SİGORTALARI

(Trafik - Yeşil Kart .-.Jüpgaz - Okul Servis ) 
(Kasko)
(işyeri - Konut - Kasa)

SORUMLULUK SİGORTALARL(Asansör Kaza - İşveren Hukuki Sorumluluk)
PAKET SİGORTALAR 
NAKLİYAT SİGORTALARI 
FERDİ KAZA SİGORTALARI 
YANGIN SİGORTALARI

(Aile - Seyahat - Doğalgaz)
( Kara - Hava - Deniz)

MARKET - TURİSTİK TESİS SİGORTALARINDA HİZMETİNİZDEYİZ.

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ.
AJuman Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA
TH.: 0(224) SU 02 34 FAX :5141i 48

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

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

Tüzük Değişikliği
Tüzükte değişiklik yapılması istenen maddeler:
Eski Şekil
Madde 10 : a) Yönetim kurulu 5 üyeden ibarettir. Ayrıca 5 yedek üye seçilir. Seçim 
genel kurulda gizli oylama ile yapılır. Genel kurulda nemacı üyeler bildirilir. En çok. 
oy alan 5 asil ve oy adetine göre bu 5 kişiyi takip eden 5 üye de şedek üye seçilir. 
Gere.k asil ve gerekse yedek üye seçimirde eşitlik olursa, ad çekmek suretiyle sıra 
tensin edillr.s Delege seçiminde de bu yöntem uygulanır. Asil üyelerin herhangi bir 
nedenle ayrılması halinde yerlerine yedek üyelerden oy sırasına göre üye alınır, M 
YenlŞeklI
Madde 10 j_Yönetim kurulu 7 üyeden ibarettir. Ayrıca 7 yedek üye seçilir.Ayrıca\5 
yedek üye seçilir. Seçim genel kurulda gizli oylama ile yapılır. Genel kuruldu 
nemacı üyeler bildirilir. En çok oy alan 7 asil ve oy adetine göre bu 7 kişiyi takip 
eden 5 üye de şedek üye seçilir. Gerek asil ve gerekse yedek üye seçimirde eşltlikj 
olursa, ad çekmek suretiyle sıra tensin edilir.s Delege seçiminde de bu yöntem 
uygulanır. Asil üyelerin herhangi bir nedenle ayrılması halinde yerlerine yedek 
üyelerden oy sırasına göre üye alınır.
Eski Şekil
Madde 13 : Üyeler yılda asgari 300 azami 1200 .-lirayı geçmemek üzere her yıl aidat I 
gelen kurulca tesbit ediylecek yıllık aidatı vermek zorundadırlar.Bu aidat toptan 
veya taksitler halinde ödenebilir.
Yeni Şekil
Madde 13 : Üyeler yılda asgari 1.200.000 TL. azami 2.500.000-TL..-lirayı geçmemek J 
üzere her yıl aidat gelen kurulca tesbit ediylecek yıllık aidatı vermek | 
zorundadırlar.Bu aidat toptan veya taksitler halinde ödenebilir.
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Özürlülere
“Balık Tutmayı” öğretmeli

MPM Bülteni
/Ari şrAkA YA^i cîjSfDİ tro/ ÇÜKÇAy

Dünya nüfusunun ortalama %10'unu oluşfıu-
ran özürlülerin, özürlü olmayan diğer insanlara 
göre çalışma sahasında haksız bir rekabete 
uğradıkları belirtilerek, "Özürlülere İlişkin olum
suzluklarınken başında, toplumsal değerler sis
temi İçinde özürlülerin, insanda açıma duy
gusu yaratan bir konumda tutulmaları 
gelmektedir." denildi.

MPM tarafından 14-16 Mayıs tarihleri arasın
da düzenlenen "3. Verimlilik Kongresinde" 
Gazi Üniversitesi öğretim görevlilerinden Kamil 
Ufuk Bilgin, "Çalışan ve Çalışmak isteyen 
Özürlülerin Verimliliklerinde Mesleki İyileşme” 
adlı bir bildiri sundu.

Bilgin bildirisinde, "Bu çalışma ile ülkemizde 
pek çok sorunu bulunan özürlülerin,-daha fazla 
verimli olabilmelerinin sağlanması için dünya 
ve Avrupa Birliği genelinde de getirilen çözüm
ler üzerindde durulmuştur." dedi.

Özürlülerin, onların insanların gözünde acı
nacak haline getiren 2 önemli durumu bulun
duğunu vurgulayan Bilgin, bunların günlük- 
hayatlarında ve çalışma hayatında 
karşılaştıkları güçlükler olduğunu belirtti.

ÖZÜRLÜLERİN SORUNLARI
Özürlülere ilişkin sorunların ülkenin ekonomik ' 

yapısı ve sosyal değerleri İle orantılı bir şekilde 
değiştiğini söylemenin mümkün olduğunu 
belirten Bilgin, bu engelleri toplum 
davranışları, ekonomik engeller, işverenlerin, 
sendikaların, diğer çalışanların, özürlülerin e 
ailelerinin davranışları ve fiziksel engeller 
olarak 7 başlık altında topladı.

Ülkemizde özürlülere ilişkin sorunların başını, 
özürlülerin hakkında bilgi verebilecek resmi 
istatistiklerin az ve yetersiz oluşunun çektiğini 
vurgulayan Bilgin, diğer bir sorunu ise şöyle 
özetledi “ Özürlülere ilişkin, olarak ülkemizde 
çıkarılan pek çok pet çok hukuki düzenleme 
bulunmaktadır.Bunları, başta Anayasa olmak 
üzere, kanun, tüzük ve yönetmenlikler olarak 
ayırabiliriz. Ancak, bunların getirdikleri eğer % 
2 özürlü çalıştırma gibibir zorunluk içermiyor
sa, sadece bir hukiki söylemişe bu durumda 
özürlülef için çok önemli olmaktadır.

Özürlülerin çalıştırılması konusunda öncülük 
eden devlet olması açısından, ülkemizdeki 
kamu kuruluşlarında çalışan özürlü sayısı 
önemli olmaktadır. Çünkü bu sayı istenilen 
oranda değildir."

Bilginin sunduğu bildirinin sönuç bölümünde 
ise, "Ülkemizde özürlüler, diğer insanların 
karşılaştıkları zorlukların yanı sıra özülerinden 
dolayı daha fazla sorunla mücadele etmek 
zorundadırlar.Bu sorunlar, sosyal hukuk devleti 
ilkesini benimsemiş olan Türkiye de, hem 
yasal çözümlerin yetersizliği, hem de mevcut 
yasaların uygulanmaması veya çeşitli yapı 
ve İşleyiş bozuklulklukları nedeniyle uygulan - 
maması sonucunda özürlülerin karşısında 
önemli bir engel teşkil etmektedir."

OKUMA ALIŞKANLIĞI VE İLÇE 
KÜTÜPHANESİ

Eski okul arkadaşlarımla oturmuş 
sohbet ediyoruz.

- Söyle bakalım. Dedi bana.
Bir ülkenin İlerlemesi ve refaha 

kavuşması için en önemli unsur nedir?
-Bir an aklıma doğal kaynaklar geldi. 

Zengin petrol yatakları olan S.Arabistan 
Kuveyt gibi İsimler ağzımdan kaçıverdi.

- Ama bu ülkelerdeki İdare şekli, gelir 
dağılımı ve insan hakları “aklımıza 
gelince", bu işin sadece zenginlikle 
olmıyacağına karar verdik.

- Acaba, bu zenginlik ve refahın sırrı 
geniş topraklara sahip olmaktan mı 
geçiyordu.Hemen... Çin, Hindistan ve 
Afrikanın orta yerinde geniş araziye 
sahip olan ülkeler aklımıza geldi.

Bu işin sırrı, geniş topraklara sahip 
olmak'da değildi.

- Bir karış toprağı olan Japonya, 
teknoloji de harikalar yaratıyordu.-, 
Ayrıca, jâponya'nın petrolü de yoktu.

Japonya aklımıza gelince, sorunların 
cevabı da ortaya çıkmış oldu.

-Bir ülkenin ilerlemesi ve refaha 
kavuşması için en önemli,unsur, insan 
faktörüydü.İş ahlakı olan, ülkesini ve mil
letini seven insanlar, ülkelerini de 
başarıya götürüyorlardı.

-Ama bir önemli faktör daha vardı.
-Eğitim sistemi ve okuma alışkanlığı.
Zengin ve fakiri tüm ailelerin çocuk

ları, iylbir eğitim sisteminde yetişecekler
di.Eğitimlerine destek olan kitaplar ucuz 
olacak ve bu gençler çağın edebi ve 
teknolojik yayınlarını yakından izliyecek- 
lerdi.

- Ve.. Gelişmiş ülke olmanın yolu, 
kaliteli insan kaynağına sahip olmaktan 
geçiyordu.

İyi bir eğitim Sistemi ve Okuma 
alışkanlığı.

Eğitim sistemimiz iyi mi yoksa kötü mü 
olduğu, konusuna girmek istemiyorum.

- Ama okuma alış kanlığı ve ilçe 
kütüphanemizle ilgili bir iki noktaya 
değinmek istiyorum.

- Bilmem hiç İlçe Kütüphanesini 
ziyaret ettiniz mi? Hala kışın yakma 
sobayla ısınan ve yararlanmak isteyeni 
sıkan, bunaltıcı bir mekan.

Tabii orada görev yapan iyi niyetli 
insanları kınamak ve onları suçlamak 
gibi bir amacım yoktur.

- Bu bina çok güzel bir Kültür Sitesi 
haline getirilebilir.

Bir katı kütüphane, bir katı konferans 
salonu, Bir katı da belediye çalışanları 
için sosyal tesis haline dönüştürülebilir

Hayır. Olmaz. Tahsisat yok. demeden 
önce bir inceleme yapılmasında fayda 
vardır diyorum. |

FAYDALIYSA
Temel'le Fadime'nin bütün 

çabalarına rağmen, bir düzine 
çocukları olmuştu.

Tüm doğum kontrol yöntem
lerini kullandıkları halde, karısının 
13. çocuğa hamile olduğunu 
öğrenen Temel, o gece yatağnı 
yorganını sırtladığı gibi, yatak 
odasından çıkarken şöyle 
bağırıyordu:

Fundan pöyle ben koridor
da yatacağum!”

Kocasının hareketinden dolayı 
şaşkınlık içindeki Fadime'nin 
odadan şöyle seslendiği duyuldu.

Faydalu İse, ben de yanuna 
celeyum bari..!”

Temel ile Fadime'nin aldıkları 
bu tedbirleri görünce, aklıma 
“enflasyon İle ilgll alınan tedbirler 
geliverdi.”

Hükümet enflasyon ile ilgili 
“Ciddi tedbirler” aldığını 
söyledikçe, enflasyon habire 
artıyor.

Şimdi Temel'de, ırklınca tedbir 
aldığını sanıyor

Fadime'de eğer bu tedbire 
yardımcı olursa, büyük bir ihti
malle, yeni bir doğum haberi ile 
karşılaşacağız.Yani femel'in 
doğum kontrol tedbirleri, bizim 
enflasyon tedbirlerini hatırlatıyor.

BURSASPOR YÖNETİMİ 
(MASADA) KAYBEDİYOR

Bu yıl transfer üçretlerlnde 
"çıta" çok yükseklerde.

Kaliteli, bir futbolcunun bon
servis ücreti,(400 milyar) lle(700 
milyar) arasında değişiyor.
• Böyle bir futbolcu İse, İki yıllık 

bir mukavele içln(l50 milyar) ile 
(400milyar) lira arasında ücret 
istiyor.

Yıldız futbolcuların bonservis 
ücretlerinin çok yüksek olması, 
futbol kulüplerinHakas yoluyla” 
transfere yönetmiştir. Bu sene 
tnransfer piyasasında, Bursaspor 
adı da çok sık duyuyoruz.

Büyük kulüpler takas yoluyla, 
Bursasporlu Ballç’e talip oldu. Ne 
derece doğru bilemiyoruz. Ama...

- Basından kamuoyuna yan
sıdığı kadarı ile, Fenerbahçe den 
Baliç'e karşılık,(Tarık+ B. Saffet+H. 
ibrahim + para) teklifi geldiği 
söylendi.

-Yine Ballç’e karşılık (Şifa
Mehmet K.Mustafa + K.

Sözlü - Yorum j

Söylediğiniz sözlerin hiçbirini, 
kabul etmiyorum.

Fakat bunları serbestçe 
söyleyebilmeniz için canımı 
veririm.

VOLTAİRE

Farklı politik görüş sahibi alan 
İnsanların, farklı inançlı kimselerin, 
bir araya gelmesi ve uzlaşması 
şartta

8u sözün sahibi, farklı görüşlerin 
tartışması için “Canını vereceğini" 
söylüyor. '

Aslında, can vermeğe gerek 
yok. Uzlaşmak İçin “EL VERMEK" 
yetiyor. •; »' ' ' * \

|eÇ*J

l

ocO:

K

O KADAR yeteneksizdi W, 
“Her çözümebir problem” 
buluyordu. .

Werhalde sonunda 
“Politikacı” olmuştur»

Orhan'ın) verilebileceği yolunda, 
Beşiktaş'ın da bir teklif verdiği 
söylendi.

Bursaspor yönetimi, bu tek
liflerin doğru olup olmadığını bile 
araştırmadan, tek kelimeyle red
detti.

-Aslında, iki yıldır “Futbol nad- 
absında” bekleyen Tarık'ın, 
K.Mustafa’nın ve K. Orhan'ın bu 
yıl "patlama yapması" kaçınıl
mazdır.

-Bursaspor gol yollarında, 
Baliç'in uzak mesafeli vuruşlarına 
ve duran toplardaki başarısına 
umut bağlamış durumdadır.

-Ama.. Avrupa kupalarında 
iddialı olan bir Bursaspor için, 
hava toplarında hakimiyeti olan 
K.Mustafa ve K.Orhangibi dağıtıcı 
forvet oyuncuran gereRmekTTr

Bursaspor’a transfer olacak bir 
Tarık, daha iyi bir profosyonel 
yaşama kavuşabilecek ve en iyi 
oyunlarını sergiliyebileceklerdir.

Transferlerin "el yaktığı" bir 
dönemde, kulüp yönetim 
kurullarına büyük iş düşmektedir.

- Bu takas işini, Sefa Sirmen, 
Celal Doğan ve Ilhan Cavcav 
çok iyi becermektedir.

Onun için Kocaelispor, G. 
Antepspor ve Gençlerbirliği hep 
karlı çıkmaktadır.

- Bursaspor yönetimi, Gordon 
Milne'nin Beşiktaş'a dönüşünde, 
para cezası alacağına, K.Örhan'ı 
veya o ayarda bir futbolcuyu 
alsaydı daha profesyonelce bir iş 
yapmış olurdu.

Şimdi başarılar sahadan çok 
"masalarda" sağlanıyor.

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

110
155
156
5131055
5131879
5131206

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

5)31051
5131052
5131053
5132954'
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212 

, Aydın Turizm 5132077

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

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

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

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

Nöbetçi
Eczaneler
25 Haziran 1997
Balıkpazarı Ecz.

Hastaneler

Muhasebe M. 5134521-182
5134521-111
Yalnız 185

Yazı İş. Md. 
Su Arıza

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 1637
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz- 513 88 43
ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likltgaz 514 28 41
Yeni Likltgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

26 Haziran 1997
Bayer Ecz

27 Haziran 1997
Gemiç Ecz.

28 Haziran 1997
Sağlık Ecz.

29 Haziran 1997
Sağlık Ecz.Gemlik'te 

sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta : 

S L E E P E R S ”
Tel: 513 13 29

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

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünleri) 

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri) 

08.30-11.00-12.15-13.45-15.00-16.10-18.25 
Tatil Günleri 09.15-10.30-11.35-13.30- 

14.45-16.15-17.45-18.35
Yalova -Kartal (iş günleri) 

06.50-08.15-10.00-11.10-12.15-13.15-  
14.30-15.30-16.30-17.30-18.30-19.45

30 Haziran 1997
Erçek Ecz. •

1 Temmuz 1997
Engin Ecz.
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YERİ GELÖIKÇE
Umurbey’in başına gelenler

Alaattın BİLGİ

TEŞEKKÜR
Sevgili babamız

Umurbey'de yaşayalı yirmiydi geçti? 
Ankara'da doğup büyüdüğüm, uzun süre 
başkentimizde görev yaptığım halde, 
Ankara'ya gittiğimde kendimi yabancı 
gibi hissederim; oysa Umurbey'de sanki 
evimdeymişim gibi gelir. Böyle bir 
duyguya kapılmamın nedeni, 
Umurbey'ln harika doğal konumu İle, 
Gemlik Körfez'i üzerinde gün batımında 
hemen her akşam yaşanan İnanılmaz 
renk cümbüşü olduğu kadar Umurbey'ln 
dost halkıdır da. Bu kadar da'değl: kaç 
yerleşim yerinde, musluğunuzu açtığnız- 
da su akar? Caddeler çafaursuzdur ve 
de geceleri pırıl pınl aydınlıktır; çöpleriniz 
düzenli toplanır; Belediyeye İşiniz 
düştüğünde ilgililer güler yüzlü ve İşlerinin 
ehildir. Bütün bunlarda Belediye 
Başkanımız Sayın Mete Okay'ın çabalan 
elbette önemli bir yer tutar.

Ancak, köyümüzde son yedi sekiz yıdır 
benim hafsalamın almakta zorlandığ ve 
köyün İç düzenini bozan bir olaya, acı da 
olsa dosça parmak basmak istiyorum.

Ankara'daki Umurbey'de oturduğumu 
bilenler bana, "Kolay mı, Bayar'ın 
hemşeri$idir.”diye takılırlar. Umurbey dey
ince ilk akla gelen doğal olarak üçüncü 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar oluyor. 
Umurbeyliler haklı olarak onun hemşehrisi 
olmakla öünürler. Bayar'ın doğduğu ev 
tertemiz bir müze haline getirilmiş ve 
yapısı, günümüzdeki zevksiz mimari 
örneklerini çatlatacak bir zerafet 
örneğidir. Ayrıca, Balyar'ın tokgö- 
zlülüğünün açık örneği olan Bayar 
Müzesini hemen her gün onlarca 
ziyaretçi gezer. Kendisine cumhurbaşkan
lık döneminde velinen armağanların ve 
kişisel değerli eşyaların sergilendiğ bu 
müze bir halk adamının açık elliliğinin 
kanıtı gibidir. Yeni yapılan binası 
içerisinde Bayar Kitaplı ğ eşi zor bulunan 
sanat ve düşün yapıtlarının yaşayan bir 
mahallidir.

Bayar vefat ettiğnde naşı, asiyeti 
üzerine, geçici olarak, müze ve kitaplığın 
alt yanındaki yeşil ve şirin bir mekana 
defnedildi. Daha sonra, Anıt-Mezar yapıl
ması için bu kez de müze ve kitaplığın üst 
başındaki yer seçildi. Ve yıllar süren bir 
yapım faaliyetinden sonra Bayar'ın naşı 
törenle beni yerine nakledildi.

Burada bence önemli olan nokta , 
Bayar'ın, öteki devlet büyüklerinin aksine 
kendisnin doğduğu köye defnedilmesi 
vasiyetidir. Diğer devlet büyükleri yasaları 
zorlayarak büyük kentlerin yol 
güzargahlarına defnedildikleri halde 
Bayar'ın böyle bir talepte bulunmaması 
onun alçak gönüllülüğünün ve halk 
adamı olmasının önemli bir İşaretidir.

Ancak, burada ben yanlış bir seçim 
ve mimari uygulama yapıldığı manisim 
taşıyorum. Gerek Anıt-Mezar'ın yerinin 
seçimi, gerekse köy Iserlslne doğru 
uzanan kısmı, köy meydanının doğal 
yapısını bozmuş ve bununla da kalma
yarak Anıt'a görkemli bir görünüş ver
ilmesini önlemiştir. Meydanın ortasındaki 
mor sdlkumlu çardağıyla şirin bir görüntü 
veren çay evi aynı zamanda araçların, 
her hneydanda olduğu gibi çevresinde 
dolaştıkları bir nirengi noktasıydı. Şimdi bu 
şlnln kahve, anıtın methallne(girlşlne) 
dahil edildiğ İçin artık araçlar köy mey
danına geldiklerinde dolanacak yer 
bulamayıp, sıkışık kalmaktadırlar. Her 
yarım saatte bir köye ulaşan belediye 
otobüsü ancak birkaç İleri geri tehlikeli 
manevralar yaparak geri dönebllmekte- 
dlr.

Son İki yıldır öteden beri arzulanan 
İstimlak İşleri gerçekleşmeye başlamıştır.' 
Anıt-Mezar'ın ortaya çıkartılması ve köy 
meydanının açılması için epeyce bir ev 
yıkılmıştır. Ancak Anıtlar Kurulunca koru-* 
maya alınan birkaç evin yıkılmaması 
nedeniyle İstimlak alanı toz duman 
içerisinde kalmış, açılan kısımlar kamyon 
ve traktörlere garaj olmuştur. Bu .hiç de 
hoş olmayan durumdan Belediyeyi ya 
da yerel bir makamı sorumlu tutmak yan
lış olur; bu durumu yaratan ülkemizde 
uygulanan yanlış kent düzenlenmesi 
kurallarıdır.

Ben şahsen kurtuluş Savaşımızın Galip 
Hocasının.Aytepe yamaçlanndakL serin, 
yeşil ve -kendisi gibi- sade bir mezarda 
ebedi uykusunu uyumasını alçak gönüllü 
kişiliğine daha uygun olgcağı .kanısın
dayım. Aynca, özellikle Anıt-Mezar'ın giriş 
kısmında toprağa gömülen milyarların bir 
kısmıyla, diyelim Kız Sağlık Meslek Lisesine 
bir yurt yaptırılarak kız çocuklarımızın yol - f 
larda ve derme çatma evlerde perişan 
olmaktan kurtarılmasınının Celal Bayar'ın ’ 
ruhunu daha fazla dinlendireceğine 
inanıyorum. "Celal bayar Kız Öğrenci 
Yurdu” tabelası, Boyarın ruhunu daha 
fazla şadettirmez miydi?

Artık olan olmuştur; dilerim bir ari 
önce istimlak alanı tozlu ve çirkin 
görünüşünden kurtulur, Anıt-Mezar ile köy 
alanı temiz bir görüntüye kavuşur. ,

Not : Bu yazıya,"Umurbey’in başına 
Gelenler” diye çarpıcı birbaşlık koy
mamın nedeni, sırf yazı dikkat çeksin de 
okunsun dlyedir.

Yoksa,yıldönümüne rastlayan şu 
mehtaplı günlerde, köyümüzün üzerine 
ışıl ışıl ayışığ ile pırıl pırıl yıldız aydınlığ 
düşmektedir.

DANIŞ EKİM’»
vefatı nedeniyle, 

bizzat cenaze törenine katılarak,evimize kadar gel
erek, telefon, telgraf ve fax çekerek, mektup 

yazarak, çiçek göndererek, Türk Eğitim Vakfına 
bağışta bulunarak acımızı paylaşan tüm DOST, akra
ba ve Gemlik Halkına, milletvekillerine,Gemlik mülki 
ve Askeri Erkanına,siyasi partilere, kamu kurum ve 

kuruluşlarına, derneklere ve şirketlere, basın mensu
plarına, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

TEOMAN-TÜLİN-ŞÜKRÜ EKİM

MÜJDE
ÖZEL GEMLİK 2000 DERSANESİNİN UYGULAYACAK 
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM SİSTEMİYLE ÜNİVERSİTE’YE GİR 
İŞ KABUS OLMAKTAN ÇIKIYOR .

i) 20 yıllık Dersane Deneyimiyle Niyazi 
ÜÇLERTOPRAĞI yönetimindeki güçlü 
öğretmen kadrosuyla x
2) 8 Kişilik Özel Sınıflarda (800 Saat Ders + 200 Saat Etüd) J

12 Kişilik Özel Sınıflarda (600 Saat Ders + 200 Saat Etüd)
16 Kişilik Özel Sınıflarda (500 saat ders + 150 Saat Etüd) j 
20 Kişilik Normal Sınıflarda (400Saat Ders + 150 saat Etüd)

PROGRAMIMIZLA TÜM GEMLİKLİLERİN 
HİZMETİNDEYİZ

TÜZÜK 
DEĞİŞİKLİĞİ

Gemlik Soroptimis 
Kulübü Derneği 
tüzüğünün 
17.maddesi aşağı
daki şekilde 
değişmiştir.Duyurul 
ur.
Demeğin Gelir ve 
aidatı:
Madde,1.7;
Derneğin geliri, 
üye aidatı, bağış e 
yardımlar,müsame 
re,konser,balo ve 
piyango gibi 
mevzuatın 
müsaade ettiği sair 
faaliyetlerden 
elde ettikleri 
hasılattır.
Derneğe giriş ve 
yıllık üye aidatı 
GenelKurulca tes- 
blt edilir. Yıllık üye. 
aidatı en az 
1.500.000 
TL.(Blrbuçuk mlly- 
pn), Giriş aidatı 
3.000.000 TL. (üç 
milyon)

VEFAT
Dernek Başkan Yardımcımız 

Hüseyin Ekim’in dedesi

DANIŞ EKİM
vefat etmiştir. 

Merhuma rahmet, ailesine 
sabırlar dileriz.

GEMLİK TURİZM VE TANITMA 
DERNEĞİ

PAROLAMIZ; ÖSS ÖYS SINAVINI
KAZANACAĞIM DEĞİL, HANGİ 

ÜNİVERSİTENİN i
HANGİ BÖLÜMÜNÜ KAZANACAĞIM

Ayrıca Ortaokul- Lise Takviye kursları Fen 
Liseleri- Askeri Liseler ve Anadolu Öğretmen 
Liseleri Sınavına Hazırlık kursları ile İlkokulların 
Anadolu Liselerine Hazırlık Kurslarının Kayıtlan 
Başlamıştır.

SINAV KAZANMA GARANTİSİ VEREN TEK KURUM

AHMET DURAL MEYDANI AKMANLAR İŞ HANI 
KAT 3 TEL. 513 24 40 - GEMLİK
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