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KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 
Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ve kaşe 
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Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler.
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Kapıkayalar Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 
dereye uçan araçtaki üç kişi sıkışarak can verdi.

Şahiutepe Tırmanma Rallisi yapıldı

Ralli fırtınası
Milli
Eğitimde ve 
Emniyette Korkunç kaza

Pazar günü Şahintepe yolunda yapılan Türkiye Ralli 
Şampiyonasının 3. ayağında BursalI Ralliciler fırtına gibi 
eserek 6 kupayı almayı başardılar.

BOSSEK tarafından düzenlenen 
ve EVÇAY Firması tarafından 
Iponsorluğu üstlenen yarışlar, 3 
Kategoride yapıldı.
I Bursa, İstanbul, İzmir ve 
[AnkaralI 26 sporcunun katıldığı 
[Şahintepe Rallisi, meraklıları 
tarafından büyük heyecanla 
Özlendi.
i Tûrkiyenin ünlü rallicilerinin de 
katıldığı yarışlarda birinci kato-

goride Yil.maz Köprücü';. ikinci 
kategoride Afşin Baydar, üçüncü 
kata g aride Ve d at' D i k e rJ b I r i nç i 
olurken, şampiyonanın ödül 
töreni aynı akşam Atamer Turistik 
[tesislerinde verilen kokteyle 
yapilaiifi

Şampiyon raliiĞilere plaketleri 
alarak başarılandı,, eğlenerek kut
ladılar. ■

Haberi sayfa 6’da

HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

Manastır ’ın setleri
L Geçtiğimiz günlerde yazdığım bir yazıda ve ha 
| berde karayollarının bakım ve gözetiminde olduğu 
I halde, aylarca yaptırılmayan, sonunda 15 milyar lira 
I harcanarak Belediyece yaptırılan Manastır yolunun 
I asfaltlanması sonucu, bu bölgenin Bursa’nın 
I Çekirgesi ile Ankara’nın Çankaya’sına benzetmiş-
I * m*Cidden hergün Kumla’ya gidip gelen bizim gibi 
I yazlıkçılar ile hergün Manastır’dakP konutlarına 
I giden vatandaşlar, yeni asfalttan sonra Belediye’ye 
I bir bravo çekmişti.

Bırakın bravo çekmeyi, Manastır semtinin kıymeti 
I artmıştı. Manastır beton yığınına dönse de yolunun 
I asfaltı semtin kalitesini yükseltti.

Sanki biz bunları söylememişiz gibi aradan birkaç 
gün geçtikten sonra bir de ne görelimi O güzelim 
asfaltın beş yerine trafiği aksatacak hız setleri kon
muş.

Şimdi Manastır asfaltından geçen milyarlık 
araçlar, belirli hızla geldikleri semtte kuyruk oluştu
ruyorlar.

Manastır’da trafik akışı durdu.
Hangi akla hizmet edilerek o güzelim yolun üze 

rine bu setleri koydular bir türlü anlamak mümkün 
değil. J

Bu işi Sayın Nurettin Avcı yaptırdıysa, sorarım ona 
gittiği ABD’de -ki dünyanın.<en güzel asfalt yollarının, 
olduğu söylenir- böyle bir rezaletle karşılaşmış mı?

Hiç sanmıyorum.
Bir kez traifk yasası, karayollarınında trafiği aksa 

tacak her türlü set, çukur vb. engelleri yasaklar, 
yapanlann ise cezalandırılması hükmünü getirir.

Bu işi Karayolları Bölge Müdürlüğü yapmışsa, -ki 
bir devlet kuruluşunun böyle bir girişimde bulu
nacağını sanmam- ayıp etmişler olur.

Sevgili okuyucularımız, siz hiç Çankaya’da veya 
Bursa’nın Çekirge’sinde veya İstanbul’un Boğazında 
asfalt yolun üzerinde böylesi setler gördünüz mü?

Manastır asfaltı üzerine bu setleri kim koydur- 
duysa, araç kullananlara saygısı yok demektir.

Bu yolda hız yapıyorlar diye yasal olmayan bir 
| uygulamayı kamu kurumlan yaptıramaz.

Buna hakları ve yetkileri yoktur.
Milyarlarca lira ödeyerek alınan araçların ön 

takımları bir süre sonra dökülmeye başlayınca 
sonuçlarına setleri koyanlar mı katlanacak.

Manastır yolunu çirkinleştiren, trafiği aksatan 
setler kaldırılmadığında Gemlik Körfez Gazetesi 
olarak yasal yollara başvuracağız.

İlgililere duyurulur...

Siyasiler grevcilere ilgi gösterdi

Grevci 
Kav 
işçileri 
moral 
topladı

yeni 
atamalar 
bekleniyor
Yeni hükümetin güveoyü 
almasından sonra 
ilçemizde de bazı kilit 
makamlardaki kamu 
görevlileri arasında ata
maların yapılması bekleni
yor.
ilçe Emniyet Müdürü Üzeyir 
Ergüven'in Balıkesir Emniyet 
Müdürlüğünde Şubev 
Müdürlüğüne atanması 
beklenirken, ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünde ve 
okul müdürlüklerinde 
değişikliklerin yapılacağı 
öğrenildi.

ikinci Kumla

Geçtiğimiz hafta, 
cuma günü sabaha karşı 
Kapıkayalar Mevkiinde 
meydana gelen trafik 
kazasında iki aracın kafa 
kafaya çarpışması sonu
cu aynı araçta bulunan 
üç. kişi dereye uçan özel 
otomobilde sıkaşarak feci 
şekilde can yerdiler.

Kazada Huiisi Paçacı

(32), Cevdet Mızrak (35), 
Yaşar Sekmen , (29) 
öldüler, diğer araçta 
bulunan Kandemir ailesini 
den baba Bekir Kandemir 
ve kızı Idil Kandemir ayak
ta tedavi gördü. Anne 
Aydan Kandemlr'ih ise 
tedavisi sürüyor.

Haberi sayfa 3’te

8 yıllık kesintisiz eğitime karşı çıkanlara ADD'den tepki

69 gündür Orhangazi Kav > 
Orman Sanayi Fabrikasında' 
greV yâpan Petrol İş 
Sendikasınd bağlı işçiler, 
aynı sön,dikd üyesi Bursa' 
Mutlu Akü Fabrikası işçileri 
ile Akyıldız Aile Çay 
Bahçesinde birdraya 
gelerek hhordl topladılar. , 
Siyasetçilerin ilgi gösterdiği 
gece, geç saatlere dek 
sürdü.

Haberi Sayfa 3’te

yapıldı
Bu yıl İkincisi düzenlenen 
“Küçük Kumla Yaz Şenliği” 
yapıldı.
Geçtiğimiz hafta cumartesi 
gecesi Siteler Mahallesi 
Yunuslar önünde halka 
açık olarak düzenlenen 
gecede Kumlalılar Zeynep, 
Meyra, Harun, Bora 
Gencer, Demet Akalın, 
Ufuk yıldırım'ın şarkıları ve 
havai fişek gösterileriyle 
mest oldular.

Haberi sayfa 3’te 

‘‘Atatürkçülük’’ 
konulu panel 
yapddı > 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği tarafından 
Kurşunlu Beldesinde ilk kez 
bir panel düzenlendi.

Haberi sayfa 6’da

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 8 yıl
lık kesintisiz eğitime karşı 
çıkanların Ankara'da yap
tıkları izinsiz yürüyüşte attık
ları sloganlardan “şeriat 
istedikleri”nin anlaşıldığını 
açıkladılar.

Tüm Atatürkçüleri ve laik

cumurlyeti savunanları 
gpreve çağıtan ADP 

emlik Şube yönetimli.
cumhuriyetin temel
ilkelerinin çiğnenmesin^ 
nedeninin 40 yıldır sürdüre- 
len ihmallerden kay
naklandığını kaydettiler. 1

Haberi sayfa 3’te

Manastır 
asfaltına

Geçtiğimiz hafta Küçük 
Kumla 'da. Küçük Kumla 
Belediyesi ile Epirden 
Organizasyon şirketi 
tarafından düzenlenen 
Türkiye Bayanlar Plaj 
Voleybolu Şampiyonası 
büyük ilgi topladı. 
Şampiyonada Esin-Demet 
İkilisi şampiyon oldular. 
Şampiyona öncesi Kumla 
PTT Dinlenme Tesislerinde 
yapılan basın toplantısın
da konuşan Belediye 
Başkanı Eşref Güre, 
amaçlarının Küçük • 
Kumla 'hin adını tüm ül 
keye duyurmak olduğunu 
bunun için her fırsatı kul- ' 
(andıkları söyledi.
Heyecanlı ve büyük ilgi 
toplayan üç gün süren 
şampiyona da Yonca -

engel
Gemlik Belediyesi 

tarafından 15 milyar lira 
harcanarak asfalt yap
tırılan Manastır yoluna yine 
Belediye tarafından hız 
kesmek açnacıyla 5 set 
yapılınca araç trafiği arap 
saçına döndü.

Milyarlık araçlar bir set
ten kurtulup diğerine 
takılırken, araçların ön 
takımları perişan oluyor.

. Araç sürücüleri setlerin 
yasal olmadığını ve kaldırıl
ması gerektiğini ileri sürü 
yortar.

Haberi Sayfa 3’te

Başkan 
Avcı 
ABD’den 
döndü

Günay İkilisi yarıfinalde 
Esin-Demet İkilisini 15-1 
yenerek ikinciliği elde 
ederken büyük çekişmeli 
geçen final karşılaş
malarında ise Günay- 
Yonca İkilisi ilk seti 15-9 
aldıklarından karşılaşma 
tay-break setine uzatıldı. 
Bu sette de çekişme 
sürdü. Esin-Demet İkilisi, 
Günay-Yonca İkilisini 15-8 
yenince şampiyonanın ( 
sonucu belli oldu.
Şampiyon İkiliye çeşitli 
armağanlar küçük Kumla 
Belediye Başkanı 'Eşref 
Güre tarafından verildi. 1 
Ayrıca şampiyonayı • 
düzenleyen Uğur, 
Epirden'e de Voleybol İl f 
temsilcisi Yılmaz özoaba- 
can tarafından bir kupa . 
armağan edildi.

NİŞADIRSIZ KALAY...
BİRİ GÖNDERİYOR KINA,

9n 
ür 
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pn 
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Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, geçtiğimiz hafta git
tiği ABD gezisinden döndü. 
Marmara Belediyeler Birliği 
tarafından düzenlenen 
geziye katılan Başkan Avcı, 
hafta sonunda iilçemize 
geldi.
Avcı'nın bugün görevine 
başlaması bekleniyor.

DİĞERİ NİŞADIR, 
NİŞADIRA NE GEREK.
HALKIN UZMANLIK ALANI,
NİŞADIRSIZ KALAY...
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YazıYorum
Necati Kartal

TELEFON REHBERİ
Yazarımız şehir dışında olduğundan yazısını yayınlayamıyoruz. 
Özür dileriz.

Gemlik Körfez

PTT'nin T'si özelleştirilmek üzere 
anonim şirket haline dönüştürülmem
den önce, bu T -yani Telefon Ida 
resi-, abonelerine Zaman içinde 
sürekli yenilenen “Telefon Rehberi” 
verirdi.

Ücretsiz olarak...
Ya şimdi?..
Neyse, buna daha sonra 

değineceğim, önce sürecin 
gelişimine devam edelim:

Rahmetli özal'ın ve ardılfc 
olduğunu savlayan politikacılarımızın 
en büyük özlemi, P.TT'nln bu T'slni' 
-yani Telefon’u- iyi bir fiyata pazarla
yarak -galiba aslında- Hazine'yi biraz 
olsun ferahlatmak oldu, halen de 
öyle. Deniliyordu ki:

“Devlet tutucudur, hantaldır. Bu tür 
kuruluşları iyi işletemez, geliştiremez, 
dolayısıyla çağa ayak uyduramaz. 
Eğer T özelleştirilecek olursa, sorun 
kalmayacaktır?

İlk adım atıldı, PTT'nin T'si özelleşti 
rilmek üzere şirketleştlrlldi. Telefon 
abonman ve konuşma ücretleri 
otomgtiğe bağlandı. Artık aboneler, 
telefon giderlerini önceden belirleye-" 
mez oldular. Çünkü"T'-yeni adıyla 
Türk Telekom-, neredeyse iki ayda bir i 
“zam” yapmaya başladı.

İlgililer bu sefer de, “Zam yap
mazsak hizmet götüremeyiz” diyor
lardı -diyorlardı ama, ‘zam enflasyon 
kısırdöngüsünü kırmanın yolunu da 
bulamıyorlardı, bir türlü-.

. Türkiye'de vatandaş^^boynu 
eğridir. Devlet -veya bu olayda 
olduğu gibi Devlet’in yerini alan 
Telekom- ne buyurmuşsa o 'olur,, 
kimse sesini soluğunu çıkarmaz.

Peki, sürekli artan telefon ücretle 
rine karşı Telekom'un hizmetleri ne 
alemde?*- 5

Ne alemde olacak? Ben, örneğin 
iki yıl önce yazmıştım “Narlı’dan 
Bursa’daki gazetemle konuşamıyo
rum, onun için imkanım olmasına 
karşın sıcak yaz mevsiminde bunal
maktan kurtulamıyorum” diye. Bunu 
yazdığım için, Telekom'un tepesi 
bana gücenmiş, hafif tertip homur- 
danrhıştı. .

• Bugün de pek ' farktı? değil. 
Tuşluyorum günün belirli, saatlerinde 
telefonumu, yanıt hazır: “Aradığınız 
istikamette bütün hatlar dolu...”

Farklı olan şey yok mu? Var canım, 
abonman ve konuşma ücretleri farklı 
ki, nefarklıl.
„ Gerçi artık çetelesini tutamaz 
oldum, ama yanılmıyorsam iki yıl 
öncekine göre üç dört kat arttı...

Şimdi gelelim “Rehber” sorununa...
Geçen güh Dr. Ayten Uğuralp 

aradı. Geçtiğimiz mayıs ayında, yeni 
basılan “Telefon Rehberi”ni almak 
üzere “yedi gün içinde” T'ye. başvu
ruda bulunması yolunda bir çağrı 
almış -Bu ‘yedi gün içinde’ sınırla
ması, T’nin ‘devletçi geleneği’ 
sürdürdüğünün en açık kanıtı-. Sayın( 
Uğuralp, şu veya bu nedenle gecik
miş. Geçenlerde Rehber'ini almak 
amacıyla Gençosman'dakl 
Başmüdürlük binasına gittiğinde,
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“Efendim bitti, ağustosun 10’unda 
gelin; ama sakın gecikmeyin, yine 
biter" demişler.

AytervHanım, her TÇ vatandaşı 
gibi ^azıcık holurdanırsa da- boyun 
eğip döner. Tam dışarı çıkacakken, 
İyi giyimli, t'emlz yüzlü gençten bir bey 
yaklaşır yahına ve;

“Hanımefendi” der, “Siz bakmayın 
'Kalmadı' demelerine. Şu yan tarafta 
‘Abonman Amirliği’ne bir uğraşın, 
orada 300 bin lira karşılığında Rehber 
satışı yapılıyor."

Dr. Uğuralp şaşırır, “Olur mu 
kardeşim?” diye itiraza kalkışırsa da, 
o bey ısrar eder:

“Siz beni dinleyin hanımefendi!”
Ayteri Hanım, İçinden “Olmaz 

böyle şey” diye geçirse de 
Abonman Amirliği'nin yolunu tutar.. 
İçeri girer ve Rehber almak istediğini 
söyler.

Buyur, ederler, 300 bin lira karşılığın
da 25 Temmuz 1997 tarih ve 552478 
numaralı tahsilat makbuzunu keserek 
Rehber'ini verirler.

; Sayın Uğuralp şaşkın, söylenir:
“Olur mu böyle şey? Asıl dağıtım 

yerine gidiyorum, 'Kalmadı' diyor
sunuz, ama burada 300 bin lirayı 
bastıran Rehber alabiliyor. Nasıl iş 
bu?”

. Makbuzu kesenin yanıtı da tam 
“devlet tekesine yaraşır” cinstendir:

“Ne yapalım efendim, amirlerimiz 
böyle istiyor.”

Dam ■ üstünde saksağan, vur: 
beline kcrçmayndn...♦ # #

Kimse vatandaşı kandırmaya, 
kalkışmadın. PTT'nin Vşini şirketleşti 
rerek daha , iyi işler, daha çağdaş 
hale getirebilmiş değiliz. Her şey eskisi 
gibi, hatta daha bir karmaşık.

örneğin f'riiri PTT içinde olduğu 
dönemlerdie, anımsarım, Rehber 
değiştiğihde'PTT dağıtıcıları aracılığıy
la ulaştırılırdı abonelere. Para falan 
da istenmezdi.

Şimdi T'yi özelleştirmek üzere şir- 
ketleştirdik. Rehber hizmetini bedelsiz 
ermekle yükümlü ' /olduğumuz 
aboneyi hem ayağımıza çağırıyor;' 
hem de parâ alıyoruz.

Kimse bu işe “Efendim, yasal” iti
razımda bulunmçısın. Bu, düpedüz 
Delet'in şirketinde “teke zihniyeti”nin 
deam ettiğinin ve üstelik zoraki para 
tahsil edildiğinin fotoğrafıdır.

Sayın.Uğuralp yakınmıştı:
“Allah aşkına, bir yetkili çıksın da 

açıklasın bana : Dünyanın her 
yerinde abonelere ücretsiz dağıtılan 
telefon rehberi, bizde niye 'Kalmadı' 
denilip para ile satılıyor? Niye?”

Ayten Hanım'on sörusünu ilgililere 
âynen iletirim efendim:

Niye?..
* * * (

Basri Sönmez’e not
Gazeteci düşmanlığının 

Kızılay'daki gerici kalabalıkla üç beş 
yandaş polisin tekelinde olmadığını 
kanıtlama^ size mİ düştü Sayın 
Başkan?

Nereden geldiniz, nereye gidiyor
sunuz?...

SATILIK 
RÖMORK

Faal durumda 

yeni boyanmış, 

kelepir 

Tel: (0.224)5877759

BURSA BANA DÖNMÜŞ

Yusuf BÜYÜKBAŞARAN

Evimin balkonundayım. Akşam 
olmak üzere. Yine de yakıcı ve kaurucu 
bir sıcak var. Bursa'da haziran hiç böyle 
olmamıştı. Bitişiğimizdeki eski Ipeker fab
rikasının harabe binaları ve çöplüğe 
dönmüş bahçesi. Kaç yıldır böyle terk 
edilmiş haliyle duruyor. Deniliyor ki,’ 
belediye burayı yeşil alan yapacakmış. 
Peki niye yapmıyor?.. Bahçe içersindeki 
asırlık çınarlar, d,ut ve kiraz ağaçları 
kurusun diye mi bekleniyor? Yine deniliy
or kİ, Ipekerler buraları apartmanla 
dolduracaklarmış. Peki niye duruyor
lar?.. Mahalle sakinlerinin tepkilerini kır
mak için ağaçların ölmesini bekliyorlar
mış.

Ağaçlar nasıl öldürülür, niye 
öldürülür? Niyesi belli : betonlaşmaya 
yer açmak, öldürülmesi değişik biçim
lerde olur. Bir tanesi geldi aklıma, 
anlatayım : Heykel'de, Vilayet binasının- 
hemen bitişiğindeydi çalışma yerim. 
Güneş sabahtan akşama kadar 
odamın içindeydi. Kışın bile sıcaktan 
bunâltırdı bizi. Hemen karşımızdaki bir 
kamu kuruluşuna ait iki katlı binanın 
avlusunda birkaç tane akasya ağacı 
vardı. Bu ağaçlar bizim binanın ikinci 
katına kadar uzanmışlardı. Baharla birlik
te yeşil yapraklarıyla güneş ışınlarını 
kırarak, bizi sıcaktan korurdu. Esintisini, 
açık tuttuğumuz pencereden içeriye 
salardı, üst katta bulunan büro sahipleri, 
cehennem sıcağıyla kavrulan odaların
dan kaçarak, bizim bürolara serinlemek 
için gelirlerdi. Muhabbet hep bu 
akasyalar üzerine olurdu. Çok hızlı 
büyüyorlardı. Gelecekte üçüncü katı dg 
gölgelendireceklerdi. Birgün baktık, 
ağaçlar kesiliyor. İşhanı ayaklandı. 
Ağaç kesilir miydi?.. İlgilileri telefon yağ
muruna tuttuk. Ağaçlar belediyeye ait 
binanın abusundaydılar. Kiracısı kesmek 
istiyordu. ; Ağaçları yok ederek 
kazanacağı o küçük alanı depo olarak 
kullanacaktı. Girişimimizle ağaç kesim 
işini durdurduk. Kesimi durduran ilgililer,, 
kesimin, nasıl yapılacağı hakkında da 
taktik vermişler. Pazar günleri bürolar 
kapalıydı. Kesim o gün yapılırsa ertesi 
gün ölmüş eşeğin davası sürmezdi, öyle 
yapıldı-. Hafta başı, bürolarımıza 
geldiğimizde akasyaların yerinde yeller 
esiyordu, yek yaprak bile bırakılmamış, 
her yer silip süpürülmüştü.

Çırılçıplak kalmıştı penceremizin önü. 
Güneş bizi odamızda boğuyordu. Ne 
perde, ne pancufla önüne geçebildik 
sıcaklığın. ’

Yine evimin balkonundayım. Sıcağa 
inat oturuyorum, imreniyorum Ipeker'in 
bahçesindeki ağaçların gölgesine. 
Şöyle bir uzanabilsem altlarına diye 
geçiriyorum içimden. Ama bahçe 
benim değil, toplumun da. üstelik mez
belelik. Gölgesinden yararlanamıyorum 
ama bahçesinden soluyorum. O asırlık 
çınar benim ciğerim. Dut ve kiraz 
ağaçları başka bir organım. Bu bahçe 
böyle mezbelelik içinde ya beni hasta 
ediyor. Bu ağaçlar yok olursa ciğersiz 
kalırım, ölürüm...

Bu ağaçlar yok olursa... AğaÇlar yok 
olmaya terk, edilmişler eminim. ■ 
Bakımsızlıktan gelişip büyüyemiyorlar. 
Her yıl, bir öteki yıla oranla yapraklarını 
geç açıyor, erken döküyorlar. 
Çiçeklerindeki renkler, yapraklarındaki 
yeşil soluklaşıyor. Dut ve kirazlar daha 
olgunlaşmadan mahalle çocuklarının 
talanına uğruyor. Meyvelere yetişmek 
için dalları kırıyorlar. Bu ağaçlar her yıl 
biraz daha küçülüyorlar. Ipeker'in 
bahçesinde can çekişe çekişe ölümü 
bekliyorlar.

Niye yeşile ve denize bu kadar 
düşkünüm? Acaba şundan mı : • 
Doğduğum ve büyüdüğüm kent ülkem
izin, en kurak bölgesiydl. Anadolu 
bozkırının tam ortası. Güzel kızlar düşleri
mi süslemeden çok önce yeşil ve deniz

süslerdi. düşlerimi. Ormanda kaybolur, 
^korkmazdım; denizde 1 boğulur, 
ölmezdim...

1973'te, iş sürgünü olarak Bursa'ya 
gönderilmiştim. Daha girişte şeftali 
bahçelerinin güzelliğine vurulmuş, 
sevmiştim bu kenti. BursalI olmak ne iyi 
şanstı. Yeşil evin, deniz kömşundu. 
Hayası ve suyu inatçı, isyankar tabiatımı 
yumuşatmıştı.

Yine balkondayım. Sıcaktan boğu
luyorum. Ipeker bahçesindeki ağaçların 
gölgesinde in cin yok. Oysa Umurbey 
Mahallesi sakinleri de benim gibi sıcak
tan bunalıyordun Ağaçlarsa hepimize 
yetecek gölgelerini çere çöpe veriyor
lar...

Bursa'nın halini anlatmakJçimi dök
mek için bu balkondan çıkış yapmak 
istiyorum. Tam karşımda Ulud’ağ etekleri 
kelleşen haliyle... Hemen eteğinden 
başlayan betonlaşma. Azametli ve birer 
dev çirkinliği/korkunçluğundaki binalar 
sanki üstüme üstüme geliyorlar. Bence': 
bu manzara karşısında sövüp duruyo-j 
rum gün boyu. Alınanı üstüne 1

Oysa geldiğim yıllarda Bursa böyle] 
değildi: Şimdi neye dönmüş, kimleri 
kıymış bu güzelim kente?

Kendi kendime sorduğum bu soruya, 
üzerine vazife gibi, karımdan yanıt geliyl 
or. Benim balkonda, erken gelen ihti- 
yarlık huysuzluğumla yaptığım kavgaya! 
karışıyor. Kırıcı ve alaycı bir tarzda ''Sana 
dönmüş!" diyor. Sahi, Bursa bana mil 
dönmüş?..

Bursa'ya taşınalı yirmi beş yıl olmuş.! 
Yani çeyrek asır. Yıllar insanlardan bir 
şeyler götürür, beden deforme olur.| 
Kelleşir başın, çürür dişin. Organların! 
kendini yenileyemez. İnsan için- dünya 
gelip geçici. Oysa kentler kâlıch Yıllar 
insanları deforme ederken kentleri 
dinamikleştirmeli. Kakçılık yenilenmeyi» 
olur. Bursa kendisini niçin yenileyemedi? 
Fidanları niye filizlenmedi, balkonlarımızı] 
niçin ağaç dallarıyla süsleyemedikS 
Yıllar insan vücudunda açtığı tahribatı, I 
kentlere de mi açmalıydı? Bursa bana .1 
mı benzemeliydi; hayata gozlerini.yenili 
açan dünya güzeli çocuklara mı?..

Betonu değişimin çürüme yönünde^ 
simgesi haline getirmişiz. Toprağa düş
man yapmışız. Bir avuç toprak mı, bir 
topak taş mı seçeneğiyle karşı karşıya I 
getirilmişiz. Ne yazık ki BursalIlar olarak j 
tercihimizi taştan/betondan yana yap-; 
tık. Oysa ne bereketli topraklarımı» 
vardı. Biz buralara betonu, demiri diktik.; 
Şimdi, bir dut ağacının gölgesinde değil, 
bir beton yığınının gölgesinde serinlen 
eye çalışıyoruz.

Serinlik deyip geçmeyelim. Serinlik 
insanoğlunu mülayimleştirir, nazikleştirir.. 
Ağaç gölgesi altındaki muhabbetle» 
unutulmaz cinstendir. Doğa insanayken-; 
dini sevdirir...

Yine balkondayım. Bu kez karımla,bir
likteyim. Gerilere dönüyoruz. Bursa'yçü 
geldiğimiz günleri, Manastır'a gidişlerim^ 
izi anımsıyoruz. O zamanlar yolculuklar 
meşakkatliydi. Yeni yol dgha yapıl
mamıştı. Çocuklar kucağımızda, pikniki 
tüpümüz elimizde... Zeytin ağaçlarının 
gölgesinde yapılan her yemeğin tadı 
başka olurdu. Denizin lyotu, zeytin 
ağaçlarını esintisi, yemeklere nefaset 
katardı

Şimdilerde yolculuklar o kadar zor 
değil. Gazladın mı, yarım-saat içinde 
her yer ayaklarının altında. Ama her yer P 
bi hoş olmuş. Çiçeğin, yeşilin, denizin L 
rengi soluklaşmış. Bu soluklaşma insan- I 
lara da yansımış. Doğa güzeli Bursa bile I 
kalmamış.

Ipeker'in bahçesinde, ölümü II 
bekleyen asırlık ağaçlar, seyrek tjg olso^ 
ötüşen kuşlar, ağustosböcekleri sizler de | 
yok olursanız, ben BursalI olmam.;.

(DÜŞLEM. Ağustos 1997) i
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Ipugün susuz
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■ana gelen arıza 
medeniyle bugün susuzuz.
I Belediye Su İşletme sin
ilen yapılan açıklamada 
meydana gelen arızayla 
[ilgili çalışmalara baş- 
landığı ve bugün arızanın 
[giderilerek ana şebekeye 
|u verilebileceği bildirildi.

kalmaması için gerekli
önlemleri almaları istendi.

5 BİN TONLUK DEPO 
TAMAMLANMADI

İlçemizin yaz aylarında 
meydana gelen su sıkın
tısını . giderecek olan 
Askerlik Şubesi üzerindeki 
5 bin tonluk su deposu
nun '5 yıldır tamamlana-

tadır.
' İller Bankası tarafından 
ihale edilen ve ödeneksiz
lik nedeniyle boru 
bağlantı hattı 4 yıldır 
tamamlanamayan depo- 
nunun bitirilmesi ile ilçem
izin su sıkıntısı sona ere
cek.

moral 
topladı

Orhangazi Kav Orman 
Sanayi fabrikasında 
çalışan ve 69 gündür 
grevde bulunan Petrol-İş 
Sendikasına bağlı işçiler 
Gemlik'te moral topladılar.

Geçtiğimiz hafta 
Akyıldız Aile Gazinosunda 
buluşan Kav ve Bursa 
Mutlu Akü işçileri, Kav'daki 
grev nedeniyle birdraya 
gelerek morallerini düzelt-
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Kapıkayalar Mevkiinde meydana gelen trafik kazasın
da dereye uçan araçtaki üç kişi sıkışarak can verdi.

■Korkunç kaza
Aşırı hız ve hatalı solla-n’inllri ■ rılz ve naran soııa- 
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Ikana buladı. Kapıkaya
mevkiinde meydana 
belen olayda üç kişi ha 
[yatını kaybetti.
■ Geçtiğimiz hafta 
[Cuma günü saat 5.30 
[sıralarında Bursa’dan
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[Yalova yönüne gitmekte 
[olan Hulusi Paçacı'nın 
(32) kullandığı 16 H 5378 
plakalı özel otomobil, 
İstanbul yönünden 
Gemlik'e gelmekte olan 

[Bekir Kandemir'in (49) 
[kullanmakta olgluğu 34 
İGGJ 57 plakalı özel 
[araçla Değirmen 
' Restaurant önünde kafa 
!kafaya çarpıştı.

_ Hulusi Paçacı'nın kul
landığı araç takla atarak 
yoldan çıktı ve Karsak 
Deresine uçtu.

ÜÇ ÖLÜ
Feci kazada ' 16 H 

5378 plakalı özel aracı 
kullanan Hulusi Paçacı 
ve aynı .araçta bulunan 
Cevdet Mızrak (35), 
Yaşar Sekmen (29) ezi 
lerek can verdiler.

34 GGJ 57 plakalı 
özel otoda bulunan Bekir 
Kandemir ile 14 yaşında
ki kızı İdil Kandemir 
kaldırıldıkları Gemlik 
Devlet Hastanesinde 
ayakta tedavi edilirken, 
eşi Ayten Kandemir(48) 
ise ağır yaralandı.
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8 yıllık kesintisiz eğitime karşı çıkanlara ADD'den tepki

Şeriat istiyorlar
Atatürkçü Düşünce 

Derneği Gemlik Şubesin
den yapılanyazılı açıkla
mada kesintisiz 8 yıllık 
eğitime karşı çıkan güç
lerin şeriat istedikleri öne 
sürüldü.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesin
den yapılan açıklamada 
son günlerde T.B.M.M.'ne 
getirilen kesintisiz 8 yıllık 
eğitime karşı olan gerici 
güçlerin muhalefet 
örgütlemek istediği ve 
yasadışı gösteriler 
yaparak burada attıkları 
sloganlarda şeriat düzeni 
özlemlerini dile getirdik
leri belirtildi. A.D.D.'den 
yapılan açıklamada şu 
görüşlere yer verildi:

“Gelişen olaylar Milli 
Güvenlik Kurulunun laik 
cumhuriyet aleyhindeki 
faaliyetlerin açıklanması 
ile doğrulanmaktadır. 
Atatürk’ün kurduğu ve 
bize emanet ettiği

cumhuriyet rejiminin 
siyasal iktidarların ihmal
leri ve sahiplenmemesi 
siyasi çıkar uğruna 
cumhuriyetin temel 
ilkelerinin çiğnenmesi, 40 
yılın birikimi sonucudur.

Devlet kadrolarının, 
polisin laik cumhuriyet 
rejimine sahip çıkan 
kadro olması şarttır. 
Olaylar daha büyük 
ölçekte büyüyebilir.

’Tüm siyasi partiler 
derneklere, vatan
daşlara Ankara’daki 
yobaz gruba karşı 
Atatürk resmi göstererek 
cevap veren Türk kızı 
Chantal Zakarini’nin 
medeni cesareti örnek 
olsun. Zaman geçmeden 
çağdaş dernekler 
Atatürk Düşünceleri 
etrafında birleşerek 
Atütürk ve Laik 
Cumhuriyete sahip 
çıkalım.”

İlçe Jandarma Komutanı gitti
Uç yıldır İlçemizde 

Jandarma Bölük Komutan 
lığını yürüten Coşkun Bayer, 
Diyarbakır Kaçakçılık Şube 
Müdürlüğüne atandı.

Geçtiğimiz hafta İlçe 
mlzde veda gezileri yapan

Bayer, ilçemizden ayrılarak 
yeni görev yerine gitti.

Coşkun Bayer yerine 
atanan Bekir Öget geleslye 
dek, bu görev başçavuş 
Fikret İçel tarafından yerine 
getirilecek.

Manastır 
asfaltına 
engel
■ Bir süre önce belediye 
tarafından Cumhuriyet 
caddesine yaptırılan 
asfaltın beş yerine set ile 
engel kondu.

Karayollarının yapması 
gerektiği halde uzun süre 
yapmayarak araç sürücü
lerinin korkulu rüyası olap 
Manastır yoluna 15 milyar 
lira harcanarak asfalt dök
türülmüş ve Manaştır'ın 
çehresi değişmişti.

Yaz sezonu nedeniyle 
yoğun trafik akışının önemli 
geçiş noktalarından biri 
ölan Men astır yolunun 
sıcak asfaltla- kaplanması 

’+üm^sü r ücülej i rahatı a t - 
mıştı. Ancak;kimin tarafın
dan yapıldığı saptana
mayan beş engel 
Manastır'da trafiği arap
saçına döndürdü.

Engellere gelen araçlar 
hız keserek setleri aşarken 
uzun kuyruklar oluşturuyor
lar. Trafik yasasına aykırı 
olarak yapılan setlerin, 
araç sürücüleri tarafından 
kaldırılması isteniyor.

İkinci Kumla 
Yaz Şenliği 
yapıldı
Küçük Kumla Belediyesi 
tarafından geleneksel hale 
getirilmesi düşünülen yaz 
şenliklerinin İkincisi yapıldı.
2 Ağustos Cumartesi gecesi 
Siteler Mahallesi Yunuslar 
önünde düzenlenen şenlik- ■ 
lerde konuşan Küçük Kumla 
Belediye Başkanı Eşref Güre, 
100 bine yaklaşan nüfusuyla 
Kumla'nın çevrenin dinlen
me ve eğlence merkezi 
olduğunu kısa süre için tatili
ni Kurnla'da geçiren 
yazlıkçıların eğlenebilmeleri- 
ni düşünerek şenlikleri 
düzenlediklerini belirtti.
Yazlıkçılardan belediyeye 
destek olmalarını istedi. 
Havai fişek gösterileri ile 
başlayan müzik şöleninde 
Meyra, Harun, Zeynep, Bora 
Gencer, Ufuk Yıldırım ve 
Demet Akalın geç saatlere 
dek Kumlalı yazlıkçıları coş
turdular.

tiler.
Gecede konuşan 

Pekrol İş Sendikası Bursa 
Şube Başkanı ismet Yiğit, 
Kbv'da anlaşma zemini 
sağlanasıya ve haklarının 
alınmasına kadar grevin 
süreceği söyledi.

Siyasilerin büyük ilgi gös
terdikleri -. "Moral 
Gecesi"nde yerel 
sanatçılar işçilere güzel bir 
gece geçirttiler.

Pasaport 
Şubesi 
çalışmalara 
başladı
Hususi pasaport almak 
isteyenler artık illere git
mekten kurtuldular.
J Ağuştos 1997 gününden 
itibaren ilçelerde kurulan-, 
pasaport şubeleri hizmeti 
vatandaşın ayağına getir
di.
İlçemizde de 1 Ağustos 
günü başlayan pasaport 
verme çalışmalarına 
devam ediliyor.
Bu konuyla ilgili olarak 
kurulan büro başvuruları 
kabul etmeye başladı. 
Pasaport Şubesine ilk 
başvuruyu gazetemiz 
sahibi Kadri Güler yaptı. 
Pasaport almak isteyenler 
4 fotoğraf ve nüfus cüz
danlarıyla büroya başvur
duklarında dolduracakları 
formla pasaportlarını ala
bilecekler.
Hususi pasaport almak 
isteyenler yeni pasaport 
alıyorlarsa pasaport bedeli 
olarak 1 milyon 750 bin lira 
ödeyecekler
6 aylık pasaport vizesi 
1.531.000.- TL.
1 yıllık pasaport vizesi 
2.183.000.TL.
3 yıllık pasaport vizesi 
5.258.000.-
5 yıllık pasaport vizesi 
7.450.000.-

Gemlik 
Körfez

Gazetesi 
okuyun, 
okutun, 

abone olun.

Piedra Irmağı’nın Kıyısında 
Oturdum ye Ağladım

İki haftalık tatilden sonra tekrar merhaba.
Tatil dönüşü yazıları genelde anılara e gözlemlere 

ilişkin olur. Ya da ben yokken neler oldu memlekette 
türünden yazılardır. Ben onları sonra yazacağım, 
bugün bir kitaptan söz etmek istiyorum.

Adı, Piedra Irmağı’nın Kıyısında Oturdum ve 
Ağladım.

Yazarı Paulo Coelho, yani meşhur Simyacı'nın 
yazarı.

Gerçekle gerçeküstünü ülkesinin mitolojisinden 
yararlanarak bütünleştirebilen Brezilyalı yazar 
Coelho'nun dilimize çevrilen bu son kitabı, eminim 
Simyacı kadar ilgi görüyor.

Çünkü kitap aşkı anlatıyor.
• öteki yarımızı ararken yaşadığımız çelişkiler^ 
korkuları, acıyı, gözyaşlarını; yaşamın ta kendisinin 
mucize olduğunu, bir kadınla bir erkek arasındaki 
tutkunun giderek nasıl sonsuzluğa dönüştüğünü 
anlatıyor.

Dediğim gibi aşkı anlatıyor.
"Aşk her zaman yenidir. Yaşamımızda bir kez. iki 

kez, on kez sevmiş olmamışın önemi yok, kendimizi 
her zaman bir bilinmezle karşı karşıya buluruz. Aşk bizi 
cennete de cehenneme de götürebilir, ama her 
zaman bir yere götürür. Onu kabullenmemiz gerekir, 
çünkü varlığımızı besleyen odur. Ondan kaçarsak, 
gözümüzün önünde meyve dolu dallarıyla duran o 
ağaca baka baka elimizi uzatıp istediğimiz meyeyi 
koparmaya cesaret edemeden açlıktan ölürüz. 
Nerede olursa olsun, aşkı arayıp bulmamız gerekir, 
bu bize saatlerce, günlerce, haftalarca süren düş 
kırıklıklarına, üzüntülere mal olsa da. Çünkü biz aşkın 
peşine düştüğümüz anda, o da bizi karşılayama 
çıkacaktır.

Yazar yaşamın mucizelerini görmeye, çevremizi 
saran her şeyin olağanüstü olduğunun farkına var
maya çağırıyor bizi.

"Kimi zaman üstesinden gelemediğimiz bir hüzne 
gömüldüğümüz izlenimine kaptırırız kendimizi. 
Yaşadığımız günün büyülü anının geçip gittiğinin, 
buna karşılık hiçbir şey yapamadığımızın farkına 
varırız. Oysa yaşam büyüsünü e güzelliğini kendi 
içinde gizlemektedir.

içimizde yaşamayı sürdüren çocuğa kulak ver 
melıyiz. O çocuk; büyülü anın hangi an olduğunu 
bilir. Onun gözyaşlarını hemen bastırabiliriz, ama 
boğamayız. O çocuk varlığını hep sürdürür.

Yeniden dogmayı bilemezsek, çocuk gözlerimizin 
saflığı ve heyecanıyla yeniden bakmayı başara 
mazsak yaşamımızın bir anlamı kalmaz.

Canımıza türlü biçimlerde kıyabiliriz. Bedenleri 
öldürmek isteyenler. Tanrı'nın yasasını çiğnerler. 
Ruhlarını öldürmek isteyenler de aynı şeyi yaparlar, 
onların işledikleri günahı, insanlar açık seçik görmese 
de.

Yüreğimizde hala yaşayan çocuğun söyledikler 
ine kulak erelim. Onun varlığından utanç duymay 
alım. Yapayalnız bıraktığımız ve onu neredeyse hiç 
dinlemediğimiz için korkuya kapılmasına izin ver 
meyellm.

Varlığımızın dizginlerini biraz olsun onun eline 
verelim. O çocuk, her günün bir sonraki günden 
farklı olduğunu bilir.

Yeniden sevildiğini hissettirecek biçimde 
davranalım ona. Onu hoşnut edelim -bu alışık 
olmadığımız biçimde davranmak anlamına gelse 
de, başkalarının gözüne saçmalık gibi görünse de-,

İnsanların bilgelik taslamasının Tanrı katında delilik 
olduğunu anımsayalım.

Ruhumuzda barınan çocuğa kulak verirsek, göz 
lerimiz yeniden parlayacaktır. O çocukla temasımızı 
yitirmezsek, yaşamla yakınlığımızı da yitirmeyiz."

Dünyanın gizlerini içinde taşıyan bir aşk öyküsünü 
anlatan bu kitap, özellikle tatilde okumak için iyi bir 
seçenek. Her ne kadar bütün aşk öyküleri birbirine 
benzese de...

Piedra Irmağı'nın Kıyısında Oturdum ve Ağladım, 
Paulo Coelho, Can Yayınları, Mayıs 1997, 700.000 TL.

ANAP il yönetimi
Gemlik’te toplandı

Anavatan Partisi ilk kez il 
yönetim kurulu toplantısını 
ilçemizde yaptı.

ANAP İl Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Gedik ve 
il yöneticileri geçtiğimiz 
hafta salı günü ANAP İlçe 
Merkezinde haftalık 
olağan toplantıları Gemlik 
ilçe yönetim kurulu ile birlik
te yaptılar. Toplantıda 
konuşan ANAP Gemlik ilçe 
Başkanı Adnan Tekin, 
ilçeyle ilgili sorunları il 
yöneticilerine aktardı. 
Bunlar arasında İller. 
Bankasının 5 yıldır tamam- 
layamadığı içme suyu 
depo ve boru hattı konusu, 
çevre yolu, köprü ve 
kavşak çalışmalarının hız

landırılması, Küçük Sanayi 
Sitesi Bursa yoluna çıkışına 
alt geçit yapılması. Kumla 
ve çevre yolunun ışık
landırılması, Devlet 
Hastanesinin Manastırdaki 
yerine inşaat için girişim
lerin başlatılması, Gemlik, 
Küçük Kumla ve Umurbey 
Belediyelerinin mali sıkın
tılarının giderilmesi için 
yardım istemlerinin bakan
lığa iletilmesi konuları yer 
aldı.

ANAP İl Başkanı 
Mehmet Gedik ise 
Gemliklilerin sorunlarıyla 
yakından ilgileneceği 
konusunda ilçe yöneticile
rine söz verdi.



Davetiye 
sezonumuz açıldı 
*‘KPZA

DAVETİYELERİ 
1 Günde teslim edilir. 

Uygun Fiyat, Kaliteli Baskı 
KÖRFEZ OFSET 

MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

Gazhane Cad. No : 51/A 
Tel: 513 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK

ANADOLU SİGORTA A.S.
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.
Numan Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA

■11^^ ilil ırtı
Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

S.S. ÖZGÜZEL YALI KONUT 
KOOPERATİFİ 
Küçük Kumla’da 

HAVUZLU DAİRELER İÇİN ÜYE
YAZIMINA BAŞLADI 

250 Milyon Peşin 
Ayda 25 Milyon 

taksitlerle
TEL.: Merkez: 513 30 88 Kumla 538 47 38

Merkez: Demirsubaşı Mah. Tahıl Sokak Çavdar Apt. No :7/2 GEMLİK 
İRTİBAT BÜROSU : Siteler Mah. Abdullah Aslan Cad. ÖZDEN Sitesi altı 

Küçük Kumla /GEMLİK
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ŞİİR KÖŞESİ VARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GURÇAY

İSSIZ DUDAKLAR 
tek çıt çıkarmadı tanrı 
oysa biz okuyup durduk ömür boyu 
ıssız dudaklarından tane tane 
ırmaklar gibi dökülen sözlerini :

-dünya sakın yaratıldı sanma 
hani şu orman saçlı, yeşil 
şen şakrak çocuk başı;

uçuyor bak işte göklerde 
o işte mavi kepli! -

bunlardı dinlediğimiz günler aylar yıllar boyu 
çıtı çıkmayan tannnın ağzından 
saydam tane tane işittiğimiz geceleri

seher yeli ışırkendi belki 
uyur uyanık
şöyle bir söz de duymuş muyduk? :

-sbnra sıra bendeydi ama
insan yaratılmadı daha 1

Haşan ŞİŞLİ

ÖTEKİ BEN
sevgini sevgime katıp 
ilişirdim hayatın bir kenanna 
kimsesiz son bir kere daha bak 
hadi birlikte kaybolalım

hep kendim^ koşup
kendimle buluşurdum
biliyorum ikimiz de suskunduk 
ikimiz de saklıyorduk yüzümüzü 
kurallardan
gel ateşi suyla söndürmeyelim

evler bulutlara karışmış beyaz 
bulutlar gözlerinde asılı 
Dicle’de akıp durur güneş 
sudaki kırışıklık niye mi? 
suyu ateşle söndürelim hadi

tüneller uzuyor giderek gizli çıkar 
bilmediğim uzaklık düşevlerinde 
kırmızı ne renktir bana da söyle 
Ölçülür mü boyu gözyaşının 
bak arzular yoklukla öpüşüyor 
kalbimizi soğutmayalı hadi

Arzu K. AYÇİÇEK 
(DÜŞLEM Ağustos 1997)

TAŞLAR YERİNE 
OTURUYOR MU?
Hükümeti, önemli 

ekonomik kararlar almaya bgşladı.
. Bu kararlardan biriside, “para 

programı” anlaşmasıdır, g-
' Hazine ve Merkez Bankası, 

paranın denetim altında tutulması 
ve para basımının önlenmesi 
konusunda anlaştılar.

ilk kez özal Hükümeti döne
minde de denenen bu uygulamaya, 
daha sonra politika bulaştığı için 
başarılı olamamıştı.

Ekonomi yönetimi tamamen 
Anavatan Partisinin elinde bulun
maktadır.

Her nek kadar (DS(?)li Mğliye 
Bakanı da, bu kararlarda etkili gibi 
gösteriliyorsa da, dizginler, ANAP’lı 
Devlet Bakanı Sayın Güneş Taner’in 
elindedir.

Bize göre, (DSP)li küskün mil
letvekili Sayın Gökhan Çapoğlu, 
böyle bir hükümette görev almalıdır.

Ve.. Sayın Güneş Taner’i yakın
dan marke etmelidir.

Aksi taktirde, alınacak şok 
ekonomik kararlgr sonrası, Sayın 
Ecevit’in sık sık halktan özür dilemek 
zorunda kalması kaçınılmazdır.
. (DSP)Iİ Maliye Bakanı, eski bir def
terdardı^ «

, Par.gvL've ekonomiyi!yönetmek 
ayıroiniş, parayı toplamak ayrı bir 
iştir. •■ • ••

Demokratik Sol Parti, bu 
hükümetye kendi partisinin B takımı 
ile, temsil edilmektedir.

Ekonomi de Gökhan Çapoğlû, 
toplumsal konularda Bülent Tanla, iş 
yaşamıyla ilgili konularda Cevdet 
Selvi, dış politikada Mümtaz Soysal, 
etkisiz kalmışlardır.
' Halen Milli Eğitim Bakanı olan, eski 
Hazine Genel Müdürü Hikmet 
Uluğbay'ın, milliyetçi ağırlıklı bu 
bakanlıkta rahat bir görev yapdçağı 
umülVhcfrhalıdır.

Bu hükümetin sık sık kullandığı bir 
deyim var.

Her karardan sonra, her atamayı 
müteakip, “taşlar yerine oturuyor” 
diyorlar.

Acaba gerçekten yerine oturuyor 
mu?

Bunu zamanla, hep birlikte göre
ceğiz.

TEKSASLI İŞİ
TeksaS'ın küçük bir şehrinde.

bakkal çırağına sordu.
Jirn, süte su kattın mı?" 
Elbette usta."

-" Ya pirince taş?" 
Elbette patron." 
Aferim Jlm. Haydi kalk

öyleyse akşam duası için kills-. 
eye gidelim.

Dünyanın neresinde olursanız 
olun, insanlar hep aynıt
i! Ist.er az gelişmiş ülkede 

yaşayın, ister gelişmiş ülkede 
ygşpyın, ticarete . haram 
karıştıranları, 
mümkündür.

görmeniz

Tabi.. Yine tüm ülkelerde, her 
alanda din istismarını görmeniz 
de kaçınılmazdır.

Sözlü - Yorum

Kendi geleceklerimizi 
Kendimiz hazırlar, 
Sonra da “kader” deriz.

“DISRAELİ”

işimize geldiği zaman böyle 
deriz.

Ama.'.
Bazen de “perşembenin gelişi 

çarşambadan belli olur” deriz.*
Hoşlanmadığımız sonuçları 

görünce, kader diyoruz.
Olumlu sonuçlar olunca da, bil

giçlik taslıyoruz.
Olumlu sonuçlar ahnca, çene

miz açılıyor, dilimiz çözülüyor.
Bu işi ben yaptım.
Bu şirketi ben büyüttüm.
Diyoruz, hatta bu konuda, kitap 

bile yazıyoruz.
Yaşamın her adımında, çifte 

standart yaşanıyor.
Bunu ilk olarak, kendi ha 

yatımızda görüyoruz.

Jt * * # * *. * * * * * * *

"NE OL, NE OLMA"
itil,
Atıl,
Fakat, SATILMA...

UZMANLIĞA SAYGI DUYALIM
“Uzmanlık” Batı ülkelerinde çok 

önemli ve çok değerli bir görevdir.
Bizde ise, genel anlamda, kızağa 

çekilen üst seviyedeki bürokratlara 
verilen bir Unvandır.

Yani.. Uzmanlık, pasif hizmetle 
eşdeğer sayılmaktadır.

Batı ülkelerinde tüm hükümet on- 
onbeş icracı bakanlık ile yönetilirken, 
bizde ise görev bulmakta zorluk çek
ilen, on-onbeş tane Devlet Bakanlığı 
vardır.

Bizim ülkede, bir inşaat mühendisi 
kolaylıkla Maliye Bakanı olabilir.

Hatta Dışişleri Bakanı bile olabilir.
Yeni Kabinede Dış İşleri 

Bakanlığına, bu konuda deneyi olan 
birini getirdik.

Ama.. Yanlış yapma huyumuzdan 
da, bir türlü vazgeçemedik.

Milli Eğitim Bakanlığına da, eski bir 
hazine genel müdürünü getirdik.

Peki... Yetkililer ve etkililer neden 
her dönemde bu yanlışları yapıyorlar.

Herkesi neden kendi uzmanlık 
alanında, görevlendirmiyorlar.

Sebebi son derece basit. .
Eski bir maliyeciyi Milli Eğitimin 

başına getirirsen,, onu etkilemen çok 
kolay olur.

Uzmanlığa ters olan, bazı politik 
telkinleri daha rahat uygulatabilirsin.

işte ülkede, bu uygulama ve bu 
kafa egemen olunca, bir Eğitim Kararı 
bile arap saçına dönüşür.

Bir bölünme sebebi haline bile 
gelebilir.

Mesela, şu sekiz yıllık kesintisiz 
eğitim konusuna gelelim.

Herkes sekiz yıllık “zorunlu” eğitimi 
istiyor.

Ama.. “Kesintisiz" konusu gün
deme gelince, eğitime siyaset 
bulaşıyor.

“Kesintisiz" de ısrar edenlerde, 
“kesintisizi” kaldırmak isteyenler de, 
bu eğitim kararını seçimlerde “oya 
tahvil etmek”'istiyorlar.

Bu kararın çıkması da, mecliste 
takılması da, birtakım partileri ve ■ 
çevreleri rahatsız edecek veya sevin
direcek.

Çünkü bu eğitim kararının taslak
ları, politikacılar ve eğitim câmiası 
dışındaki güçler tarafından hazırlandı.

Halbuki, İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Yaşar Nuri öztürk de dahil olmak 
üzere, Ankara, İstanbul ve İzmir 
üniversitelerinin değişik siyasi 
görüşteki hocaları, bir taslak hazır- 
lasaydı, böyle bir rapora kimse “gık” 
bile diyemezdi.

Politikacılar da büyük bir yükün 
altında kalmazlardı.

Uzmanlara değer veren Batı 
ülkelerinde bu işler böyle yapılıyor.

DUYURU
GEMLİK REHBERİ

Özel Körfez Etüd Eğitim Merkezi 
1997-1998 Öğretim Yılı Ücret İlam

Eğitim öğretim ücreti: 1. Dört aylık = 23.000.000
Eğitim öğretim ücreti: 2. Dört aylık = 23.400.000
Eğitim öğretim ücreti: 3. Dört aylık • 23.600.000

NOT: Fiyatlara KDV dahildir.

Gerekli Telefonlar
itfaiye 110
Polis İmdat 155/ .
Jandarma imdat 156 1
Jandarma K. , 5131055
Polis Karakolu - 51'31879
Gar. Kom 5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev 5131052'
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. '5132954
Emniyet M. , 5131,028

DUYURU
Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi eski 
Pazar Caddesi Ahmet Semiz İş Merkezi 1 kat 3’teki adreste Milli Eğitim Bakanlığı 

Özel Öğretim Kurumlan Genel
Müdürlüğünün 16.07.1997 gün ve 6792 
sayılı emirleri ile Özel Körfez Etüd Eğitim 

Merkezi kurum açma ve öğretime başla 
ma izni alarak faaliyete başlamıştır.

Duyurulur.

Hastaneler
Devlet Has. 5139200
SSK Hastanesi •. 5132329 
Mer. Sağ. Ocağı 5131098

TAKSİLER
Kçjrfez'Taksi 5131821
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324

ULAŞIM
Uludağ Turizm . 513121,2
Aydın Turizm 5132077

Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066

Belediye
Santral 5134521-23 Nöbetçi

TEK İşletme 
Turizm Der.

■ 5134503
5131274

Başkanlık 
Zabıta

5134520
5132432 Eczaneler

SporSah 5131900 Otobüs İşlet. 5134521-122
Milli Eğt.Md. 5131174 Su İşletmesi 5134521-11.5
HalkEğt. Mrk. 5131846 İtfaiye 5132325
HalkKütüp. 5131353- .Muhasebe M.5134521-182
As.şb. ' .'5131057 Yazı İş. Md. 5134521-111
Karayolları 5131308 Su Arıza Yalnız 185
Liman Bşk. 5131133 _ . - ,. _.
Mal Md. 5131095 . TUP DAĞITICILARI
NüfusMd. 5133742 ' .
özei.id. Md. 5131507 Aygaz 513 12 95
TapuSIc. Md. 5131414' Ozgaz ■ ■ 514 17 00
Müftülük 5131364 Tekgaz 513 16 37
Gümrük Md. 5131411-5130024 Ocakgaz 513 16 37
Tekel Md. 5131042 ErgdZ 513 8843
Y0r,TDa MH ■ ■ Ipragaz • 513 22 59
llçeTar. Md. 5131186 Hnhnsaaz Sİ “T 45 46

> 4'T- Ûfe 5U 28 4Î

w . R YeniLikitgaz 513 65 00'
İTâ 1T(S (-1%Öe ) Alevgaz . 513 4095 ■

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

• Yalova -Kabataş (Işgünleri) tfjafTfîKîTappfZS’
08.30-11.00-12.15-13.45-15.00-16.10-18.25
Tatil Günleri 09.15-10.30-11.35-13.30- AİLE SİNEMASI

14.45-16.15-17.45-18.35 r Bu hafta .’
Yalova -Kartal (Işgünleri) « m e M E Q i c ”

06.50-08.15-10.00-11.10-12.15-13.15- N E IVI C ö l o
14.30-15.30-16.30-17.30-18.30-19.45 Tel : 513 13 29

5 Ağustos 1997 
Melis Eczanesi

6 Ağustos 1997 
Serim Eczanesi

7 Ağustos 1997 
Özer Eczanesi

8 Ağustos 1997 
Gemlik Eczanesi

9 Ağustos 1997 
Onur Eczanesi

10 Ağustos 1997 
S. Saral Eczanesi

11 Ağustos 1997 
Merkez Eczanesi
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MÜJDEGemlik’te Ralli
[Şahintepe Tırmanma Rallisi pazar günü yapıldı

Körfez

ZORI 
OTO; 
HIRS 
5ORI 
PAKI 
MAKİ 
FERİ 
fAN(
HAR

fırtınası esti
Türkiye ralli Tırmanma Şapnpi 

vanasının 3. ayağı olan Şahıntep© 
Tırmanma yansı pazar günü yapıldı. 
BursalI rplliciıer 6 kupayı alarak 
büyük başarı elde ettiler.

BOSSEK tarafından düzenlenen 
ve EVÇAY firmasının sporsorlugunu 
üstlendiği yarışlar kaiagori 1,2,3 
olmak üzere 3 ayrı dalda gerçek
leştirildi.

Şahintepe parkurunda yapılan 
yarışmalarda Bursa?* İstanbul, 
Ankara ve İzmir'den 26 sporcu

katıldı.
Aralarında Vedat Dikmer, Afşin 

Baydar ve geçtiğimiz yılın Türkiye 
şampiyonu olan Burak Sohtorik in 
Katıldığı yanşlaraı ralli severler izledil- 

,er.
Yarışmalarda Bursalı yarışmacılar 

büyük başarı elde ederek 9 kupanın 
6'sinı aldılar. .

• BOSSEK'de en iyi takım seçildi..
Yarışmaların sonunda Atâmer 

tesislerinde yapılan kokteyde 
başarılı sporculara ödülleri verildi.

S O

KATEGORİ 1
I. Yılmaz Köprücü 
2. Burak Sohtorik 
3. Bülent Akdoğan

KATEGORİ 2
1. Afşin Baydar
2. Turhan Türker
3. Cafer Yılrdırım

KATEGORİ 3
1. Vedat Diker
2. Osman Uğur
3. Fayman İnce“Atatürk” konulu panel yapıldı

Atatürkçü Düşünce 
Derneği tarafından 
ilçemizin bir 
beldesinde ilk kez bir 
panel düzenlendi.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Genel Başkan 
Yardımcısı M. Tevfik 
Kızgınkaya'nın konuş
macı olarak katıldığı 
panelin konusu 
"Atatürkçülük” idi.

Kurşunlu Belediye 
sinin organizasyonu ile 
gerçekleştirilen panel 
büyük ilgi gördü.

Karacaali kampı 
öğrencilerinin öğret
menleri ile katıldığı 
panelde öğretmen 
Hilal Alver'in hazırladığı 
koro Atatürk şarkıları 
söyledi.

KAYIP
Ankara Valiliği 
Emniyet Genel 

Müdürlüğünden 
almış olduğum 

yeşil 
pasaportumu 

kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Kadri GÜLER

ÖZEL GEMLİK 2000 DERSANESİNİN 
UYGULAYACAĞI YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM 

SİSTEMİYLE ÜNİVERSİTE’YE GİRİŞ KABUS 
OLMAKTAN ÇIKIYOR.

1) 20 yıllrk Dersane Deneyimiyle Niyazi 
ÜÇLERTOPRAĞI yönetimindeki güçlü 
öğretmen kadrosuyla
2) 8 Kişilik Özel Sınıflarda (800 Saat Ders + 200 Saat Etüd) 1

12 Kişilik Özel Sınıflarda (600 Saat Ders + 200 Saat Etüd)
16 Kişilik Özel Sınıflarda (500 saat ders + 150 Saat Etüd)
20 Kişilik Normal Sınıflarda (400 Saat Ders + 150 saat Etüd) J 

PROGRAMIMIZLA TÜM 
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNDEYİZ I

PAROLAMIZ; ÖSS ÖYS SINAVINI 
KAZANACAĞIM DEĞİL, HANGİ ÜNİVERSİTENİN 

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 Kayıtları Başlamıştır.

SINAV KAZANMA GARANTİSİ VEREN TEK KURUM

AHMET DURAL MEYDANI AKMANLAR İŞ HÂNI 

KAT 3 TEL 513 24 40 - GEMLİK

KÖRFEZ OFSET
Matbaacılık-Yayıncılık- Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri

Düğüne Nişan-Sünnet yapacakların dikkatine;
Türkiyenin en kaliteli, her bütçeye uygun davetiyeleri bir günde 

basılarak teslim edilir.
"Zengin çeşitlerimizi ve farkımızı görün"

Fatura-İrsaliye-Gider Makbuzu- Perakende Satış Fişi- Bilet - 
Kitap- Müstahsil Makbuzu-Serbest Meslek Makbuzu-Kartvizit- 

El İlanı-
KÖRFEZ OFSET VE GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ BİR KADRİ GÜLER KURULUŞUDUR

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHÜR İŞLERİ YAPILIR.

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

Tel : 513 17 97 Fax:513 35 95

19 
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, Olay
Bursa 2000 

Gazetelerine vereceğiniz her 
türlü ilanınız için 

BİR TELEFONUNUZ YETERLİ

KÖRFEZ REKLAMCILIK 
Tel: (0.224) 5131797

eleman aranıyor]
MİMARLAR ODASI GEMLİK 

TEMSİLCİLİĞİNDE ÇALIŞACAK 

LİSE MEZUNU BAYAN 
ELEMAN ALINACAKTIR

İSTEKLİLER GÜRLE İŞ 
MERKEZİNDEKİ MİMARLAR

ODASINA ŞAHSEN 
MÜRACAAT EDEBİLİRLER

YÖNETİM KURULU
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Körfez OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ve kaşe 
makinemize kusursuz hizmet sunuyoruz, 

Ayrıoa kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler.

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

I İhtiyaç Komisyonu zeytin üreticisini sevindirdi Kıyık» telefonla korunacak

Dondan zarar gören 158 Alo 
Sahil

Karayolları 14. Bölge Müdür Yardımcısı Şerafettin Çerşit 
Trafik Yasası’nda yola set yapılamayacağını söyledi.

Manastırdaki setlerden
çiftçinin borçları ertelendi Güvenlik
Şubat ayında meydana gelen don olayında zeytin ağaçları zarar görmüş, ürün kaybı 
olmuştu, üretici bankalara olan borçlarını ödemede zorlukla karşılaşmıştı. Sıkıntı alı
nan kararlarla giderildi. Borçlar faizsiz olarak 1 yıl ertelendi.

kuruldu
Karayolları habersiz

I Geçtiğimiz yıl Şubat ayında mey
dana gelen dondan zarar gören zeytin 
üreticisinin Ziraat Bankası ile Tarım Kredi 
Kooperatifine olan borçları bir yıl süreyle 
ertelendi.
f Geçtiğimiz yıl 4-5 Şubat tarihlerinde 
meydana gelen don olayından sonra 
zarar gören zeytin üreticileri kaymakam
lığa başvurarak kredi borçlarının ertelen
mesini istemişti.

- İlçe İdare Kurulu aldığı kararla, don 
nedeniyle zarara uğrqyan’üretiçilĞ.rib 
kredi borçlarının ertelenmesini karar
laştırmış ve durumu valiliğe bildirmişti!’

17 Temmuz gühü1‘töplândh II İdare 
kurulb ve ihtiyaç komisyonu dondan 
%40 ve üzerinde zarar gören üreticilerin 
borçlarının H. yıl süreyle faizsiz ertelen
mesi ve ek kredi verilmesini kararlaştırdı.

Haberi Sayfa 3’te

Marmara Körfezindeki 
kıyıların korunması amacıyla 
“158 Alo Sahil Güvenlik” tele
fon hattı kuruldu.

Kaçak avlanmanın Ve 
kıyılardan kum çalınmasının 
önlenmesi amacıyla kurulan 
“158 Alo Sahil Güvenlik”e 
vatandaşların telefonla ihbar
da bulunmaları halinde sahil 
güvenlik komutanlığı, jandar
ma, polis ve su ürünleri ekipleri 
müdahalede bulunacaklar.

Haberi Sayfa 3'te

Belediye tarafından 
manastır asfaltı üzerine 
yaptırılan 5 setin 
Karayolları 14. Bölge Md. 
ve İlçe Trafik Komisyonu 
nun habersiz olduğu 
öğrenildi.

Belediye Başkânının 
emirleriyle Fen İşleri 
tarafından yola çakıldığı 
öğrenilen setlerin Trafik 
Yasasına aykırı olduğu, 
14. Karayolları Bölge

Müdürü yardımcısı Şe 
rafettin Çerşit tarafından 
da doğrulandı.

Çerşit, yollara set yap
manın yasal olmadığını, 
kazaları önlemenin 
değişik yolları bulun
duğunu söyledi. Manastır 
bölgesine uyarıcı levha 
ve sinyalizasyon koya
caklarını gazetemize 
açıkladı.

Haberi Sayfa 3'te

HAFTAYA BAKIŞ

Mchukolçılor üçe içinden çıkarılacak

Odun
O Kadri GÜLER

Bilgi Çağı
Çocuklarımıza ilkokulda öğrettiğimiz konulardan 

biri de insanlann yaşadıkları çağlann adlarıydı.
ilkçağ, ortaçay, yeniçağ, yakınçağ’dı bize 

öğretilen..
Oysa günümüz insanı 2000’li yıllara doğru artık 

başka bir çağı yaşıyor.
İçinde yaşadığımız çağın adı “Bilgi Çağı” dır.
Bilginin, insan aklının egemenliği, teknolojideki 

bilgisayar harikasının doğması, dünyanın küçülme
sine neden oldu.

ülkemizde de bilgisayar kutanımı gün geçtikçe 
yaygınlaşıyor.

Dünyanın bilgisayar devleri Microsoft ve Apple, 
bu büyük pazardan pay almak için var gücüyle 
savaşıyor.

Gazetelere bakın sayfa sayfa bilgisayar kam 
panyaları ilanlarıyla karşılaşırsınız.

O akıllı kutunun karşısında harikalar yaratma
mak olanaksız.

Her işyerine, her eve bir bilgisayar kampanyası 
hızla sürüyor.

Gemlik Körfez olarak ofset matbaacılığa 
Apple’nin Macintosh bilgisayan ile başladık.

Bu bizim çağın teknolojisi ile ilk karşılaşmamız 
oldu.

Nasıl öğreneceğiz, rfldsıl kullanacağız derken, 
arkadaşlarımız bilgisayarın' sihirbazı oldular. Onsuz 
matbaada bir iş yapmamız olanaksızlaştı.
, Geçen yıllarda Macintosh’umuz hantallaşmaya 
başlayınca bu kez bilgisayar sihirbazı Bili Gate’nin 
PC’Ierinden “Zet” ile tanıştık.

Geçtiğimiz ay teknelojimizi yeniledik.
Yüksek remli bilgisayar ile internet ve faks 

modemimizi de sistemimize bağlattık. Yazıcımızı 600 
dpi’a çıkararak kalitenin üstünlüğüne inandık.

Simdi internetle dünyayı dolaşıyoruz.
üniversite sınavlarını internet’ten öğreniyoruz, 

günlük gazeteleri artık internet’ten izliyoruz. 
İngilizcemizin olmaması nedeniyle bilgili kutunun 
diğer sırlarını öğrenemiyoruz. Ama onları da çöze
ceğiz...

Bilgisayar yaşamamızın bir parçası artık...
Bil Gate’nin Microsoft’u, Apple’nin yüzde 15’inl 

satın alarak iki dev birleştiriyor.
Gelecekte bilgisayarlar daha da ucuzlayacak, 

alışverişlerimiz, günlük yaşantımızın programları, 
ekonomimiz, eğitim ve öğretimimizde bilgisayarlar 
daha büyük yer alacak.

Bilgi çağına erken girebilmek için bilgisayar 
edinmenin ve kullanmanın yollarını arayalım.

depolan 
Ilıcaksa’

Elektrikçinin 
evi elektrik

Süper Lise’ye 
kayıtlar başladı

taşınıyor
Belediye encümeni aldığı 
kararla ilçe içinde dağınık 
bir şekilde bulunan odun 
ve kömür depolarını 
llıcaksu'ya taşıyacak. 
Belediyeden yapılan açık
lamada llıcaksu'da bulu
nan belediyeye ait arazi 
üzerine yeni düzenleme 
yapılacak.
;Mqhrukatçılqr 11 Ağustos 
gününe kadar belediyeye 
başvuracaklar.
Başvurmayanlara İlçe 
içinde çalışma İzni ver
ilmeyecek.

Haberi Sayfa 3’te

ADD

kontağından 
yandı ’
Geçtiğimiz hafta Yeni 
Mahalle Geniş sokakta 
elektrikçi Bayram 
Yalagah'a art, damadı 
Mustafa Şimşek'in otuduğu 
daire mutfaktaki elektrik 
prizinin kısa devre yapması 
sonucu yandı. Yangında 
maddi hasar meydana 
geldi,

Haberi Sayfa 3’te
Küçük Kumla'da 
yapılacak konser ertelendi

Ayna’nın 
konseri
yağmura

Çanakkale takıldı
gezisinden 
döndü

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şübesi 
Anafartalar Zaferi'nin 82. 
yıldönümü nedeniyle 
Çanakkalşye düzenledik
leri geziden döndü.

Haberi Sayfa 3'te

Erol Gürçay’ın 
yazısı 
“Yarı Şaka Yarı 
Ciddi” köşesinde 
5. sayfamızda

Türk popuna "Ceylan* adlı 
parçalarıyla yeni bit soluk 
getiren Ayna grubunun 
Küçük Kumla Deniz Disko'da 
11 Ağustos akşamı yapılacak 
olan konseri yağmur 
nedeniyle iptal edildi.
Pazar günü başlayan ve 
sürekli yağan yağmur 
üreticinin yüzünü 
güldürürken, yazlıkçıları üzdü. 
Bundan en çok etkilenenler 
ise eğlence yerleri işleticileri 
ve çay bahçeleri sghlpleri 
oldu.
Ayna grubunun konserini 
İzlemek için Deniz Disko'nun 
önünde toplanan gençler, 
konserin İptal edildiğini 
öğrenince üzüldüler. Konser 
belirsiz bir tarihe ertelendi.

1997/98 eğitim öğre
tim yılında Gemllic Süper 
Lisesl'nde öğrenim göre
cek öğrencilerin Kayıt 
işlemlerine başlandı.

Lise Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada 
orta okul not ortala
maları 4 ve 4'ün 
üzerinde olan öğrenciler 
süper liseye kayıt yap
tırabilecekler.

Kayıtların 22 Ağustos 
1997 günü mesai saati 
sonuna kadar yapıla
cağı öğrenildi.

ote yandan 1 yıldır
müdürsüz olarak
yönetilen Gemlik Süper 
Lisesi'ne müdür ve bir 
müdür yardımcısının 
atanması veliler tarafın
dan isteniyor.

Haberi Sayfa 3'te

Migros pazartesi 
günü açılıyor

İlçemizde süpermar
ket dizisine bir yenisi daha 
ekleniyor.

Ünlü Migros Süper

açılışa hazırlanan Mlgros 
Gemlik kapılarım 18 
Ağustos 1997 pazartesi 
aünü halka açıyor.

marketler zlncinine , Tek (M)Wj Migros
Gemlik Migros da ekleniy
or.

İstiklal Caddesi, 
Aydınlar Apartmanı altın
da 900 metrekarelik bir 
alanda kısa bir sürede

oıarak hizmet-verecek 
olan Gemlik Mlgros yet 
klllleri. Gemliklilere daha 
ucuz ve kaliteli mal sata
caklarını bu konuda iddi
alı olduğunu açıkladılar.

DOĞRUCU DAVUT!
SAYIN CİNDORUK: “-YALANLA 
SİYASET YAPILMAZ.”
SİYASET TE YALANSIZ.
TAM 50 YIL YALAN-DOLAN
VE DE TALAN...
DOĞRUCU DAVUT!
İŞTE BU YALANSIZ...
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Ne yapıyorsunuz?

YazıYorum
Necati Kartal

Milli Gazete'nln cumartesi günkü 
başlığı şöyleydi:

Sarık, cüppe, okul... Şimdi “Ezan 
düzenlemesi”

NE YAPIYORSUNUZ?
Soru doğru, gerçekten de birlle 

rine “Ne yapıyorsunuz?” diye sor
mak lazım. Ama soran taraf yanlış. 
Büfün çağdaş -ve hatta çağ
daşlaşma gayreti içindeki- ülkel
erde sekiz yıldan başlamak üzere 
“kesintisiz eğitim” uygulaması var. 
Bu gazetenin yandaşı olduğu par
tinin çıkardığı hükümet ve onun 
Başbakan'ı da, MGK'nın bu yönlü 
kararının altına itirazsız imzasını 
atmış. Ama muhalefete düşünce 
tükürdüğünü yalamakta beis gör
müyor!

Üstelik o denli ileriye gidiyor ki, 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın estetik 
kaygıyla yayımladığı “Ezan genel
gesinin bile “tahrif” edilmek isten
mesine suskun kalarak arka çıkıyor.

Evet, ne yapıyorsunuz? Nereye 
götürmek istiyorsunuz ülkeyi?..* * *

Süreç boyunca iki lider kararlı 
tavırlarıyla belirginleştiler : Mesut 
Yılmaz ve Deniz Baykai...

Yılmaz, -doğrusunu söylemek 
gerekirse- bu konuyla ilgili 
kaygılarımı boşa çıkarmış görünüy
or. Adeta devrimci bir eylemin lideri 
gibi ikirciksiz konuşuyor. Kendi partisi 
içinde yuvalanmış “Refahımtırak” 
takımın direnişini önemsediği yok. 
Sekiz yıla karşı çıkanları 
“yarasalar”a benzeti yor -dün 
Hürriyetle Murat Bardakçı’nın pek 
hoş bir yazısı vardı buna değin-. 
Of'ta, konuşması sırasında 
protestoya kalkışan küçük bir gruba 
sert çıkarak şöyle diyor:

“üç-beş gerici ile mücadele 
etmesini biliriz. Türkiye’yi İran’daki 
molla rejimine götürmek isteyenler 
amacına ulaşamayacak. Allah’ın 
dinini kendilerine alet edenlerle 
sonuna kadar mücadele, ede
ceğiz.” ' f

Bu bölümüyle “muhafazakar” oy 
tabanına seslenen bir siyasetçi için, 
cesur ve alkışlanası bir tavır...

Deniz Baykal'a gelince...
Sayın Baykai, REFAHYOL'un uza

klaştırılması aşamasında ve ANA- 
SOL-D kurulurken, iktidar ortaklığını 
kabul etmemesi nedeniyle hayli 
eleştirildi. O sıra ben, -Lider’e ve 
hizipçi geleneğe dönük kaygıları-, 
ma karşın- Deniz Bey'in her iki evre® 
deki tutumunu “doğru” ve “haklı” 
bulduğumu yazdım, bu yüzden 
sitem oklarına da hedef oldum.

Oysa zaman İlerledikçe hak
lılığım belirginleşiyor, öyle olmasını 
da van ve gönülden diliyorum. 
Çünkü bütün aksayan yanlarına ve 
-örneğin Bursa’da- tutarlı bir örgüt 
yapılanmasına kavuşamamış 
olmasına karşın, Türkiye'de laik 
rejimin sağlam siyasal güvencesi

■&EMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete
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Fiyatı : 20.000 TL.
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CHP- -
Eğer CHP, Baykal'ın direncini 

kırarak hükümete katılmış olsa İdi, 
öyle sanıyorum, “eğitim birliği”nl 
yeniden sağlamaya yönelik buf 
temel yasanın çıkarılması daha da 
güçleşebilir; Sayın Baykai, gerçekte 
“azınlık" olan ANASOL-D'ye dışarı
dan sağlanacak CHP desteğini 
bazı koşullara bu denil kolay 
bağlayamazdı.

Kabinede CHP'li bakanlar var 
olsaydı, “siyasal kararlılık” bu denil 
etkili biçimde sürdürülemeyebillrdi.

CHP, şimdilerde tasarının hassas 
karnı noktası olan ve “din eğitimini 
Diyanet’e bırakan 4’üncü 
madde”ye karşı âkıllıca bir siyasal 
tavır oluşturma çabasında. Bilinçle, 
ne yapılması gerektiğini iyi hesapla
yarak...

Yasanın, CHP desteği olmaksızın 
çıkarılamayacağı ortada. CHP bu 
gerçekten yola çıkarak, “tevhid-i 
tedrisat” (öğretim birliği) ilkesine ve 
dolayısıyla Anayasa'ya aykırılığı 
açık seçik ortada olan “4’üncü 
madde” nedeniyle mızıkçılık yap
mayacak, olumlu oy kullanacak.

Ama ardından maddenin iptali 
için “Anayasa Mahkemesi”he 
gidecek.

Peki Sayın Ecevit ne yapmakta? .
Recep Kaban'İn belirttiğine 

göre, Deniz Baykai'la aynı noktada 
birleşmiş görünmemek, için, 4'üncü 
maddenin tasarıdan çıkarılmasına 
karşı çıkmış!

içimden, ona da sormak geliyor

“Ne yapıyorsunuz?..” * # ♦
Şimdi bir de CHP'nin Bursa 

örgütüne soralım:
“Ne yapıyorsunuz?”
Ütopyanıza demiryolu döşemek

ten gayri ne işler eyliyorsunuz?
•Ankara'da Genel Başkan ve tek 

milletvekiliniz “kesintisiz eğitim” için 
ter dökerden, -faranjit mi oldunuz 
ki- sesiniz soluğunuz çıkmıyor?

CHP şu evrede toplumsal devin
im eğrisini yakalamış görünüyor, lid
eri puan toplamakta. Adana 
dolâylârındakl son gezişinğe' hayli 
ilgi görmüş. Partinin trendi giderek 
yükseliyor. Ne var kİ, genel merkezin 
bir 'an öhce “kongreler süreci”ni 
başlatması gerek. Çünkü bir par- 
tinin üst düzeyinde üretilen poli
tikalar ancak sağlam ve canlı 
örgütler aracılığıyla hayata geçir
ilebilir. <

CHP'nin zapfı bu işte!
örgüt, hala sen, ben, bizim 

oğlan. Tellaklar bir türlü değişmiyor, 
değişti rilmesine izin verilmiyor sanki.

Ondan sonra da vatandaş, 
-örneğin Bursa’da- CHP örgütünü 
arayıp duruyor. “Elma dersem çık, 
armut dersem çıkma” denir ya, 
onun gibi:

“CHP huuul Elma, elma, el...”

Çillerle sohbette açığa Aal 
çıkanlar...

Geçen hafta seyahat nedeniyle boş kalan 
köşeme, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller ile yaptığım 
sohbeti aktaracaktım. Ancak, ülke gündemli yıllık 
kesintisiz temel eğitim sorununda gelip kilitlemiş 
bulunduğu için, aktaracağım bilgiler halo güncel
liğini korumakta.

Ağustos'un ilk pazar günü Bursa'ya şenliğe gelen 
DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, önce “Medya S"e 
uğradı.

Sönmez Grubuna ait bir helikopter ile Sönmez 
Plaza'nın bahçesine inen Çiller, oldukça dinamik bir 
görüntü sergiliyordu.

İlk bakışta insan, “problemli bir hafta geçirse, 
insanlıktan çıkan bir bezginlik hali geçirir” varsayar 
ya, bakıyorsunuz, "bütün örgütlü yapılarla kavgalı" 
olan Çiller, hiç te “bezgin değil.”

Odalar Birliği, TÜSİAD, TESK, TÜRK-IŞ, DİSK, Ordj 
Bürokrasi, Bosın gibi örgütlü bütün kesimleri karşısına 
almış birinin hala “umut” taşıyor olması ve "dinamik” 
gözükmesi hakikaten taktir edilir bir durum. 1

Neyse, gelelim meselenin özüne...
Çiller'de benîm görebildiğim iki önemli politika 

var.
Birincisi; RP ile girilen koalisyona pişman ve çy 

süreçten sıyrılma manevraları var. Çünkü, sohbet 
sırasında RP'den söz açıldığında öyle pek sahip1, 
çıkılası bir tavır takınmadığını gözledim. “RP ile yap
tıkları koalisyon”u topluma “anlatamadıklarfm 
ifade ediyordu.

öyle ki, bir daha aynı şartlar oluşsa, koalisyondan 
yana değil bir hali vardı. Nitekim, sonrasında yapılanı 
röportajda Aysun Karlı, benzer bir soru sordu. 
“Yeniden koalisyon yapar mısınız, ya da kimle 
yaparsınız?” diye. Soruya hazır değildi ama, “yap
mayız” dememek için “tek başımıza iktidar isti 
yoruz” dedi.

İkincisi; DYP, RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafın
dan kapatılacağını düşünüyor. Ancak bu düşünce,, 
net olarak ifade edilmedi. Ama, RP'nin oy potan
siyelinden DYP'ye ov kayması alacanı tespiti 
yapılıyordu

Ne var ki, İslami taban olaya ideolojik baktığı için 
“aslı varken kimsenin kopyasına oy vereceği yok”. 
Bü bilindiği halde, yine de oy kayması olacağını 
düşünmek, RP tabanının, RP dışında bir altenatife 
sürüklenmesi sürecini yaşamasıyla mümkün olacak
tır.

Nitekim bu tesbiti 2 gün önce bir DYP ilçe yöne-, 
tim kurulu üyesi dostumuz da yapıyordu.

Gemlik DYP İlçe örgütü Yönetim Kurulu üyesi bu 
dostumuz iki nokta üzerinde duruyor

Birincisi; Mesut Yılmaz ile Tansu Çiller merkez sağ 
taban tarafından mukayese edilecek ve Yılmaz 
Çiller'den daha pasif ve becereksiz değerlendirile
cek, çağın liderliğinde ibre Çiller'e dönecek. 1

İkincisi; RP kapatılacak ve % 18-22'lerde olan 
oyundan en, az % 8-10 puan fire verecek ve bunun 
% 5’ini DYP alacak, diye bir strateji aktarıyor. Bu yüz
den her konuda muğlak konuşuyor.

8 yıllık kesintisiz temel eğitimi soruyorum. Neti 
cevap veremiyor. Nasıl bir modeli savunduklarını 
kendisi de bilmiyor.

Bence, bırakın ilçe örgütlerinin.bu konudaki| 
stratejiyi bilmemesini, DYP Genel Merkezi de 
“taklyye” yapmaktan, bu konudaki gerçek poli
tikasını karıştırmış durumda.

RP'de, Allah bilir DYP'yi ittifak sanıyordun
Evet, Çiller görüşmesinden elde ettiğim izlenim 

bu. Bakalım bu strateji tutacak mı?
* # #

Tutsa da, tutmasa da Çiller'İn benim gördüğüm 
dinamizmi, otoritesi, kendine güveni, " hala DYP’nin 
başında nasıl duruyor” şeklindeki düşüncemi alt-üst 
etti. t

öyle ki, Çiller'İn bu dinamizmi varoldukça, | 
DYP'nin yeni bir genel başkan çıkarması mümkün I 
değil.

Umutlu ve mutlu bir hafta dileğimle...

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim.

Hükümsüzdür. 
VURAL DEMİRCİ

Okul öncesi 
eğitimin

İnsan zekasının yüzde 
75'1 7, 17 yaşına kadar 
öğrenilen bilgilerin yüzde 
80'1 İse 8 yaşına kadar 
kazanılıyor. Bu nedenle 
okul öncesi eğitime önem 
verilmesi gerekiyor.

Yetkililer konuyla İlgili 
yaptıkları açıklamada; 
çocukluk yıllarında 
kazanılan davranış ve 
alışkanlıkların, bireyin kişilik 
yapısı, tavır, İnanç ve 
değer yargılarını biçim- 
lendlrditjgi ifade ederek, 
bu nedenle çocuklara 
gelişmelerinin . en hızlı 
olduğu 0-6 yaş döneminde 
gereken önem Verilmeli, 
özen gösterilmelidir şek
linde konuştular.

İlgililer, okul öncesi 
eğitimin aktif bir süreç 
olduğuna işaret ederek, 
şöyle konuştular:

Dplayısıyla, rastlantılara 
bırakılamayacak kadar 
ciddi, bilimsel ve sistematik 
bir organizasyonla yön
lendirilmesi gerekir.

Okul öncesi eğitimde 
amaç, sevgi dolu, saygıli, 
güvenli, başarılı, verimli 
bireyi yetiştirmektir.

Okul öncesi çocukların 
gelişimsel özellikleri aynıdır. 
Bu yaştaki çocuklar mutla
ka eğitilmeli, topluma 
kazandırılmajı.

6-7 yaşına kadar 
yaşadığı, gördüğü, 
özümsediği değerlerle 
büyür ve kişiliğini yön
lendirir.

Gaziantep (BYE) A.A. •

Basın affı 
adalet 
komisyonunda 
kabul edildi.

Ankara (BYE) - Basında, 
sorumlu müdür sıfatıyla işle
nen suçlara ilişkin dava ve 
cezaların ertelenmesini' 
öngören kanun tasarısı, 
meclis komisyonu'nda 
kabul edildi.
• Komisyonda benimse
nen tasarıya göre, halen 
cezaları infaz edilmekte 
olan sorumlu müdürler de 
bu haktan yararlanacak.

İşlenen suçlardan dolayı 
sorumlu müdür hakkında 
henüz takibata
geçilmemiş, dava açıl
mamış, henüz hüküm kurul
mamış veya verilen hüküm 
kesinleşmemişse, davanın 
açılması veya kesin hükme 
bağlanması da erte
lenecek.

Tasarıya göre, hakların
da “cezaların infazının 
ertelenmesi” hükmü uygu
lanan sorumlu müdürler, 
erteleme tarihinden 
İtibaren 3 yıl İçinde İşlenen 
kasıtlı bir cürümden dolayı 
yine aynı sıfatla mahkum 
edildiklerinde, ertelenen 
cezalar da aynen İnfaz 
edilecek.

Suyumuz temiz çıktı
Gemlik Merkez Sağlık 

Ocağı teknik eleman
larınca bir süre önce 
ilçemizin çeşitli merkez
lerinden alınan su örnek
lerinin yapılan
incelemesinde içme 
suyumuz temiz çıktı.

Merkez Sağlık Ocağı 
grup başkan vekili Uz. Dr.

Yaşar Erkenci'nin gazete 
mize verdiği bilgilere 
göre, sokak çeşmeleri ile 
değişik işyerlerinden alı
nan su örneklerinin sağlık 
ocağı laboratuvarlarında 
yapılan incelemeleri] 
sonucu, sularımız kokul 
tad ve mikrobik yönden] 
temiz çıktı.
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Bursa 11 İdare Kurulu ve Bursa İiİhtiyaç Komisyonu zeytin üreticisini sevindirdi

Dondan zarar gören
çiftçinin borçları ertelendi

kKirâ
Kıyılar telefonla korunacak

Şubat ayında meydana gelen don olayında zeytin ağaçlan zarar görmüş, ürün kaybı 
olmuştu. Üretici bankalara olan borçlarını ödemede zorlukla karşılaşmıştı. Sıkıntı alı
nan kararlarla giderildi. Borçlar taizsiz olarak 1 yıl ertelendi.
, Geçtiğimiz yıl Şubat 
ayında meydana gelen 
don olayında zarara 
uğrayan zeytin üretici
lerinin kamu bankalarına 
ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan 
borçları bir yıl spreyle 
faizsiz olarak ertelendi.
ı. İlçemiz ve köylerinde 
geçtiğimiz yıl 4-5 Şubat 
1996 tarihinde mey
dana gelen don, zeytin 
ağaçlarında göz yanık- 
ıldrınına ve çatlamalara 
neden olmuş, buna 
bağlı olarak da üreticil
er bekledikleri ürünü 
elde edememişlerdi.
r Zeytin ürününe
güvenerek Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerinden borç 
alan ançak ödeye
meyen üreticilerin 
durumlarını ele alan İlçe 
İdare kurulu çiftçi 
borçlarının ertelenmesi 

Karayolları 14 Bölge Müdür Yardımcısı Şerafettin Çerşit 
Trafik Yasası’nda yola set yapılamayacağını söyledi.

Manastırdaki setlerden 
Karayolları habersiz

Belediye tarafından 
Manastır asfaltı üstüne 
yaptırılan beş setin 
Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü ve İlçe Trafik 
Komisyonundan habersiz 
konduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta, 
gazetemizde, Manastır 
asfaltına gelişigüzel 
konan setlerin araç 
sürücülerinin tepkisine 
neden olduğu haberini 
duyurmuştuk. Setlerin 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'.nın Amerika seya
hati sırasında belediye 
Fen İşleri tarafından yola 
çakıldığı yaptığımız 
araştırma sonucu ortaya 
çıktı. Belediye Başkanı 
nın talimatıyla asfalta 

çakılan setler üzerine bil
gisine. başvurduğumuz 
ilçe kaymakamı Orhan 
Işın, karayolları üzerine 
set yapmanın yasal 
yönünün bulunmadığını, 
ancak bazı bölgelerde

Pazar günü başlayan 
yağışlar, zeytin üreticisinin 
yüzünü’güldürdû.

Zeytinlikleri sulama 
imkanı bulunmayan ve 
yaklaşık 1.5 aydır 
toprağa su düşmeyen 
İlçemizde pazar günü 
akşamı başlayan dün de

Yağmur üreticinin 
yüzünü güldürdü

için karar alarak tesbıt 
raporlarıyla birlikte üst 
Valilik makamına 
iletilmişti.

KARAR
GÖRÜŞÜLÜYOR

Valiliğe gelen karar II 
İrare kurulu ve II İhtiyaç 
Komisyonunda 
görüşülerek karara bağ
landı.

17 Temmuz 1997 günü 
toplanan II İdare 
Komisyonu ve İhtiyaç 
Komisyonu, dondan 
yüzde 40 ve üzeri zarar 
gören çiftçilerin T.C. 
Ziraat Bankaları ile Tarım 
Kredi Kooperatiflerine 
olan kredi borçlarının 
vade tarihinden itibaren 
bir yıl faizsiz olarak erte
lenmesine ve çiftçilere 
ek kredi verilmesine 
karar verdi.

Karar zeytin üreticileri
ni arasında memnunluk 
yarattı.

halkın istemi üzerine yerel 
yönetimlerce bu tür 
uygulamalar yapıldığını 
söyledi.

öte yandan 
Karayolları 14. Bölge 
Müdür Yardımcısı Şe 
rafettin Çerşit Gemlık- 
Kumla yolunun karayol
larının kontrolünde 
olduğunu belirterek 
yapılan setlerden kendi
lerinin bilgilerinin bulun
madığını söyleyerek, 
konuyu araştıracaklarını 
söyledi.

Trafik Yasası'nda yol
lara bu tür setleri koy
manın yasak olduğunu 
da söyleyen Çerşit, 
meskun , mahallerde 
araçların hızının önlen
mesi için öncelikle trafik 
levhaları, uyarı sinyali 
zasyonlarının. konması 
gerektiğini bu konuda 
gerekli talimatları vere
ceğini söyledi.

devam eden yağışlar 
toprağın suya doymasını 
sağladı.

■ İlçe Tarım Müdürlüğü 
nden yapılan açıklama
da yağışların, zeytinin 
kalitesini yükselteceğini, 
kuraklığın ise tamamen 
kalktığını söylediler.

Öte yandan ilçemiz ve 
köylerinde bu yıl ürünlere 
zarar yapan tarla faresine 
karşı etkin mücadele, 
başlatıldı.

Zehirli buğday konan 
tarlalarda çok sayıda 
fare telef edildi.

İlgililer isteyen üreticiye 
zehirli buğday satışının 
sürdüğünü söylediler.

Odun 
depolan 
Ilıcaksu’ya 
taşınıyor

İlçemizin çeşitli semtle 
rine dağılmış durumda 
bulunan odun ve kömür 
depoları, llıcaksu'ya 
taşınıyor.

Beylediye Encümenince 
alınan karar gereği, 
llıcaksu'dg bulunan 
Belediye'ye ait arsaya 
yapılacak olan işyerleri için 
11 Ağustos gününe değin 
ilçemizdeki ı. tüm 
.mahrukatçıldrın başvur
malarını' istedi.

Bu tarihten sonra yapıla
cak başvuruların dikkate 
alınmayacağının belirtildiği 
açıklamada, şehir içinde 
hiçbir odun-komür depo
suna çalışma izni ve 
rilmeyeceği bildirildi.

ADD
Çanakkale 
gezisinden 
döndü
Çanakkale Savaşlarının 
seyrini değiştiren 
Anafgrtalar Zaferi'nin 82. 
yıldönümü törenlerine 
katılan Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
üyeleri geziden döndüler.' 
40 kişilik bir grupla 10 
Ağustos günü Çanakkale 
Gelibolu Yarımadası 
Karatepe Platformunda 
yapılan törenleri izleyen ve 
yöredeki şehitlikleri ziyaret 
eden ADD üyeleri Truva ve 

. Turgutreis'i de gezdiler. .

KAYIP
Gemlik Gümrük 

Müdürlüğünün 517418 
nolu 04.12.1996 tarihli 
Gümrük Vezne Alındısı 

Makbuzu 
kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

BRİSSA Lastik San.
Tic. A.Ş.

158 Alo 
Sahil 
Güvenlik 
kuruldu

Marmara Körfezinideki 
kıyıların korunması amacıy
la “ 158 Alo Sahil Güvenlik” 
telefon hattı oluşturuldu.

Kaçak deniz avcılığının 
önlenmesi ve kıyılardan 
kum çalınmasına engel 
olması amacıyla Sahil 
Güvenlik birimlerini 
harekete geçirmek için 
oluşturulan telefonla haber 
verme hattı olan “158 Alo 
Sahil Güvenlik" çalışmaya 
başladı.

Marmara Denizinde 
balık yasaklarının sürdüğü 
bu günlerde, kaçak avla
manın devam etmesi üzer
ine, Bursa Valiliğinde 
yapılan toplantıdan sonra 
oluşturulan "158 Alo Sahil 
Güvenlik" kıyı vç denizde 
yapılan kaçak avlanma ve 
kum alma çalışmalarının 
vatandaşlarca ihbarının 
yapılması halinde sahil 
güvenlik komutanlığı, jan
darma, polis ve su ürünleri 
ekipleri • müdahalede 
bulunabilecek. Sahilde 
bulunan il ve ilçelere bağlı 
köy ve beldeler de'158'1 
çevirerek sahil güvenliğe 
ulaşabilecekler. Denize 

■sahili bulunmayan iller ile 
cep ve araç telefonların
da ise önce ilin kodu, 
ardından 158 ve dört (0) 
çevirerek ihbarda bulu 
nabilecekler.

Elektrikçinin 
evi elektrik 
kontağından 
yandı

Geçtiğimiz hafta Yeni 
Mahalle Geniş Sokakta 
elektrik kontağından mey
dana gelen yangında 
Mustafa Şlmşek'e ait 
dairede büyük hasar mey
dana geldi.

7 Ağustos perşembe 
günü saat 15.00 sıralarında 
mutfaktaki elektrik prizinin 
kısa devre yapması sonucu 
bir anda daire içine yayıldı. 
Elektrikçi Bayram 
Yatağan'a ait dairede otu
ran Mustafa Şimşek'in 
itfaiyeden yardım istemesi 
üzerine olay yerine gelen 
Gemlik Belediye İtfaiyesi 
zamanında müdahalesi ile 
yangın büyümeden 
söndürüldü.

Mustafa Şimşek'in kızına 
ait çeyizlerin ve beyaz 
eşyaların yanması sonucu, 
büyük maddi hasar mey
dana geldi.

Ekonomik durumu iyi 
olmayan Mustafa Şlmşek'e 
işadamı Faruk Güzel 50 
milyon lira, Gemlik esnafı 
da 50 milyon lira yardımda 
bulundu.

1997/98 eğitim-öğre- 
tim yılının başlamasına az 
bir süre kalması nedeniyle 
okullara kayıtlar da 
başladı.

Gemlik Süper Lisesine 
ön kayıtlar 22 Ağustos 
1997 gününe kadar süre
cek.

Gemlik Süper Lisesi 
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamaya göre, 
1997/98 öğretim yılı için 
ortaokul 1-2-3. sınıflarda 
not ortalamaları 4 ve 
üzerinde olan öğrenciler 
kayıt yaptırabilecekler.

Başvuru için öğrenciler' 
bitirdikileri okuldan not 
ortalamalarını bel
geleyen bir yazı ve diplo
ma aslı ile Gemlik Süper 
Lise Müdürlüğüne 
başvurabilecekler.

RENKLER
= Gonca YERİ .İYİ IRT =

Beni güldürmeli
En son ne zaman katıla katıla güldünüz? Hani 

canım şöyle gözlerinizden yaşlar gelinceye, yerlerde 
yuarlanıncaya kadar...

Tamam, öyle coşkulu olmasa da en son ne , 
zaman gülümsediniz, ne zaman yüzünüzdeki o bin j 
yıllık kastar hareket etti?

Umarım bu çok uzun bir zaman önce değildir.
Çünkü içtenlikle atılan bir kahkahanın, bir gülüşün 

bağışıklık sisteminde inanılmaz değişimlere.yol açtığı 
ve mizah yeteneğinin zeka e duygu katsayısı gibi 
ölçülebilir bir veri olduğu artık bilimsel olarak da 
kabul ediliyor.

önce işin sağlık boyutu. Efendim bilim adamları
na göre içtenlikle atılan bir kahkaha vücudumuzda d 
karmaşık bir biyokimyasal sürecin başlamasına yeti J 
yor. Stress hormonları olarak bilinen cortisol ve . | 
adrenalin düzeyi bir gülüşle frenleniyor; bağışıklık sis» 
temi T hücreleriyle, antikor ve katil hücreleri harekete j 
geçiriyor, mutluluk etkisi yapan mutluluk hormonu ı 
endorfinin beyindeki düzeyi fırlıyor, akciğerdeki hava 
değişimi iki-üç kata çıkıyor.

Biliyorum çok bilimsel oldu ama özetle tüm bu 
hormonal sürecin her ,perde deva olduğu 
düşünülüyor.

Bu düşünce o kadar taraftar buluyor kİ 
Amerika'nın pek çok hastanesinde, hastalarım 
eğlendirilmesi için özel gülmece bölümleri oluşturu
luyor, kimi hastanelerde kadrolu palyaçolar çalışıyor. 
Üstelik buradaki amaç hastaları teselli etmek değil, 
gerçekten iyileştirmek...

Gelelim işin ölçülebilir tarafına. Biliyorsunuz bilim 
adamları geçen yıl zeka katsayısı lö'nun yanına 
duygu katsayısı EQ'u eklemişlerdi. Çünkü yaşamda 
sağlık, mutluluk ve başarının tek garantisi zeka .ola- . 
mazdı. Bu faktörün mutlaka duygu yeteneğiyle 
pekişmesj gerekiyordu. Biz fâniler de EQ kavramına ; 
tam alışıyorduk ki kahkahanın esrarengiz tılsımını j 
çözmekte kararlı otan bilim adamları bu kez mizah 
katsayısı diye isimlendirilen HQ (humor Güotient) 
ortaya attılar.

Üstelik mizah gücünü zeka ve duygu gibi 
ölçülebilen, rakamla ifade edilebilen bir veri olarak ; 
kabul ediyorlar ve yüzümüzden taşan bu gülücükler 
ve neşeyi neredeyse zekanın üzerinde tutuyorlar. . 
Gerekçeleri ise tabii ki bilimsel verilere dayalı. .

Düsseldorf Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde I 
yapılan bir deneyde kahkaha gazı verilerek reaksiy
onları videoya alınıyor. Bu deneyden şöyle bir sonuç 
çıkıyor.

Neşeli tipler yüzlerinde bir kasılma ve vücutta 
sarsılmadan sonra kahkahayı koyveriyor, mizah kat
sayısı düşük olanlar ise son derece lanet ve aksi 
davranıyorlar. Tabii ki kahkaha atanların İÖ'sunun 
daha yüksek olduğunu belirtmeye gerek yok.

Tüm bu bilimsel araştırmalar ise "Mizah katsayısı I 
düşük bir insanın stres ve hastalıklarla başetmesi ’ 
mümkün değildir" yargısını pekiştiriyor. Bir de kadın- | 
ların erkeklerde aradıkları en önemli özellik olan 
“beni güldürmeli” yaklaşımının ne kadar içgüdüsel 
ve doğru olduğunu...

Aaa bir de son not. Erkeklar gülerken gırtlakların
dan saniyede 270 titreşim çıkıyor, kadınların gülmeyi 
daha iyi beceriyorlar. Belki de bu yüzden ortalama 
olarak erkeklerden daha uzun yaşıyorlar...

---- 

Süper Lise’ye 
kayıtlar başladı

BİR YILDIR MÜDÜR 
ATANMADI

Gemlik Süper Lisesi bir 
yıldır müdürsüz olarak 
yönetiliyor.

Üç müdür yardımcısı 
bulunması gerekeni 
lise'de. Müdür!
Yardımcılarından Orhan! 
Keskin'ln vekaleten! 
Müdürlüğü yürütmesi! 
sonucu okul, bir müdür I 
yardımcısıyla yönetiliyor, 1

Veliler bir yıldır müdür I 
atanmayan okulda idari I 
işlerin aksadığını, disiplinin ise I 
bozulduğunu söylüyorlar.

Yeni öğretim yılı başta- I 
madan Gemlik Süper I 
Lisesine yeni bir müdür ve I 
müdür yardımcısı atan- I 
ması için Kaymakamlığın; I 
ve yerel yöneticilerin aktifi I 
rol oynaması isteniyor.
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GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Dosya No : 1997/11 Satış
Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 23/5/1997 tarih ve 

997/244 sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayri 
menkul açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı tapunun
1- Umurbey Damlıbağlar Mevkii pafta 74, parsel 5651’de kayıtlı 1920 m2 

zeytinlik 280.000.000 TL. bedel ile,
2- Umurbey Taşlıpara mevkii pafta 43, parsel 3283 de kayıtlı 4940 m2 tarla 

750.000.000 TL. bedel ile
3- Umurbey Değirmenyolu Mekii pafta 25, parsel 2111 de kayıtlı 326 m2 

zeytinlik Derinceler Mevkii pafta 13, parsel 1424 de kayıtlı 3880 m2 zeytinlik 
203.000.000 TL. bedelle satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları:
1- Satış 22 /9/ 1997 günü saat 14.3o - 15.30 arası Gemlik Adliye Yazı 

işleri Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır.Bu arttırmada 
tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle biı 
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 
1/10/1997 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu 
artırmada da rüçhanlı alacakhlarn alacağı ve satış masraflarını 
geçrilesi şartıyla % 40 ihale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu 
vermeleri lazımdır. Şatış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilir, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin irtifa hakkı 
sahiplerinin bu gayri menkul üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve masraflara 
dair olan iddialarını belgeleriyle birlikte onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmada hariç 
bırakılacaktır.

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1997/11 sayılı dosya 
numarasıyla memurluğumuza başvuıtnaları ,ilan olunur.

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

Mehmet Sadık Şafak '
Yazı İşi. Md.

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Dosya No : 1997/10 Satış
Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/3/1997 tarih ve 997/143 

sayılı karar gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayri menkul 
açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı tapunun
Umurbey Kasabası köş içi mevkii pafta 2, parsel 498 de kayıtlı 433 m2 bahçeli 

ve enkaz durumda olup arsa değeri ile birlikte 1.594.000.000 TL. değerle satışa 
çıkarılmıştır.

Satış Şartları:
1- Satış 22 /9/ 1997 günü saat 14.oo - 14.15 arası Gemlik Adliye Yazı 

işleri Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır.Bu arttırmada 
tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 
1/10/1997 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu 
artırmada da rüçhanlı alacakhlarn alacağı ve satış masraflarını geçmesi 
şartıyla % 40 ihale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri I 

lazımdır. Şatış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilir, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin irtifa hakkı sahiplerinin bu gayri 
menkul üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve masraflara dair olan iddialarını 
belgeleriyle birlikte onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde 
haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmada hariç bırakılacaktır.

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1997/10 sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ,ilan olunur.

(lc.lf.K.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Mehmet Sadık Şafak
Yazı İşi. Md.
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SAĞLIK KÖŞESİ
HASTA HAKLARI

( I* Bir sağlık kuruluşuna veya bireysel olarak 
sağlık hizmeti veren kişiye yapılan başvuruda 
hastanın hasta hakları ile ilgili olarak bil

gilendirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması 
İve gereğinin sağlanması, ilgili kuruluş ve yet 
■dillerince yapılır.

Sağlıkla ilgili nedenlerle sağlık kuruluşlarına 
başvuran kişilerin hak ve sorumlulukları İle ilgili 
genel kuralları belirlemek üzere TSE Sağlık Hazırlık 
Grubu tarafından "TS 12222 Hasta Hakları e 
Sorumlulukları" standardı hazırlanmıştır.
j Bu standartın amacı, kişi ile sağlık kuruluşları ve 
çalışanları arasındaki ilişkileri düzenlemektir. Bu 
standartta, kişinin sağlıklı kalma hakkına sahip 

[olması, sağlık hizmetleri verilirken insan haklarının 
gözetilmesi, hastalara uygulanan tıbbi tedavinin 
insani boyutunun desteklenmesi, hastanın sağlık 
hizmetlerinden en üst düzeyde ve eşitlik ilkesi 
çerçevesinde yararlanırken karşılaşabileceği zor- 
lukların önlenmesi ve giderilmesi, hasta ile sağlık 
personeli arasındaki iletişimin geliştirilmesi için 
tarafların uymakla zorunlu oldukları esas ve kural

lar belirtilmektedir.
I Bu standart, hasta hak ve sorumluluklarının 
korunması için sağlıkla ilgili hizmet vere.n kamu 
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere ait sağlık 
kuruluşlarında uygulanır.

Hasta haklarının en iyi şekilde korunması için 
bütün personel, ekip çalışması bilincine sahip 
olmalı ve kendisinin ekipteki yerinin önemli 
olduğunu bilerek görev yapmalıdır.

Bu standartta yer alan hasta haklarının bir 
kısmı aşağıda verilmiştir:
Hk Sağlık ve ilgili mevzuatında tatbik olunan 

[usul ve kaidelere uymak suretiyle hasta dok- 
I torunu ve tedavi göreceği sağlık kuruluşunu 
i seçme ve tedavinin herhangi bir aşamasında 
11 değiştirme hakkına sahiptir.

* Kişi, ırk, renk, dil, din, cinsiyet, siyasi veya 
diğer herhangi bir inanç, sahibi olduğu kültürel 
değerler, uyruk ve ücretin ödenme şekline bakıl
maksızın var olan tetkik, teşhis, tedavi ve reha
bilitasyon imkanlarından en üst düzeyde yarar
lanmak hakkına sahip olmalıdır.
I * Hasta her zaman ve her şartta kişilik itibarı 

I korunarak saygın bir şekilde tedavi olma ve 
bakım alma hakkına sahip olmalıdır.

* Bir sağlık kuruluşuna veya bireysel olarak 
ı sağlık hizmeti veren kişiye yapılan, başvuruda 
hastanın hasta hakları ile ilgili olarak bil
gilendirilmesini sağlayacak tedbirlerin alınması 

[ ve gereğinin sağlanması, ilgili kuruluş ve yetk- 
r ililerince yapılır.
I ‘.Hasta durumuna uygun ehil kişilerden hizmet 
[alma hakkına sahiptir. Hastaya tababet prensip 
|ve kaidelerine aykırı mahiyette teşhis ve tedavi 
|uygulanamaz.

‘ Hastaya gerektiğinde ve mümkün olduğun- 
da kendi yerleşim yerinde koruyucu sağlık 
hizmetlerinden yararlanma hakkı verilmelidir.
I * Yaşından, zihinsel ve fiziksel yetersizlik
lerinden dolayı, sağlık hizmetlerinden yararlana
mayacak durumda olan hastaların ilgili hak
larının kullanımı, vasisi, velisi veya hastaca tayin 
|edilen kişi tarafından gözetilmelidir.

Tüketici Bülteni (Temmuz’97)

I YARI SAKA YARI CİDDÎ
FATURAYI HER ZAMAN
VATANDAŞ ÖDÜYOR

Farklı düşünceler, değişik inançlar 
demokrasinin tadıdır, rengidir, güzelliğidir.

Ama.. Bu farklılıklar, bölünmeye 
dönüşmemelidir.

Medyanın durumuna bir bakalım.
- Bölünmenin en keskin halini, medyada 

görüyoruz.
“Bir kısım medya", “diğer kısım medya” 

ayrımı politikacılardan, vatandaşın diline 
kadar düştü.

- Her fırsatta paranın dini imanı olmaz 
deriz.

Ama.. Son yıllarda ülkemizde farklı bir 
durum görüyoruz.

(Laik) Büyük Sermaye, Anadolu 
Sermayesi, İslami Sermaye deyimleri hem 
ekonomi diline, hem de halkın diline girdi.

Sermayenin bölünmesi, en büyük tehlike.
Çünkü sermayedeki bölünme, asker ve' 

sivil-bürokrasiyi de çok yakından etkiliyor.
- Gelelim vatandaşımızın durumuna.
Yaklaşık 40-50 yıldan beri, vatan

daşlarımız özellikle inançları yönünden, çok 
farklı dönemler yaşadılar.

- Tek partili dönemde, dini konularda 
çok sıkı bir denetim sözkonusuydu.

Bu dönemde, ezanın Türkçe okunduğunu 
hatırlıyoruz.

- Çok partili dönemde ise, ilk iş olarak 
ezanin tekrar arapça okunmasının sağ
landığını görüyoruz.

Dönemin yetkililerinin, “siz ister şeniz 
hilafeti bile getirirsiniz" diye halka hitap ettik
lerini anımsıyoruz.

Dini inançlar konusunda, kısa zamanda 
görülen bu önemli farklar, vatandaşı allak 
bullak ediyor.

- Daha sonra 1960 ihtilali ve 1961 
anayasasıyla, durum dengeleniyor.

- İhtilalin etkisinin geçmesiyle, poli
tikacılar yeniden sahneye çıktılar.

Bu memlekette, “Göğsümü gere gere 
müslÜH^anım diyemeyecek miyim” diyen 
liderler, imam hatip okullarının açılmasını da 
hızlandırdılar.

- Sonra, 1971 Martında mıhtıra geldi.
Ve.. İmam Hatipler, kesintiye uğradı.
- (CHP-MSP) koalisyonunda ise, (1973- 

1975) imam Hatip Lisesi mezunları üniversi 
teye girme hakkını kazandılar.

- 12 Eylül 1980 tarihinden sonra İse, 
“solun büyük tehlike olarak” görülmesi 
nedeniyle milliyetçi ve dindar gençliğin 
yetiştirilmesi teşvik edildi.

- “özal döneminde de” bu politikalara, 
devam edildi.

V e.. Anayasadaki 163. madde 
kaldırılarak, tarikatların serbest bırakılması 
sağlandı.

V e.. Şimdi bilinen noktaya gelindi.
Her beş-on senede bir, inançları 

yönünde radikal değişimler yaşayan sade 
vatandaşlar, şimdi hem şaşkınlık, hem şok 
yaşıyorlar.

Politikacılar oy kazanma uğruna, halkın 
inançlarını bjr o tarafa, bir bu tarafa çe 
kiştirip durdular.

V e.. Sokaklarda, pazarlarda halkı bir
birine düşürür, hale getirdiler.

Aradan sıyrıldılar, faturayı halka ödeti 
yorlar.

BİR GENÇ KIZIN HATIRA DEF
TERİNDEN

Yalnız başına Akdeniz gezisine 
çıkan bir genç kız, gemideki 
olayları günü gününe defterine 
kaydediyordu.

13 Mayıs.
“- Bugün yolculuk başldtlı. 

Havalar çok güzel.”
■ 14 Mayıs

“- Süvari çok yakışıklı bir genç. 
Sanırım o da beni beğeniyor.”

17 Mayıs
“-En sonunda onunla tanıştım.

Birlikte yemek yedik/’
19 Mayıs
“- Beni kamarasına davet etti. 

Ama kabul etmedim.”
20 Mayıs
“- Eğer kamarasına gelmez 

isem, gemiyi batıracağını söyledi. 
Ne yapsam acaba.”

21 . Mayıs
1200 yolcunun hayatını kur

tardım.”
Genç kızımızın günlüğü, artık 

açıklanmış durumda.
Devlet sırrı gibi, özelliği ve 

gizliliği kalmadı artık.
Hani insanın aklına, tartışılan 

(MGK) kararlarını getiriyor.
Açıklarım, açıklayamazsın 

tartışmaları hala kulaklarımızda 
çınlıyor.

Sözlü - Yorum

Tabiatın insanlara en adilce dağıttığı 
Nimet akıldır, derler.
Çünkü hiç kimse akıl payından, 
Şikayetçi değildir.

“MONTAİGNE”

Hani kamuoyunda sık sık söz 
edilen bir deyim vardır.

“Herkesin aklı pazara çıkmış, 
herkes yine kendi aklını beğenip 
almış.” denilir.

Bazen televizyonda konuşma 
yapan, politikacıları yöneticileri 
izliyoruz.

Bazılarının abuk-subuk konuş
malarına, tanık oluyoruz.

Ama.. Bir de onlara sorun.
Çok akıllı ve tutarlı konuştuk

larını söyleyeceklerdir.

O KADAR; sarhoş bir fareydi ki, 
“geceyi kediyle geçireceğim” 
diye tutturmuştu.

GEMLİK REHBERİ

Erol GÜRCAY

ENFLASYONU “BENZİN” 
TUTUŞTURDU

Yeni bir hükümet kurulurken, 
Başbakan kadar merak edilen, bir kişi 
daha vardır.

Ekonomiden kim sorumlu olacak.
Çünkü, yaklaşık onbeş yıldan beri, 

(yüzde-yetmiş) enflasyon ile yaşayan 
ülke halkı, ekonomiden sorumlu olacak 
Devlet Bakanını ve onun açıklamalarını 
merakla bekler.

ANASOL-D hükümetinin ekonomi
den sorumlu bakanı, gelir gelmez iki 
önemli kararı, uygulamaya koydu. '

- Memura % 35 zam verdi.
- Akaryakıta % 32 zam yapti.
Akaryakıt zammı, ülkedeki her türlü 

mal ve hizmet zammının lokomotifidir.
Nitekim, başta şeker, çay, tüpgaz, 

ulaşım ve her türlü gıda maddesi, kısa 
zamanda bu büyük oranlı zamdan, 
nasibini aldı.

- Ve memura verilen zam, “anında” 
elinden alındı.

Acaba, memura % 15. akaryakıta 
da % 15 zam yapılsa, daha iyi olmaz 
mıydı?

Kasım ayında sonuçlara bakılır, hem 
memura hem de akaryakıta, yeni bir 
ücret tesbiti yapılabilirdi.

. - Bu iki zammın da, 1997 sonuna 
kadar olan dönemle ilgili, olduğu 
söyleniyor.

Ama.. Kısa bir zaman sonra, okullar 
açılacak okul masrafları başlayacak.

önümüz kış olunca, odun kömür 
motorin masrafları, gündeme gelecek.

Hem de, yeni zamlı fiyatlarla.
- Ve.. Kısa zaman içinde, memur ve 

emekli yeni bir iyileştirme zammı isteye
cek.

- Ayrıca, “Dolar” aldı başını gidiyor.
Milyonlarca "ton" petrol ithal edili 

yor.
Bu durum, belki Kasım ayı gelme

den, yeni bir akaryakıt zammına sebep 
olabilecek.

Bazı iktisatçılar, başlangıçta bir 
büyük zammı uygun buluyorlar.

Daha sık yapılan “küçük zamların” 
enflasyonu daha arttıracağını ifade 
ediyorlar.

Tabii... Bu tezler, ekonomileri istikrarlı 
olan Batı ülkeleri için geçerli olabilir.

Ama... Burası Türkiye.
Burada, sürekli zam bekleyen bir 

“enflasyon lobisinden” bile söz ediliyor;
Yüksek oranlı bu akaryakıt zammı 

halkı ezdi.
iş dünyasına, ulaşım sektörüne ve 

bir ölçüde turizm sektörüne yaradı.
(DSP)nin bu zammın sonuçlarını, iyi 

irdelemesi gerekir.
Ekonomik kararlardaki ilgisini ve 

ağırlığını arttırması gerekir.
Yoksa her zam sonrası, özür dilemek 

(DSP)ye düşecektir.

ŞİİR KÖŞESİ
BOZKIRDA BİR

IHLAMUR ÇİÇEĞİ...

Bozkırda bahar
Bir ikindi vakti

Yağmur çiseliyor
Gökyüzünde oluşan yedi renkli 

ebemkuşağı.
Ebemkuşağı, insan için umut 

insan için coşku 
insan için hüzün 
insan için mutluluk 
insan için sevda 

ve de
insan için AŞK demektir...

Gerekli Telefonlar
itfaiye no ■
Polis İmdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu ", 5131879
Gar. Kom ' 5131206

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

TAKSİLER
Körfez Taksi •5131821
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi . 5133240
Gemlik Taksi 5132324

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As.Şb.
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
ilçeTar. 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 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325.

NÖBETÇÎ
ECZANELER

12 Ağustos 1997
S. Saral Eczanesi

Muhasebe M. 51.34521-182

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (Işgünleri) 

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (Işgünleri) 

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 (İş 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

5134521-111
Yalnız 185

Yazı İş. Md. 
Şu Arıza •

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 513 12 95
özgaz 514 1700
Tekgaz • 513 1637
Ocakgaz 513 1637
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likitgaz 514 2841
Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Gemlik'te
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

“ölümsüz Dövüşçüler'
Tel: 513 13 29

13 Ağustos 1997 
Çağlar Eczanesi

14 Ağustos 1997 
İnci Eczanesi

15 Ağustos 1997 
Kahraman Eczanesi

16 Ağustos 1997 
Murat Eczanesi

17 Ağustos 1997 
Çağlar Eczanesi

18 Ağustos 1997 
Balıkpazarı Eczanesi
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TEŞEKKÜR
ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSANESİ 1

1996-1997 ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ
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1 Selahattin Aydöğdu Ankara . Tıp 63 Sema ÇOKLAR Uludağ Tekstil
2 Songül Derin Ege Tıp 64 Funda LÜLE • Uludağ Tekstil
3 Duygu Bademci 

İsmail Başaran •
Anadolu Eczacılık ’ 65 Mutlu ERDUR Erciyes Tekstil

4 İ.T.Ü. Deniz Teknolojisi Müh. 66 Arzu KARASÖĞÜT Afyon Kocatepe Tekstil

5 
6
7 
8
9

Özgür Bayraktar 
Ercüment Aydın 
Cem Doğan 
Alparslan Yavuz 
Mehmet Ali Yıldız

9 Eylül 
Osmangazi 
Uludağ 
Uludağ 
İstanbul

Makine Müh.
Mimarlık
Elektrik-Eİektronik Müh? ‘

Makine Müh.
İstatistik

67
, 68

69
70
71
72

Recep DOĞRU 
Atıla BALA 
Özgür ŞAHİN 
Zafer ERDENİZ 
Aytaç ARDA ’ 
Yüksel TÜRK.

Dumlupınar 
Sakarya , 
Mersin 
Balıkesir 
Trakya 
Afyon Kocatepe

Elektrik 
Elektrik 
Elektrik 
Elektrik 
Elektrik 
Elektrik

10 Deniz Din 9 Eylül 73 Onur KAYHAN Sakarya 
Uludağ 
Niğde

Elektrik
11 Ersoy Şanlı Balıkesir Makine Müh. 74 Ali AYAZ Makine
12 Tacdin Güneş Pamukkale Makine Müh. 75 Melik KESKİNER Makine
13 Korhan Altınkaya Çukurova Makine Müh. 76 Levent KUZEY Anadolu Makine
14 Erbil Doğru Trakya İnşaat Müh. 77 Engin Berikten Balıkesir Makine
15 Ümmühân Baydar Erzurum Diş Hekimliği 78 Barış Han Mustafa Kemal Makine
16 Esra Deniz Girne Bilgisayar Müh. 79 Nihat Genç Niğde Makine * ş
17 Fethiye Aydın Fırat Veteriner Fakültesi. 80 -ilbay Gümeli Kocaeli Kimya
18 Aykut Aydın

Tamer Güler
İstanbul Uluslararası İlişkiler , 81 Mehmet Memiş Kocaeli Kimya

19 Ege Halkla İlişkiler ve Tanıt. 82 Arzu Yetim Hacettepe Muhasebe

20
21
22
23

Zafer Doğan 
Onur Özkan 
Tpyfun Bataray 
Erhan Ayaş

Marmara 
İstanbul 
Kocaeli 
Kocaeli

Hukuk 
Ofman Müh. 
Metalürji Müh.

83
84
85
86
87

Güray Balaban 
Filiz Kılıç 
Erkan Çelik 
Burçin Kabakçı 
Hakan Göker

9 Eylül 
Dumlupınar 
Çanakkale 
Çanakkale 
Kocaeli

Muhasebe . 1 
Muhasebe- 
Muhasebe 

., Muhasebe.
Muhasebe

24 Cenk Tanik Sakarya
Seramik Müh. 88 Eylem Keskin Cumhuriyet Muhasebe

25 Burçak Kılıç Dumlupınar 89 Selda Çavdar Süleyman Demirel Muhasebe
26 Seren TangiL Dumlupınar

İnşaat Müh.
90 Sinem Kurtiş . Ankara Bilg. Muh. ve Ver. Uyg.

27 Volkan Kökçam Balıkesir 91 Hale Aydın Balıkesir Bilg. Muh. ve Ver. Uyg.
28 Barış Kurt Çanakkale Uluslararası İlişkiler 92 Zeynep Kıral Uludağ Bilg. Muh. ve Ver. Uyg.
29 Bülent Güreşçi Selçuk Maden Müh. 93 Mehmet Soyugüzel Balıkesir. Bilg. Muh. ve Ver. Uyg.
30 Gökhan Timur Osmangazi 94 Bülent Dursun Hacettepe İnşaat
31 Zekeriya Okumuş Zonguldak Döküm Öğretmenliği 95 Burak Barış Akın Balıkesir inşaat
32 Cihangir Öner Dumlupınar Talaşlı Üretim Öğr. 96 Burak Keskin Sakarya - Bilgisayar Des. Tarım J

33 Fatih Odabaş Afyon Kocatepe Coğrafya Oğr. 97 Aykut Recep Koksal Sakarya Bilgisayar Des. Tarım ■
34 Derya Özkazanç Marmara Tekstil Öğr. 98 Tüğba Başaran- Selçuk Haberleşme
35 Özgür Yıldıran Balıkesir Matematik Öğr. 99 Aslı Yetim Uludağ işletmecilik

36
37

Hüsşyin Kılınç
Deniz Kıvrak -

Kocaeli
Gazi

Elektrik Öâr. 100
101

Gürkan Üygun 
Ezgi Birsen Demir

Afyon 
Dumlupınar .

işletmecilik •
İşletmecilik

38
39
40

Ayşegül Tutkun 
Şule Acar 
zerrin Selvi

Gazi 
Çanakkale 
Uludağ

Çocuk Ğeı. ve ökui on. oğr.
Sınıf Öğr.
Ulüslararası İlişkiler

102
103
104
105

Hülya Demirel 
Nur Başaran 
Zema Arslantaş 
Kazım Tuncel

’ Sakarya 
Cumhuriyet 
Gaziosmanpaşa 
Akçakoca Abarit

İşletmecilik
İşletmecilik ■' 
işletmecilik
İşletmecilik

41 Barış Tosun Ege İstatistik • 106 Seda Polat Edirne Bankacılık
42 Çağla Enkoçak 

Uygar Turantekin
Osmangazi 107 Elif Ata Edirne Bankacılık

43 Muğla iktisat 108 Barış Yener Kocaeli Lastik Teknolojisi
44 Şehnaz Selda Konak Uludağ İşletme 109 Ahmet Kaya İstanbul Lastik - Plastik
45 Fatih Gür Dumlupınar İşletme 110 Çiğdem Akın Kocaeli Endüstriyel Elektirk
46 Nuray Avcı Dumlupınar İşletme 111 Mehmet Dere Uludağ Kontrol Sistemleri Tekn.
47 Yücel Güreşçi Anadolu . İşletme ■f 112 Özkan özkul 9 Eylül Mak. Res. Konstrüksiyon
48 Serpil Sarıca . İnönü İşletme 113 Cüneyt /erman 9 Eylül Mak. Res. Konstrüksiyon
49 Ayla Algan Osmangazi Fizik 114 Halil Kaya Selçuk Mak. Res. Konstrüksiyon
50 Ufku Murat Temel 19 Mayıs 

Uludağ 
Trakya 
Dumlupınar 
Trakya ,
Balıkesir 
Ankara

Fizik 115 Oktay Erin Kocaeli Biomedikal Cihaz Tekn.
51
52
53
54
55
56

Mustafa Kaya
Selen Dedekargınoğlu 
Kaan Koçdemır 
Ebru Karaderiz 
Nezahat Doğan 
Esin Oktay

■ Tarih
. Biyoloji 
Biyoloji 
Matematik 
Turizm İşletmeciliği 
Sağlık Eğitimi 
Hemşirelik

116 
117
118 
119
120 

.121
122

Funda Ergen 
Yaşar Serim 
Serap ErÇek 
Elif Ağrı 
Ahmet Ayhan 
Merve önal 
^Burcu.öztan

Uludağ 
, Celal Bayar
Ege 
Dumlupınar 
Kocaeli 
Dumlupınar 
Celal Bayar

Gıda Tek.
Kaynak Tek. 
Restorasyon 
ithalat - ihracat 1 
Fermantasyon *SI 
Hazır Giyim 
Deri Konfeksiyon

57 Serap Aryız Sakarya 123 Yılmaz Kuy Afyon Kocatepe • Pazarlama
58 Haşan Er Uludağ İlahiyat Fakültesi 124 Isa Bektaş Mustafa Kemal Pazarlama
59 Arif Demir marmara Çeko 125 Berrin özbostanlar Sakarya Turz. işi. ve Otelcilik
60 Hüseyin Bayraktar Uludağ Çeko 126 Ahmet Polat Kocaeli Deniz ve Liman işi.
61 Esra Özalıç 

Canan Şahin
Uludağ Tarla Bitkileri 127 Özkan Turgan Selçuk Gümrük işletme

62 Hacetepe Diyetetik 128 Gamze Altun Uludağ Büro Yön. ve Sekreterlik
129 Orhan Gencedoğan Selçuk Maden

Gençlerin üniversiteyi Kazanmalarında emeği geçen okul öğretmenlerine ve idareci 
lerine ayrıca katkıları nedeniyle

GEMLİK ÖZEL KÖRFEZ 
FEN DERSHANESİ., j

Teşekkür Ederiz.
Öğrenci Velileri: Gazi AYDOĞDU - Ferit BADEMCİ, Fikret AYAŞ, Engin KÖKÇAM, 
Cemal KURT, İsmail YILDIRAN, Bülent TURANTEKİN, Osman DOĞAN, Asım AKIN, 

Orhan KESKİN, Ruhi ÖZKAZANÇ, Yılmaz KILIÇ, Kemal ÖZALIÇ, İsmail DİN.



KmmmMİ HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Çevreköprüsü ite hastane arasında ıslah çalışmaları başladı

Karsak Deresi
daraltılıyor
İznik Gölünün sularını Gemlik Körfezine akıtan Karsak Deresinin 
denizle birleştiği yerden Devlet Hastanesine kadar olan bölümü 
belediye tarafından daraltılıyor. Suların daha hızlı akmasının amaç
landığı yeni düzenlemeye çeşitli tepkiler de geliyor
| Karsak Deresinin Devlet Hastanesi ile 
İdenize birleştiği bölümdeki alan 
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ta rafın- 
dan daraltılıyor.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, yaz 
.aylarında Karsak Deresinin sularının 
azaldığını, durgun suda pis koku ve 

(Sinek oluştuğunu belirterek, yeni düzen
lemeyle bu sorunların çözüme kavuşa

cağını, şiddetli taşkınlarda ise yeşil 
bandın sorunları çözeceğini söyledi.

Avcı'nıh görüşlerine karşın, çeşitli kişi 
terden derenin daraltılmasının şiddetli 
yağışlarda ilçenin sel baskınına neden 
olacağı, bundan da belediyenin 
sorumlu tutulacağı tepkisi geldi. •

Haberi Sayfa 3’te

I Vedat Ökter görevinden alındı

Körfez OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

Yarım saat İçinde bilgisayar sistemi ve kaşe 
makinemizle kusursuz hizmet sunuyoruz» 

Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler.

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

^J^HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Hizmetler unutulmaz
Beş yıldır ilçemizdeki kamu görevlerinin en üst 

makanında bulunan Kaymakam Orhan Işın, başka 
bir kentte kamu hizmeti yapmak için yakında 
Gemlik’ten ayrılacak.

Kamu adına yani Devlet görevinde bulunmak bir 
nöbet işidir.

Kaymakam Işın, ilçemize atanmasından ayrıla
cağı 26 Ağustos gününe değin kurum, kuruluş ve 
halk arasında iyi iz bırakan görevlilerden birkaçı 
oldu bana göre.

Orhan Işın, Gemlik’e göreve başlamasından bir 
süre sonra çevre ile ilgilenmeye başladı. Körfezi kir
leten özel sektöre ait kurumlara uyarıda bulundu. 
Arıtma tesisini yapmayanlara milyonlarca lira ceza 
keserek kararlı bir şekilde bu kuruluşlaftnüzerine 
gitti.

Beş yıl sonunda Borusan, BP, Naylonteks, Mina, 
Atamer Turistik Tesisleri, Marmosan, Helmersan, 
Baktat gibi anımsadığım birçok kuruluş arıtmasını 
yaptı.

Bununla kalınmadı, yazlıkçı sitelerde cep arıtma 
yapılması yolunda baskılarını sürdürdü birçoğunda 
başarılı sonuçlar almdr. -

Orhan Işın bunları kendisi için değil, Gemlik halkı 
için, gelecekte bu bölğede yaşayan çocuklarımız 
için uğraş verdi ve başardı.

Bu nedenle biz gazeteciler kendini çevreci 
Kaymakam olarak lanse ettik. Basında çalışmaları
na geniş yer vererek ona bir çeşit destek olduk.

Bunun sonucu Çevre Müdürlüğü tarafından 
“Çevre Beratı”, Bursa Valiliğinden “Teşekkür” belgesi 
ile ödüllendirildi.

Orhan Işın, olgun kişiliği ve efendiliği ile kendini 
tanıyanlar tarafından sevildi.

Politik olmadı izlediğim kadarıyla. Her siyasi par
tiliye aynı mesafede davrandı. Beş yılını elinden 
geldiğince devletin ve çevrenin olanaklarını iyi kul
lanarak doldurdu.

Kaymakamımız şimdi Manisa’nın Turgutlu ilçesine 
atandı. Gelecek hafta yapılacak veda gecesinin 
ardından Gemllk’e veda edecek.

Kamu kurumlarında görev yapmak geçici bir 
iştir.

Bu sırada toplum için olumlu hizmetler üretenler 
unutulmazlar. Sevgi ve saygıyla her zaman anılırlar.

Kaymakamımız Orhan Işın’a yeni görevinde 
başarılar dilerken, basına gösterdiği yakınlık 
nedeniyle tüm arkadaşlarımız adına teşekkür ediyor 
ve başarılı çalışmalarını sürdürmesini bekliyoruz.

Devlet 
Hastanesine 
yeni 
baştabip 
atandı

Gemlik Devlet Hastanesi 
Baştabibi Vedat ökter' 
hükümet değişikliğinden 
sonra görevinden alındı.

Vedat ökter'ln yerine 
Devlet Hastanesi Op. dok
torlarından • . Mehmet 
Küçükkeçe getirildi.

Haberi Sayfa 3’te

Yıldırım Ticaretten 
ikinci mağaza

ölümünün 1 l.yAnda

Celal
Bayar 
anılacak

3. Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar ölümünün mİ l, 
yıldönümünde anılacak.

22 Ağustos 1997 Cuma 
günü saat lO.oo'da Celal 
Bayar'ın Umurbey'deki 
Anıtmezarının başında düzen
lenecek resmi anma törenin
den sonra saat ll.oo'de 
kütüphane salonunda 
Bayar'ın kişiliği ile konuşma e 
konferanslar verilecek.

öğle namazından sonra 
ise Umurbey Camli'nde 
Bayar'ın ruhuna mevlit okutu
lacak.

> Celal Bayar'ın Mİ anma 
yıldönümü için Celal Bayar 
Vakfı tarafından hazırlıklar 
başlatıldı.

Kalfalıkve 
ustalık 
sınavları 
Eylül 
ayında 
yapılacak

1996/97 öğretim yılı güz 
'dönemi kalfdyık ve ustalık 
sınavları 1-26 Eylül tarihleri 
arasında yapılacak.

Sınavlara katılacakların 
21 Ağustos 1997 perşembe 
gününe kadar Çıraklık 
Eğitim Merkezi Müdürlü 
ğüne başvurmaları istendi.

öte yandan ilk ve orta 
okulu dışarıdan bitirmek 

.isteyenlerin sınavları 8-12 
Eylül tarihleri arasında 
yapılacak.

Haberi Sayfa 3’te

Kaymakam Orhan Işın Turgutlu’ya atandı

Işın,"Gemlikten 
mutlu ayrılıyorum”

5 yıldır ilçemizde görev 
yapan kaymakam Orhan 
Işın Manisa'nın Turgutlu 
ilçesine atandı. Orhan 
Işın'ın yerine Gemlik kay
makamlığına Söke 
Kaymakamı Şener Can 
getirildi.

Dün makam odasında 
bir basın toplantısı 
düzenleyen Kaymakam 
Orhan Işın, Gemlik'ten 
mutlu ayrıldığını, 5 yıllık 
hizmet süresinde 
Gemliklilerden hiçbir

problemi olmadığını, ken
disini çalışmalarında 
desteklediklerini belirterek 
tşşdkkür etti.

Kaymakam Işın, 5 yıllık 
çalışma döneminde 
çevre konusuna büyük 
önem verdiğini, ilçeye 
Umurbey Sağlık Meslek 
Lisesi, Anadolu Lisesi, bir 
ilköğretim okulu 
kazandırdığını, çevre yol
unu hizmete açtırmada 
çaba harcadığını söyledi.

Haberi Sayfa 3 ve 4’te

ZEY-KOOP’ta 
atımlar başladı

Gemlik Ticaret Borsası 
aldığı kararla, zeytin ürün
lerinin alım ve satım yet 
kişini alan ZEY-KÖOP 
pazar günü ilk alışveriş 
gerçekleşti.

Bir süredir eski zeytin 
halinin yıkılmasıyla 
başlayan pazar kavgası

ZEY-KOOP'un da alım- 
satım yetkisini kazan
masıyla son buldu.

Pazar günü 60 traktör 
ürünün’ köylerden pazara 
geldiğini söyleyen yetkili 
ler, köylülerin alışverişten 
memnun ayrıldığını söyle
di. Haberi Sayfa 3’te

Migros Gemlik açıldı

Siemens 
örnek bayii 
açıldı
Kayhan mahallesinde uzun 
süredir Siemens ve Philips 
ürünlerini sötan Yıldırım 
Ticaret Cihat ve Selçuk 
Yıldırım İbrahim Akıt cadde
si üzerinde “Siemens örnek 
Mağaza”yı geçtiğimiz 
hafta cuma günü törenle 
Gemliklilerin hizmetine açtı. 
Siemens'in tüm ürünlerinin 
satıldığı mağazanın açılışı
na Gemlikliler büyük ilgi 
gösterdiler. İlçede beyaz 
eşya satan örnek 
mağazalar dizisine Yıldırım 
Tlcaret'fe katıldı.

Türkiye'nin en eski 
süpermarketlerinden biri 
olan Migros'un Gemlik 
şubesi dün hizmete girdi.

istiklal Caddesi 
Aydınlar .Apartmanı altın
da açılan Kaymakam 
Örhan Işın tarafından 
açılışı yapılan Gemlik 
Migros 550 metrekare 
kapalı alanda 32 çalışanı 
5 kasasıyla hizmet ver 
meye başladı.

Açılışta konuşan 
Migros Genel Müdürü 
Bülent özaydınlı Gemlik

şubesinin 53. mağazaları 
olduğu, mağaza 
sayılarını yıl sonuna kadar 
177'ye çıkaracaklarını 
söyledi.

Büyük ilgi gören 
Migros Gemlik mağazası 
alışveriş yapanlarla dolup 
taşıyor.

ozhan .Shopping, 
Kamar Alışveriş Merkezi 
nden sonra açılan Migros 
küçük iş yerlerinin yaşam 
şanslarını azalttı.

Haberi Sayfa 3’te

Küçük Kurttla'dan İstanbul, 
Ankara ve İzmir'e yolcu taşı
macılığı yapan Aydın Turizm 
bürosu Musa Balcı (23) adlı 
şahıs tarafından kurşunlandı. 
Jandarma tarafından 
yakalanarak gözaltına alı
nan Musa Balcı fazla alkol 
aldığını, daha önceden 
yazıhane sahipleriyle 
aralarında anlaşmazlık 
bulunması nedeniyle 
yazıhaneyi kurşunladığını, 
alkolün etkisiyle bu 
davranışta bulunduğunu 
İddia etti.
Öte yandan yazıhane sahibi 
Salm Aydın 'ın haraç isteyen 
bazı kişiler tarafından 
dövüldüğü ve hastanelik 
edildiği öne sürüldü.

SAYIN ERBAKAN’A GÖRE;

8 YILA DESTEK VERENLER HASTA...
TEPKİSİ,

ELDEN GİTTİ DİYE PASTA...
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KÖŞEMDEN
YlImtJZ AKKILIÇ

iki kararlı politikacı: 
Baykal ve Tayan

Türkiye, eğitim açmazını gldere- 
blleaek düzenlemeyi parlamento 
aracılığıyla gerçekleştirdi, “sekiz yıllık 
kesintisiz temel eğitim” yasalaştı. 
Şimdi sira uygulamada ve 
demokratikleşmenin başka boyut
larında -örneğin pazar günü Yeni 
Yüzyıl"daki ‘Yurtçu çıktı, düşünce 
kaldı' başlığı ayıplı demokrasimizin 
özeti sanki-...

Kabul edilmelidir kİ, ANASÖL-D ‘ve 
Mesut Yılmaz -bir bakıma- beklen
meyen üstün bir performans 
sergilediler. Hükümet’in ANAP'kanadı 
ve Başbakan, daha önce sergiledik
leri ikircikli tavırlarq, karşın, gelecek 
kuşaklara karşı üstlendikleri sorumlu
luğun bilinciyle olumlu sınav verdiler.

REFAHYOL'un Milli Eğitim Bakanı 
Mehmet Sağlam'ın, geçen nisan 
ayında bir gece TV'de yaptığı açıkla
ma karşısında şaşkına dönen ve, 
“Ahmet ne olacak şimdi?” telaşına 
kapılan Berna Hanım bile sesini çıkar
madı bu kez, gerçeği kabullendi...r

Başbakan t Yılmaz'in. .İkticlar 
koltuğundd iyi “enforme” edildiği 
anlaşılıyor. Muhalefetteyken pek 
dokunmadığı bazı konularda hayli 
net söylemleri var şu sıralar, örneğin 
Korkut özal'ın ardından diyor ki

“Korkut Bey’in bana verdiği fikir
lerin hepsi yanlış çıktı. Buna, BBP’yle 
seçim ittifakı fikri dahildir.”

Sayın Yılmaz'in geç de olsa BBP ile 
İttifakın “yanlış”,olduğu görüşünü 
kabullenmesi sevindiricidir. 
Gerçekten de BBP'nin, ANAP'a özel
likle Batı'da önemltoranda oy kay
bettirdiği -örneğin İzmir’de ve 
Bursa’da-, Doğu'da ise -umulanın 
tersine- pek bir katkı sağlamadığı, 
sonradan yapılan, kamuoyu araştır
malarında belirgin biçimde ortaya 
çıkmıştı.

Başbakan'daki bir olumlu değişik
lik de şu : Sayın Yılmaz artık kavga 
etmiyor, siyasette ‘sesini en fazla 
yükseltmenin daha haklı’ oulün- 
madığını o da farketmişl

Kimbilir, belki bir ^rcıniîşı dö Korkut 
özal'la BBP'ye borçluydu!

Her neyse... * * *

Evet, Türkiye gelip dayandığı 
kavşakta, çağdaşlığa giden yölu 
seçti. Bu seçimde, her ne denli 
Ordusunun MGK aracılığıyla yaptığı 
uyarılar önemli pay sahibi ise de,,, 
temelinde “demokratik” bir tercihin” 
söz konusu olduğu yadsınamaz.

Yani Türkiye Cumhuriyeti, kuru
luşundan yetmiş küsür yıl sonra çek
ilmek istendiği tuzağa -siyasal kadro
larının pek de yeterli olmayışlarına 
karşın- düşmedi, Atatürk'ün önder
liğiyle girdiği aydınlanma yolunda 
yürümekararını pekiştirdi.

“Sekiz yıllık zorunlu ve kesintisiz 
eğitim”) yasalaştırdı...

Bu sonucun alınmasında İki poli
tikacının daha önemli İşlev üstlendik

lerini düşünüyorum:
Bunlardan birincisi Bursa Milletvekili 

Turhan Taybn’aır. Sayın Tayân, ANA» 
YOL dönemindeki Milli Eğitim bakan
lığı sfrâsında topladığı ve.her türlü 
olanağı sağlayarak “özgür” çalış,rrîa 
ortamı hazırladığı “15’inci Milli Eğitim 
Şurası”nın kararlarınca içtenlikle bağlı 
kalmıştır.

Bu yılın ilk aylarındak'REFAHYOÎfChm 
-evet, üstelik REFAHYOL’un- Milli 
Savunma Bakanı iken* kendisiyle yap
tığımız TV sö^leşislnde?de, ürerine 
basa basa “sekiz yıl zorunlu ve kesin
tisiz eğitim”den yana’ölduğuhVvur
gulamıştı.

TBMM'de de, -parti liderinin bütün 
tutarsızlıklarına karşın, ama onu da 
saygısızca aşmayarak- kararlılığım 
sürdürdü ve tasarıya olumllı oy verdif

Sezar'ın hakkı Sezar'a!
Şu karmaşa ye kargaşa ortamı 

durulup da gerçekler be|i.rgihleştikçe', 
“sekiz yıllık zorunlu ve kesintisiz 
eğitim”e geçilmesinde, ‘ohurpâyı 
.olanların b.aşıhda Turhan Tayçrçıl#®> 
onun üst sürokratlarının bulunduğu 
daya iyuanlaşılaciâlw^*W

Tasarının -gerektiği gibi*, çık
masında en önemli katkıyı ise CHP 
Gene| Başkgnf y.Wenl$ Baykdjj 
sağlamıştır.'..

Medyayı yönetenler ve kM|çpk 
bilmiş yomundular -daha doğrusu 
rahmetli Ekmekçi’nin deyimiyle ‘köşe 
muhabirleri’-, yasanın 4'ünbü- iTfad"" 
deşicin jeddi dolayısıyla /Sayın 
Baykal.'a yersiz ve haksız eleştiriler 
yönelttiler. H lafta onu ve CHP'yi bir 
bakıma “su koyverrhek”le suçlayan
lar bile çildi,
, vOysâÇÇHP Lideri, kp'nçnun.gün-. 
deme giraiğHIk'gündş'ne söylediyse, 
son günde d.e santim şaşmadan aynı 
şeyi söyledi. O; ve partisi, din eğiti
minin'Milli Eğitim gözetiminde de olsa 
Diyanet İşleri'ıne devrinin “anayasaya 
aykırı” olduğunu sdvJftmuşlatd)'. 
Hatta, “Yasanın çıkmasını engelle
meyeceğiz, ama eğer bu şekilde 
çıkacak olursa, Anayasa 
Mahkemesi’ne gideceğiz” diyecek 
denli açık tavır koymuşlardı.

TBMM genel kurulunda, bu^yöldd’ 
gerekeni yaptılar.,.. .

Bdykal'ı beğenirsiniz, beğen? 
mezslniz. Ama Türkiye, onun' e part 
tisinin kararl| ve tutarlı/politikası 
sayesinde, belki de ince, ince tasar
lanmış yöni b.lr “eğitiırvdin-siyaset 
tuzağı”na .düşmekten son ağda kur
tuldu.

özcesi Baykal, 1974'te Eaevit'inj 
geldiği oyuna gelmedi. Direndi ve 
öylelikle gelecekte adeta oütuh 
okulları İmam hatipleştlrmeye dönük 
-bilinçli veya bilinçsiz- bir gizli ©yûrtü 
bozmuş oldu.

Onun İçin Baykal'ive partisini kut
lamak gerek.

Ama Tayan'ı unutmaksızın...
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Gazeteciler
Federasyonu

Ankara (BYE)
Türkiye'deki 54

Gazeteciler Cemiyeti ve 
Derneğin oluşturduğu 
Gazeteciler Federasyonu 
resmen kuruldu.

G a z e t e c. il e r 
Federasyonu kurucu 
başkanı İsmail SiYri 
amdçlacinm, insan hakları;, 
özgürlükçü, ve çoğul.çü 
demokrasi kuralları, milli, 
demokratik, laik ve sosyal 
hukuk devleti anlayışı 
çerçeve de, basım yayın 
ve elektronik yayıncılık 
mesleğinde çalışamlbrın 
hak ve menfaatlerini koru-, 
mak ve geliştirmek 
olduğun^ belirtti. 1

SiVHV ^federasydT^' 
deletln’iülkesi ve milleti ile 
bölünmez bütünlüğüne, 
halkın gerçekleri öğrenme. 

' hakkına sahip çıkar" dedi.

Alkol ve 
kanser

Gaziantep (BYE)
Alkolü ve sigarayı birlikte 

alanlarda, kanser riskinin 
yüzde yüz artacağı bildiril
di. 1

. İlgililer yaptıkları açıkla- 
l madaj alkolün jmidevve 

bağırsaklarda tfızl’a kâna 
t karıştığını ve beyin 
* hüCFelerinŞfetki ederek 
sarhoşluğa ’ ■ ■ : neden 
Olduğunu belirttiler. ■

Kandaki alkol düzeyine 
n göre etkinin değişeçeğir|j 
ı yurgulayan İlgililer,^yüksek 
forandaki alkol*' kart 

basıncını düşürerek, kalp 
atımı ve splünumu 

"yavaşlatır. Bu da alkali 
komâsı ve ölüme yöl açar 
şeklinde konuştular.

İlgililer; alınan alkolün 
yüzde 10'unuij İkan, idrar 
ve solunum yoluyla 
atıldığını, kalanının ise 
karaciğer, böbrek, akciğer 
ve kaslarda yakıldığını 
kaydederek, "alkol yan
madan önce karaciğerde 
asetaldehite dönüşür. Kan 
yoluyla dokulara taşınan 
alkol asetik asite, sonra 
metabolize olarak, karbon
dioksit ve suya dönüşür.

Alkollü içkilerde bulunan 
takslk maddelerin çoğu 
karaciğerde toplanarak 
vücuttan atılıyor.

Alkolün bir bölümü, 
dolaşım sistemiyle beyine 
ulaşır. Az mjktardg da. olsa, 
sürekli alındığında, 
karaciğeri1'” yorar. 
Yağlanma, alkolik hepatite 
ve siroza neden .olabilir. 
Ayrığa, mide, bağırsaklar, 
safrd kesesi ve pankreas, 
alkolden etkilenir.

Gastritler, duojıitler ve 
ülserler, alkole bağlı gelişe
bilir. Karaciğer yorulup, 
fonksiyonları' bozulunca, 
zararlı tokslk maddeleri ve 
fazla ilaçları ebsorbe ede
mez ve vücuttan uzak
laştıramaz. Bu da, zararlı 
maddelerin karaciğerde 
ve diğeri; organlarda 
birikmesine neden olur.

Alkol sürekli alındığında 
ağız, gırtlak, yemek borusu, 
mide ve karaciğer kanser
leri gelişebilir. Alkolü fazla 
alanlar çoğunlukla sigara 
da içtiklerinden, kanser riski 
birkaç kat fazla olmak
tadır" şeklinde konuştular.

YazıYorunı f*\|

Necati Kartal ~ B 
ZEYTİN HALİ ÜZERİNE J aK | 
TARİHSEL BİR HİKAYE I—«s_J I

Gemlik Belediyesi'nin onyıllar önce yapmışI 
olduğu halin yıkım, daha doğrusu tahliye kararın
dan bu yana “köylünün ve pazar alıcısının gelip, 
zeytinini satacağı, bir zeytin pazarı kavgasıdır”J 
gidiyor. Tabi bu olay sadece Gemlik Zeytin 
Halinde cereyan etmiyor, kavga bölgesi bütün 
Türkiye...

Kimileri şimdi çıkıp nereden çıktı bu yahu diye-) 
bilir. Tabii, öyle diyenlerde haklıdır. Ancak haklılık
larının nedeni birşeyler bilmelerinden değil de, 
cehaletten kaynaklanır...

Çünkü Türkiye'nin kuruluşundan 1980yılına 
kadar geçirdiği sosyo-ekonomik politika ile 1980 
hatta, 1990 sonrası süreç birbirleriyle tabam 
tabana çelişmektedir, farklılaşmıştır.

Genç Türkiye Cumhuriyeti, 1923 İzmir İktisat]I 
Kongresi'nde iktisadi düzenin kapitalizm, şimdi I 
adıyla liberalizm olmasına karar almıştı. . Ne var ki,! 
tespit edilmiş olan iktisadi politikanın hayata geçi! 
rilmesi pek mümkün olmadı..

Çünkü Genç Cumhuriyet, Avrupa kapitalizmi! 
tarafından yarı sömürge haline getirilmiş ve 1. 
Dünya Savaşı'nda yenilmiş OsmanlI imparator I 
luğu’nun yıkıntıları üzerinde kurulmuştu.

Okumuş, eğitim görmüş, teknograt kadrosu 
yok denecek kadar azdı. Milli sanayii kuracak 
sermayedarları yoktu. Ardından 1929 Dünyâ] 
ekonomik bunalımı başgöstermişti.

Bu koşullarda sanayiye, yarı mamul malların! 
üretimine, tüm hizmet sektörüne “devletel! 
atmak” zorunda kaldı

Bu aşamadan sonra ülkede “karma ekonomik) 
sistem” denilen, kamunun organize ettiği ve1 
yönettiği bir dönem başlamıştı.

Bu dönemin başlamasıyla birlikte, OsmanlI'da1 
teba veya reaya olmaya, herşeyidevletten'bek
lemeye alışkın halk kültürü sürece çok çabuk! 
intibak etti.

Devlet, tarımı sübvanse etti. Tohumu ucuz, 
mazotu ucuz, krediyi yok denecek faizle, halta, 
faizsiz verdi.

Kırda bunlar olur da kentte neden olmasın.) 
Kentlerde de “küçük sanayi siteleri, haller,i 
belediye pasajları” kuruldu. Onfıllarcöyok'I 
pahasına kiraya verildi

Tüccar için dükkan derdi mi? Kim uğraşır onun- i 
la, işte belediyenin dükkanları, ihale mi yapılıyor?1 
Otur oturabildiğin kadar.

Bu öyle .bir hal aldı ki, dükkanlar neredeyse) 
mülkiyetine geçirecek mübarek, 35-40 yıldır otu! 
yor. Kira bugünün parasıyla 1 -2 milyon.İH

Sonra geldik mi ünlü 24 Ocak kararlarına...! 
Kamunun küçülmesi mi istersin, devletin iktisadi! 
yaşamdan çekilmesi mi?

Tabi bu gelişmeye hazır olanlar başladı kendi | 
sanayi sitesini, halini yapmaya.

Peki ya hazır olmayan Türkiye... I
işte olan onlara oldu. Onlar için bir yıkımdı I 

gelişmeler

İşte böyle bir hikayeye dayanıyor Gemlik eski; 
zeytin hali de.

ZEY-KOOP kuruldu. Arsa arandı. Çeşitli alternl 
tiflerden sonra, Eski Orhangazi Caddesi'ndeyel 
bulundu. Faaliyet başladı. İhaleler, inşaat'firmalın 
vs. derken önceleri Selimiye Kışlası gibi birye|tûrö| 
yordu. Sonra bitti, güzel olduğu görüldü.

Kimileri hisselerini sattı. Bir kısmı ödeyem'enM 
ten, bir kısmı “bitmez burası” diyerek. Bir kısmı da 
eski zeytin halinin kapatılacağını hiç ummuyordu. I

Neden sonra olan oldu. Eski hal yıkılmaya] 
başladı.

Zeytinciler arası problemler de büyüplû, Bazı 
ufak kavgalar da çıktı.

Kavganın bir nedeni de “kurulacak zeylin 
pazarına” ilişkindi Bir dönem Borsa'nın ve diğeı 
kurumların basiretsizliği ile sorun sürüncemede 
kaldı.

Ardından ilki Minare Çiftliği'nin yanında kurul- 
maya başladı. Şimdilerde Zey-Koop Zeyti^ 
Halinde...

ilki geçtiğimiz pazar günü kuruldu, köylûie'I 
geldi zeytinlerini sattı, tüccarların işine yaradı 
bilmiyorum ama. köylülerin işine yaradığı bellil 
oluyordu. I

Artık Türkiye rekabete alışıyor, Gemlik'de... Tabii
medeni ölçütleıde olması dileğiyle. j

Mutlu ve umutlu kalın... I
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Kaymakam IşmHzmeteaçtı

Karsak Deresi Migros = Gonca YERLtYURT =

daraltılıyor
İznik Gölünün sularını Gemlik Körfezine akıtan Karsak Deresinin 
denizle birleştiği yerden Devlet Hastanesine kadar olan bölümü 
belediye tarafından daraltılıyor. Suların daha hızlı akmasının amaç
landığı yeni düzenlemede ye çeşitli tepkiler de geliyor

Gemlik Belediisi Fen 
İşleri Müdürlüğü tarafın
dan Karsak Deresinde 
yapılan yeni düzenlem
eye çeşitli tepkiler geliy
or.

Heryerde dereler 
genişletilirken Gemlik'te 
derelerin daraltıldığını 
söyleyen tepki sahipleri 
bu çalışmaya anlam 
eremediklerini söylüyor
lar.

İznik Gölünün sularını 
Gemlik Körfezine taşıyan 
Karsak Deresi, değirmen
ler mevkiinde kanal 
aracılığı ile iki kola ayrılıy
or.

Bir kolu ilçeyi 
Osmaniye ve Hamidiye 
olarak iki mahalleye 
ayıran Çarşı Deresi, diğer 
kolu ise Karsak Deresi 
olarak suları körfeze 
akıtıyor.

Kaymakam Orhan Işın Turgutlu’ya atandı

Işın,"Gemlikten 
mutlu ayrılıyorum”

Beş yıldır ilçemizde 
Kaymakamlık görevini 
yürüten • Orhan Işın, 
Manisa'nın Turgutlu ilçesine 
atandı. Orhan' Işın'dan 
boşalan göreve ise Söke 
Kaymakamı Şener Can 
getirildi.

Kaymakam Orhan Işın 
dün makamında yaptığı 
basın toplantısında geçen 
beş yıllık hizmet döneminde 
yaptığı çalışmalar hakkında 
basın çalışanlarına bilgi 
verdi.

Kaymakam Işın açıkla
malarında beşyıl önce 
Ünye'den İlçemize 
atandığını ve öncelikle 
Körfez kirliliğini ele aldığını 
belirterek şunları söyledi:

“Geldiğimde Gemlik’in 
en önemli sorunun deniz 
kirliliği olduğunu tesbit 
ettim. Sitelerin, fabrikaların 
arıtmalarnın bulunmaması 
denizin kirlenmesinde etken 
oluyordu. Önce buraları 
uyardık, arıtma yapmaları 
için gün verdik.

Çabalarımız sonucu 14 
fabrika ile siteler arıtmalarını 
yaptı.

Bir tek kamu kuru
luşlarından TÜGSAŞ arıt
masını yapmadı. O da 
Devlet Planlamaya başvur
du, ancak, teklif DPT'den 
geçmedi.

Gemlikteki 4200 hane
den 2200 tanesi Belediye 
kanalizasyon sistemlerine 
bağlı olarak deşarj yapıyor. 
Kalanı ise kirletmeye 
devam ediyor. Kirleten bu 
meskenlere paket arıtma 
yaptırdık. Yapmayanlara 
fesbit çalışmalarımız sürüy
or.

Hava kirliliğini önlemek 
için kükürt oranı %1’in 
üzerindeki kömürlerin il 
çeye girişi ve satışını yasak-

Eski Belediye
Başkanlarından Nezih 
Dimili zamanında iki 
derenin de şehir içinde 
kalan bölümleri düzen
lenerek çevresi yeşil
lendirilmiş e içi ve etrafı 
beton perde jle 
örülmüştü.

t>ERE DARALTILIYOR
Karsak deresinin yaz 

aylarında suyunun azal
ması sonucu pis koku ve 
sinek kaynağı haline 
geldiğini söyleyen
belediye başkanı 
Nurettin Avcı," DSİ Bölge 
Müdürü ile dere yatağın
da yaptığımız inceleme
den sonra böyle bir çalış
maya gittik.

yatakta yaz aylarında 
da akış halinde su 
kalması için bil çalış
maya yapıyoruz. Bunu 
çevrenin sağlığını

ladık. 3 yıldır bu yasağı 
uyguluyoruz.” dedi.

Eğitim • hizmetleri 
konusunda da bilgi veren 
Kaymakam Orhan Işın, 
Gemlik'e geldiğinde ilçede 
bir sağlık meslek lisesinin 
bulunmadığını, Umurbey 
Ortâokulu'na bir Sağlık 
Meslek Lisesi kazandırdık
larını, belirterek, "Gemlik'te 
Anadolu Lisesinin yeri bile 
yoktu. Temaslarımız sonucu 
Ankara’ya gittik geldik ve 
bugünkü okul arsasını 
kamulaştırdık. Bu öğretim 
yılı Anadolu Lisesi kendi 
binasında hizmet verecek. 
Resmi açılış töreni daha 
sonra yapılacak.” şeklinde 
konuştu.

İlçeye öğretmenevi'ni 
de kazandırdıklarını belirten 
Işın, Daniş Ekim ile sıkı 
temaslar sonucu bu binanın 
öğretmenlere kazandırıl 
dığını, 5 milyar lira ödenek 
geldiğini restorasyon çalış
malarına başlandığını söyle
di.

işadamlarından Kemal 
Kılıç'ın yaptırmakta olduğu 
İlköğretim okulunun bu yıl 
eğitim ve öğretime başla 
yacağını, Küçük Kumla'ya 
bir yüksek okul yapılması için 
Uludağ Üniversitesi 
Senatosunun karar verme- 
girişiminde olduğu, öğret
men kadrosunun veriTme- 
siyle Küçük Kumla İlkokulun
da Su Ürünleri, Turizm 
Rehberliği, Liman İşletmeci 
llğl ve Zeytincilik Yüksek 
Okullarının açılacağını 
söyledi.

Bölge Trafik İstasyonu 
İçin Yalova yolunda yeni yer 
sağlandığını, küçük 
Kumla'da Jandarma binası 
olarak Orman Genel 
Müdüriüğü'nden yer tahsis 
edildiğini belirten 
kaymakam Devamı 4'te 

düşündüğünüzden 
yapıyorllz. Taşmalar 
halinde 80 cm. yüksek
liğinde bıraktığımız yeşil 
banta taşma olabilir, 
daha büyük taşmalar 
söz konusu olduğunda 
yıkıntı Restaurant 
önlerinde taşma mey
dana gelirki bu bizim 
dereyi ilgilendirmez. Biz 
Gemlik'i seviyoruz. Bizi 
eleştirinler kadar işimizi 
biliyoruz"dedi.

ISLAH ÇALIŞMASI
Devlet Hastanesi ile 

yeni yapılan çevre 
köprüsü arasındaki dere 
yatağı da BelediyeFen 
işleri ekipleri tarafından 
ıslah edilmeye başlandı. 
Beşkan Avcı, kademeli 
olarak derenin ıslah 
çalışmalarının sürdür
eceğini söyledi.

Kalfalık ve 
ustalık 
sınavları 
Eylül 
ayında 
yapılacak

Gemlik Çıraklık Eğitim 
Merkezi Müdürlüığünden 
yapılan açıklamada 
1996/97 öğretim yılı güz 
dönemi Kalfalık ve Ustalık 
sınavları 1-26 Eylül tarihleri 
arasında yapılacak.

Gemlik Çıraklık Eğitim 
Merkezinden yapılan 
açıklamada, sınavlara 
katılacak olanların 21 
Ağustos 1997 perşembe 
gününe kadar Küçük 
Sanayi Sitesi bünyesinde 
bulunan Gemlik Çıraklık 
Eğitim Merkezine şahsen 
başvurmaları gerektiği, 
şahsen müracaat 
etmeyenler in sınavlara 
katılamayacakları belirtil
di.

KAYITLAR BAŞLIYOR
Gemlik Çıraklık Eğitim 

Merkezi 1997/98 öğretim 
yılı aday çırak ve çırak 
öğrenci kayıtları ise 1 
Temmuz 1997 tarihinde 
başlamdı. Kayıtların 26 
Eylül 1997 tarihine kadar 
devam edeceği açık
landı.

Aday çırak ve çırak 
öğrenci olarak kayıt yap
tırmak isteyen öğrenci 
velileri ve işyeri sahip
lerinin 26 Eylül tarihine 
kadar Gemlik Çıraklık 
Eğitim Merkezine şahsen 
müracaat etmeleri 
gerekiyor.

Gemlik 
açıldı

Migros Gemlik Şubesi 
dün düzenlenen törenle 
hizmete açıldı.

İstiklal Caddesi üzerinde 
550 metrekare kapalı alan
da hizmete açılan Gemlik 
‘"Migros, dün saat 10.30 
da Kaymakam Orhan Işın, 
Belediye Başkanı Nurenin 
Avcı, Migros Genel 
Müdürü Bülent özaydınlı 
ve kalabalık halk toplu
luğunun katılımı ile açıldı.

32 görevlllinin,5 kasanın 
hizmet yaptığı Gemlik 
Migros'da her türlü gıda, 
temizlik maddeleri 
bulunuyor.

Gemlik Migros'un açıl
masıyla ilçemizdeki süper
marketler arasında reka
bet in büyümesiı bek
lenirken, küçük bakkalların 
yaşama şansları da 
kalmadı.

I Vedat Ökter görevinden alındı

Devlet 
Hastanesine 
yeni 
baştabip 
atandı

Gemlik Devlet Hastanesi 
Baştabibi Vedat ökter 
görevinden alındı, yerine 
aynı hastanede Operatör 
Doktorluk yapan Mehmet 
Küçükkeçe getirildi.

Op. Ali Muhsin Sözer'in 
yerine Gemlik Devlet 
Hastanesi Başhekimliğine 
1992 yılı Ağustos ayı sonun
da getirilen ökter, 5 yıldır 
görev yapıyordu.

ökter'den boşalan 
göreve Op. Dr. Mehmet 
Küçükkeçe getirilirken, 
Vedat ökter ise aynı has
tanede Fizik Tedavi 
Uzmanlığı yapacak.

Dışarıdan 
bitirme 
sınavları 
Eylül’de 
ilk ve orta okulu dışarıdan 
bitirme sınavları 8-12 Eylül 
tarihleri arasında yapıla
cak.
ilk ve orta okulu dışarıdan 
bitirme sınavlarına girecek 
olanların 18-28 Ağustos ta 
rlhleri arasında İlçe MIHI 
Eğitim Müdürlüğüne 
başvurmaları gerekiyor. 
Dışarıdan bitirme sınavları
na 18.08.1983 ve daha 
önceki doğumlular katıla
bilecekler.

Bu sabah yağmur var
Yaz yağmuru sanıp, gelip geçer diye düşün

müştük, fakat o eski şarkıda söylendiği gibi kasır
gaymış meğer.

Ağustos ayının ortasında koca bir hafta aralıksız 
yağan yağmur, ruhumuza işleyen kasvetli hava, 
hepimizi boğdu, sıktı ve bunalttı. Her gün "Bu Sabah 
Yağmur Var İstanbul'da" şarkısını "Bu Sabah Yine 
Yağmur Var Bursa'da" diye söyleye söylene 
uyandık.

Neyse çok şükür bitti gibi. Umarım mevsim norma
line döner...

Tüm bu hafta boyunca memleketimden sel man
zaraları izledik. Her bir görüntü ayrı bir yazı konusu 
olacak kadar çok malzeme içeriyordu. İçine her şeyi 
koyabilirdiniz. Cehalet, yoksulluk, duyarsızlık, kimsesiz
lik, perişanlık, çaresizlik ve hüzün.

Bırakıp geldiği köyünden, sular altında kalmış- j 
tapusuz gecekondusunda, henüz taksidini 
bitiremediği çamaşır makinesi için dizlerini döven 
genç annelerin sele karışan gözyaşlarını...

Doğaya adeta başkaldırırcasına dere yataklarına 
yapılan evlerin, fabrikaların nasıl dize geldiğini, 
doğayı karşısına alan insanın.çaresizliğini...

Onları izlerken TEMA Vakfı Başkanı Hayrettin 
Karaca'nın sözlerini hatırladım.

Diyordu ki Karaca, “Bir grup vatandaşım geçin
mek için, bir grup vatandaşım da seçilmek için bu 
memleketin anasını ağlatıyorlar.”

Hem de ne ağlatmak.
“İki dostu düşman ettik. Su ile toprak arasındaki 

nikah, yemin kaldırınca birbirlerine düşman oldular. 
Su önüne kattı götürüyor toprağı. Yemin bozuldu, 
nikah bozuldu” diye haykırıyordu Karaca,

Onun feryadı selle beraber giden ülke toprağına, 
yıllardır mücadelesini verdiği erozyona. Ve sitemi 
seçilmişlere. Diyor ki “Tek bir siyasi otorite, kaybe
dilen topraklar hakkında bir şey söylemedi. 
Kaybedilen eşyayı yeniden alabiliriz, binayı yapa
biliriz, takat bir santim toprağın oluşması için bin yıl 
gerekli. Toprağımız gidiyor, geleceğimiz gidiyor. 
Eğer çölleşmeyi önleyemezsek, fakirliği önleyeme 
yiz”

TEMA Vakfı önümüzdeki günlerde gazetelere । 
vereceği ölüm ilanlarıyla “Türk Ulusu Başın sagolsun” . 
adlı bir kampanya başlatıyor. “Acı bir kayıp. 
Canımız, sevdiğimiz en değerli varlığımız TOPRAK ; 
ANA’yı kaybettik”, “TOPRAK ANA ÖLDÜRÜLDÜ. Katil 
aramızda" sloganlarının yer aldığı ilanlarla 
kamuoyundan, bizlerden destek isteyecekler.

Bir yand rganize orman yangınları, bir yanda 
doğal afetlere, doğaya aykırı yapılaşmaya tes
limiyet...

Hepimiz bir şeyler yapmak zorundayız. Toprağımız 
ayaklarımızın altından kayıp gidiyor...

Erozyon Dede, Hayrettin Karaca'nın söylediği gibi 
“Tövbekar olmak çare değil, günah işlemeyelim, j 
Tedbirimizi alalım. Çocuklarımıza değil, bana bile 
toprak yok. Ama ben umutluyum, biz bu ülkeyi kur- | 
farırız.”

Bu umut hep içimizde olmalı.
TEMA'nın bugün-yarın yayınlanacak ilanları hep

imiz için. Onlara kulak vererek bir yerlerden başla
malıyız.

üstelik bizler, bir İngiliz parlamenterin aşağıdaki 
sözlerinin bize uygun olmadığını da biliyoruz.

“öyle duygusuz, öyle sessiz, öyle coşkusuz ki; I 
sonuçta yok oluşumuzu da izleyip sahneden çekile
cek son tür haline gelebiliriz. Her şey bittikten sonra 
mezar taşımızdaki yazı da durumumuzu yansıtacak 
sefillikte olurdu; olacak olanı gördüler, ama durdu- । 
racak akıldan yoksundular.”

ZEY-KOOP’ta 
alımlar başladı

Eski Gemlik zeytin 
halinin yıkılmasıyla 
başlayan “Hal Kavgası” 
sürüyor.

Orhangazi caddesinin 
sonunda Gemlikli zeytin 
tüccarları tarafından 
kurulan ZEY-KOOP ile Rıfat 
Minare Çiftliği arkasında 
yapımı devam eden 
kooperatif arasında 
üreticinin zeytinini 
pazarlama konusunda 
mücadele değişik boyut
lar kazandı.

ZEY-KOOP yönetiminin 
eski halin kaldırılması üzer
ine, kendi kooperatif 
alanlarında alım ve satım 
işlemlerinin yapılması için 

belediye ve kaymakam
lığa başvurmuş ancak, 
diğer kooperatifin de 
aynı istek doğrultusunda- 
başvurusu üzerine iki l 
kooperatif arasında ger- - 
gin anlar yaşanmıştı.

Bir süredir Rıfat Minars^ ı 
Çiftliği'nin arkasındjE j 
devam eden zeytin alım*] 
satım işleri ZEY-KOOP'un 
yeni çağrısıyla değişik bir i 
boyut kazandı. ZEY-KOOP.; i 
yönetimi pazar günü I 
üreticilerin mallarını kendi 
alanlarında pazarlaya- 
bileceklerini duyurdu. İlk 
atımlar pazar günü 
yapıldı.
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Kaymakam Orhan Işın Turgutlu’ya atandı

Işın,”Gemlikten 
mutlu ayrılıyorum”
Orhan Işın .çevre yolunun 
bu yıl hizmete girmesi 
İçin canla başla 
çalıştıklarını, birçok kez 
yetkililerle Ankara'ya 
giderek bu konuda 
temaslarda 
bulunduğunu, ödenek 
yetersizliğini ise Borusan 
Fabrikalarından büyük 
mazot desteği 
gördüklerini söyledi.

Yolun dörtte üçünün 
hizmete açıldığını 
belirten Işın, gerekli 
yerlere, sinyalizasyonun 
konacağını, belediye 
tarafından Manastır 
yoluna konan setlerden 
üçünün kaldırılacağını 
söyledi.

SAHİL GÜVENLİK
Kaymakam Orhan 

Işın, körfezdeki kaÇak 
avlanmayı ve limandan 
ayrılan gemilerin 
sintinelerini boşaltmalara 
karşı köntroj sistemini 
oluşturduğu' için, ‘ salt 
körfezde görev 
yapacak .bîr sahil 
güvenlik botunun 
hizmete girdiğini

belirtirken, "kaçak 
avlanmakla , İlgili 
sürdürdüğümüz 
mücadele sonücU
körfezimizde balık 
üretimi 800 ton İken 
ayrılacağım bugünler bu 
üretim 4500 tona 
yükseldi" şeklinde 
konuştu.

Bunda kirliliğini 
önlenmesi ve yasaklara 
uyulmasının da > payı 
bulunduğunu sözlerine 
ekledi.

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne 3 araç 
kazandırıldığını, çevik 
kuvvet ve deniz pölisi 
kurulduğunu, ğeçtiğtmiz 
günlerde ise pasaport 
şubesinin de »hizmete 
girdiğini söyleyen Işın, 
ilkemizdeki polis sayısının 
40'tan 100'e yükseldiğimi 
belirtti.;

Gazetecilerin*1 İlçede 
yapmak isteyipte 
yapamadığınız ’ bir 
hizmet Vâr mİ sorusunu 
yanıtlayan kaymakapn 
Orhan . Işın, “hizmetim 
burada sürseydi Gem

lik’e bir katlı otopark 
kazandırmaktan mutlu 
olurdum” dedi.

Şehir içinde barınan 
hayvanların ve ahırların 
İlçe dışına çıkarıldığını, 
bu könuda önerhll 
mesafeler dlindığını 
söyleyen kaymakam, 26 
Ağustos günü , s a at 
10.30'da.v Gemlik'ten 
ayrılacağını belirtirken 
-sözlerini 15 şöyle' 
.tam'âpnlâdı.

“Yeni arkadaşım 8 
Eylül’de görevine 
başlayacak. Ben 5 yıldır 
göre yaptığım Gemlik 
ve Gemliklileri sevdim. 
Elimden geldiğince 
hizmet vermeye 
çalıştım. Bana
Gemlikliler her konuda 
destek oldular. 
Gemlik’ten çok iyi 
anılarla ayrılıyorum” 
dedi, -

Kaymakam 'Oihâ.D 
Işın'a mesai arkadaşları 
tarafından pazartesi 
akşamı Milton Aile 
Gazinosunda ■ -vteda 
yemeği verilecek.,

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-REKLAMCILIK-YAYINCILIK '
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Fatura, Sevk irsaliyesi, Müstahsil Makbuzu, Gider 
Pusulası, Bilet, Afiş, Kartvizit, Serbest Meslek 

Makbuzu, El ilanı, Kitap 
ve 

her türlü baskı işlerinizde

Mantar 
hastalığına 
dikkat
Sıcak, rutubetli ve havasız 
ortamların mantar 
hastalığın ortöya 
çıkmasında etkili olduğu 
bildirildi.
İlgililerin konuyla İlgili 
yaptıkları açıklamada; 
mantar hastalığının yalnız 
yaz aylarında değil, her 
mevsim görüldüğünü, 
ancak havanın 
ısınmasıyla artabileceğini 
ifade ettiler.

. Insanlahn toplu yaşadığı 
yerlerde sık görülen 
mantar hastalığının, ortak 
terlik kullanımıyla, hatta 
plajda kumda gezerken 
dahi bulaşabileceğine 
işaret eden yetkililer, kişisel 
Temizlik ve etkin tedaviyle 
rahatsızlığın 
giderilebileceğini 
söylediler.
Mantarın saç, deri ve 
tırnaklara yerleşip, değişik 
klinik tablolar 
oluşturduğunu 
vurgulayan ilgililer, saçlL 
deriye yerleşirse kellik ve 
saçkıran, tırnaklarda ise, 
renk ve şekil değişikliği 
ortaya çıkar. Bu mantarlar 
kasık, koltuk altı ve 
parmak araları gibi 
rutubetli ortamlara yerleşir 
dediler.
İlgililer, mantardan, 
karanmak” için bireysel 
temizliğin önemli 
olduğuna dikkat çekerek, 
toplu kullanıma açık 
yerlerde ortak ayakkabı, 
terlik ve mayo 
kullanıfhrndan kaçınılması 
gerektiğini de sözlerine 
eklediler.

(A.A)

ÇİFTÇİNİN MEKTUBU
TARLA FARESİ

Sayın üreticilerimiz;
Bu yıl ilimizde ve özellikle ilçemizde 

müdürlüğümüzce yapılan kontrollerde ve 
çiftçilerimizden gelen şikayetlerden de anlaşıldığı 
üzere tarım arazilerinde tarla faresinin yoğun olduğu 
gözlenmiştir.

Tarla faresi, kültür bitkileri, çayır mera yem 
bitkilerinin yeşil akşamını, tohum ve meyvelerini 
yemek, fidan gövdelerini (özellikle kök boğazı) yemek, 
kemirmek, kesmek ve kirletmek suretiyle zarar yapar.

Sıcak aylarda yeşil, serin aylarda kuru yiyeceklerle 
beslenirler. Zarar dereceleri popülasyon yoğunluğuna 
bağlı olarak % 100’e kadar ulaşabilir.

Tarla faresinin doğal düşmanları kene, bit, pire, 
kedi, köpek, gelincik, sansar, baykuş, leylek, atmaca, 
doğan, şahin, kartal ve yılanlardır.

Doğal denge bozulmadığı ortamlarda tarla 
farelerini büyük ölçüde baskı altında tutarlar.

MÜCADELESİ :
1) Kültürel önlemler : Derin toprak işlemesi, 

münavebe, tarla temizliği, delikleri su ile doldurma 
gibi önlemlerle zararları bir dereceye kadar 
azaltılabilir.

2) Kimyasal mücadele (ilaçlı mücadele) : Tarla 
faresiyle iklim koşulları uygun olduğu sürece her 
zaman mücadele yapılabilir. Ancak en uygun ve etkili 
olanı kıştan çıktıkları ve en zayıf oldukları ilkbahar ile 
kışa girişte sonbahar aylarıdır.

Uygulamada Tarım il Müdürlüklerince hazırlanan 
zehirli yem kullanılmasıdır. Arazide her işlek fare 
deliğine 5 adet olacak şekilde zehirli yemler el 
değmeden delik içlerine bırakılmalıdır.

Tarla faresi mücadelesi toplu ve tarama 
mücadelesi esas olduğundan zararlının bulunduğu 
alandaki bütün tarlalar, tarla kenarları ile çevredeki 
sulama kanallarında bulunan işlek delikler de 
ilaçlanmalıdır.

Toplu ve Tarama Mübadelelerinde ilçe 
Müdürlüğümüz Teknik Elemanları denetim ve 
kontrolünde mücadele yapmaları konusunda ilçe 
Tarım Müdürlüğümüzle işbirliği içersinde olmanız 
gerekmektedir.

Bu konuda daha geniş bilgi için ilçe Tarım 
Mdürlüğümüze başvurmanız sizlerin menfaatınadır.

GÜNÜNÜZ AYDIN - ÜRÜNÜNÜZ BOL OLSUN.

GEMLİK İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ

NOT : Zehirli buğday ilçe Tarım Müdürlüğümüzden 
temin edilebilir.
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Gazhane Cad. No : 51/A (Fikret Oto Yanı) 
Tel : (0.224) 513 1 7 97 
Fax : (0.224) 513 35 95

KÖRFEZ OFSET BİR KADRİ GÜLER KURULUŞUDUR.

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
* aldığım nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

Vural DEMİRCİ

SatılıK
RÖMORK 
Faal durumda 

yeni boyanmış, 

kelepir

TEL: 

(0.224)5877759

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.
Numan Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA
11L. 1 1 «L röcm»<l2 34 ,KU H 48 , .. „ .
BUnillOÜ’lllOMerkşsi Kah1 Nk>.î:4 GEMLİK.

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

S.S. ÖZGÜZEL YALI KONUT 
KOOPERATİFİ 

Küçük Kumla’da 
HAVUZLU DAİRELER İÇİN ÜYE 

YAZIMINA BAŞLADI
250 Milyon Peşin 
Ayda 25 Milyon 

taksitlerle
TEL.: Merkez : 513 30 88 Kumla 538 47 38

Merkez : Demirsubaşı Mah. Tahıl Sokak Çavdar Apt. No :7/2 GEMLİK 
İRTİBAT BÜROSU : Siteler Mah. Abdullah Aslan Cad. ÖZDEN Sitesi altı

Küçük Kumla /GEMLİK J



19 Ağustos 1997 Salı Körfez Sayfa: 5

BASINDAN SEÇMELER
Ekonomi, teknoloji, insan
BİLGİ çağı... “Herkes için bilgi”nin önkoşulu 

olarak “her eve” ya da “her çocuğa” bilgisayar 
deniliyor ya...

iyi bir şey elbette!
“Herkese” denilen herhangi bir şeyden daha eşit

likçi, daha adil, daha demokratik ne olabilir!* * *
Zenginlikte dünya İkincisi, ABD birincisi olan, 

Microsoft'un patronu 42 yaşındaki Bili Gates, 
hedefinin “herkesi” daha çocukluktan bilgisayar kul
lanmaya teşvik olduğunu söylemişti.

“Gidiş”e bakılırsa, dünyada her geçen dakika 
daha çok insan ve daha çok çocuk bilgisayar kul
lanıyor.

“Daha çok!”
Sorun, "daha çok”un, sayıların "fesinde daha 

adil ve daha demokratik bir dünyaya doğru gidişe de 
eşlik edip etmediğinde.

“Alıcılar”a, tüketiciye, kullanıcıya baktığınızda en 
azından sayısal olarak belki öyle.

“Vericiler”e gelince;
Microsoft'un en büyük rakiplerinden biri, en 

kıdemli ve oturaklısı Apple idi. Yakın zamana dek 
ikisi arasında, Microsoft’un kazançlı çıktığı şiddetli 
bir rekabet vardı.

önceki gün o rekabet bitti.
Gates (Microsoft) en önemli rakibi Apple’ın bir 

bölüm hissesini 150 milyon dolara aldı ve “savaşın 
bittiği” ilan edildi.

Apple ve Macintosh yaşayacak, üstelik artık Mac 
için de program üretecek.

Sadece bu değil. Microsoft'un bir diğer önemli 
rakibi Oracle'ın kurucusu Larry Edison da Apple’ın 
yönetiminde yer alacak.A * *

Bu konulara ilgisiz de olabilirsiniz, daha fazlasını 
ve ayrıntısını bilecek kadar bilgili de.

üstünde durmak istediğim şu ;
Yaşadığımız dönemin iki büyük iddiası var. Biri 

daha eski : “Sermaye’nin tabana yayılması”yla, 
yani borsa vasıtasıyla “ekonomik demokrasi”nin de 
mesafe alacağı.

Diğeri daha yeni : “Bilgi”nin (kastedilen elektro 
nik ve özel olarak da bilgisayarlı bilgi) tabana yayıl
masıyla da “demokratik enformasyon”un 
sağlanacağı.

Daha çok hisse senedi ve daha çok bilgisayar da 
bunun araçları.

Bu iddiaların kolay reddedilemeyecek ölçüde 
“başdöndürücü” güçleri ve etkileri var.

Ancak;
insanlığın en eski sorularından biri de bu “kuşku 

çağı”nın ortasında tazeliğini koruyor;
“Ne için?”
Ne için “hisse”, ne için “bilgi?”
Dünya ticaretine hakim 200 şirketin ve hergün 

dünyayı turlayan 2 trilyon dolarlık oynak paranın 
sahip ve yönlendiricilerinin elinde “oyuncak” bir 
küresel ekonomide, küçük hisselerle rant kovalamak 
“ekonomik demokrasi” için yeterli mi?

Rakiplerin birbirini yuttuğu ya da birbirine 
yanaştığı ve “bilgi araçlan”nın tasarımının, üreti
minin ve “bilgi” denilenin kaynağının az sayıda elde 

J toplandığı bir dünyada, “daha çok bilgisayar” 
gerçekten de “demokratik bilgi” için güvence mi?

“Demokrat” Clinton’un hararetle üstünde dur
duğu, Internet gibi nisbeten demokratik bir “imkan”ı 
ABD çıkarları doğrultusunda bir ticaret arenasına 
çevirme eğilimleri “katılımcı demokrasi” rüyaları 

' açısından “kabus habercisi” değil mi? ■ * * *
Pratikte uzak kalsalar da “demokrasi” karamına 

en akraba idealler, “eşitlik” (haydi fırsat eşitliği diye
lim) ve “adalef’tir. (öyleydi!)

8 yıl$ 16 yıl, ömürboyu... Diyerek önemsediğimiz 
I öğretim süreleri ve herkese hisse senedi ya da 

herkese bilgisayar özlemleri...
Batı daki “bugünkü demokrasi” ya da bizim 

I “yerli karikatür”ü...
K “Ne için” sorusunu dikkate almadığı, atladığı, 
i boş verdiği sürece, “eşitlik” ve “adalet* gibi ideal

lerin demokrasiyle akrabalıkları daha da zayıflayacak 
ve bu tür arayışlar, farklı biçimlerde e artan oranda 
başka vaatlerin ardında saf tutabilecek.

“Kuşku” budur ve bu kuşkuyu hiç taşımadan, 
“ekonomik realiteler”e, borsalara ve “bilgi çağı”na 
tapınmak budalalıktır.

UmurTALU (Milliyet)

MANASTIR BİR 
(TABLO) GİBİ

ŞİİR KÖSESİ
IHLAMUR ÇİÇEĞİ ...

Gün batımında
Gemlik Körfezinde

Laciverdi
Camgöbeği 

Lal ve ateşin 
Güneş

İşte bütün mutlulukların
Hüzün ve kederlerin 

Aşk ve sevdaların 
En ince ifadesidir....

YARI ŞAKA YARI ClDDI

Gemlik'in girişinin şiirlere konu 
olduğunu biliyoruz.

Otobüsün tepeye ulaştığı an, bird
en denizle kucaklaşıyorsunuz.

Bu olayı hergün bile yaşasanız, ilk 
günkü heyecan ve sevinci yine 
duyuyorsunuz.

Ama.. Son aylarda denizin görün
tüsüne ek olarak, insanı heyecan
landıran bir manzara daha var.

“Manastır’daki Yeni Gemlik”
Evet.. Manastır’ın bu yeni görün

tüsü, bir tablo gibi gözünüze çarpıyor.
Manastır’ın altında kalan eski 

Gemlik, sessiz sedasız yeni konumu
na alışmaya çalışıyor.

Ama.. Manastır’daki bu yapılaş
ma, plansız projesiz ve büyük bir hızla 
devam ettiği taktirde, ilerde bu güzel 
tablo, bir beton yığınına dönüşebilir.

Bu yeni yapılanan bölgeye, 
belediye ağırlığını koymalıdır.

Peki.. Nasıl koyacak ağırlığını.
- Bir kere, her ay itibariyle bu böl

genin büyük bir fotoğrafının çekilme
si şarttır.

- Bu fotoğraf üzerinde yapılacak 
çalışmalar sonucu, kaçak binalara 
ve görüntüyü bozan binalara müda
hale edilebilir.

- Veya yeni imar izinleri verilebilir.
- Yapıların yüksekliği veya tipi 

hakkında, müdahalelerde bulunula
bilir.

- Bu bölgenin alt yapı sorunlarının, 
ele alınması gerekir.

- Bu apartmanları birbirlerine ve 
anayola bağlayan yolların özenli bir 
şekilde yapılması şarttır.

- Bu bölgede az bile olsa, yeşil 
alanlar bulunmasına gayret edilme
lidir.

-Verilecek imar izinleri sırasında, 
müstakil binalara ve sitelere yeşil 
alan ayrılması zorunluluğu getirilme
lidir.

- Bu bölgedeki yapılanma, yöne
timdeki belediye için bir şanstır.

- Türkiye’de, bütün deniz kıyısın
daki turistik ilçelerdeki feryatlara 
kulak verilmesi gerekir.

- Erdek’teki, Kuşadası’ndaki, 
Marmaris’teki hatta Küçük 
Kumla’daki betonlaşma şikayetlerini 
hatırlayınız.

- Bu yeni yapılanan bölgenin 
imarı, bağlantı yolları, çevre tanzimi 
ve hatta apartmanların boyası ile bile 
ilgilenmek gerekir.

Aksi taktirde, sonradan “vah çek
mek” sorunu çözmeye yetmeyecek
tir.

SEVMEK VE SEVİLMEK
Sacha Guitry’e sordular: 
-"Dünyada en güzel 

nedir?” 1
-"Sevmek” 
-"Ondan sonra.” 
-"Sevilmek”

şey

Neden sevmek, sevilmekten
daha güzel.” 

Sacha Guitry: 
-"İnsan” dedi

sevildiğinden
Sevdiğine,

daha ziyade
emindir de ondan.”

Bir dostunuz, amiriniz, hatta 
yakınlarınız sizi çok sevdiğini 
söylese, yine de dikkatli yakTaş- 
mak durumundasınız.

Acaba, bu sevgi gösterisi 
gerçek midir?

Yoksa, bu gösterinin sonu bir 
menfaate mi dönüşecektir.

Bir de, politikacıların halkı çok 
sevdiğini ve hep onların mutlu
luğu için çalışacaklarını söyledik
lerini düşünün.

Acaba, bu sözlere inanmak 
mümkün müdür?

Şimdiye kadar neler 
söylemişler, neler yapmışlardır.

Siz yine garantiye gidin.
Sevin ama ölesiye değil.
Katıksız ve temiz duygularla 

sevin.

Sözlü - Yorum
Yasaların uygulanması, 
Onların yapılmasından 
Daha zordur.

JEFFERSON

Sekiz yıllık zorunlu, kesintisiz eğitim 
yasası kabul edildi.

Kavga ile gürültü ile de olsa onay
landı.

Ama şimdi uygulama başlıyor.
Neler yapılacak bu yeni yasayla.
- Sınıflar otuz kişiyi geçmeyecek.
- Doğu ve Güneydoğu dahil tüm 

okullarda bilgisayarla eğitim verilecek.
- Sekiz yılı bitiren her öğrenci bir 

.yabancı dili konuşur olacak.
Ve.. Bunlara benzer hoş vaatler var.
Acaba bunlar, gerçek olur mu der

siniz.
Hemen, olmaz demeyelim.
Bu işin olup olamayacağı, bu yılın 

Aralık ayında, yavaş yavaş belirginleşir.
Yasa çıktı ama, esas olan uygula

madır.
Hep yasaların uygulanmamasından 

veya yanlış uygulanmasından şikayet 
etmiyor muyuz?

Bekleyelim ve görelim.

“ NE OL, NE OLMA” 
Doğrul, Devril 
fakat, EĞRİLME

Erol GÜRÇAY

YENİ GÜÇ ODAKLARI
Türkiye’de, “yasal” üç önemli 

güç vardır.
Yasama, yürütme ve yargı.
Bir de, dördüncü kuvvet diye 

“Basın”dan bahsedilir.
Ama.. Son yıllarda durum, 

önemli ölçüde değişmiştir.
Basın, “medya” ismiyle gelip, 

birinci sıraya yerleşmiştir.
.. -Bir Bakanı beğenmiyorsa, bir 

süre tempolu yayınla, Sayın 
Bakanın işini bitirir.

-Eğer hedef Başbakan ise, 
tempo daha hızlanır, muhalefeti 
ve sivil toplum örgütlerini arkasına 
alır ve kısa sürede Başbakanı 
çalışamaz hale getirir.

-Eğer hedef bir başka işadamı 
ise, saldırı daha acımasız, bazen 
küçük düşürücüdür.

-Yargı da, yeni dönemde 
önem kazanmıştır.

Hele Avrupa Birliği’ne gir
ildiğinde, daha da önem 
kazanacaktır.

İnsan Hakları ve Ekonomik 
uygulamalarda polisiye tedbirler 
yerine, çağdaş yasalar ve uygu
lamalar istenecektir.

Peki.. Yasama ve Yürütme 
neden eski gücünü koruyamıyor?

-Bir "kere etkin ve karizmatik 
liderler azaldı.

Belki bir iki tane, karizmatik lider 
var. ama onlar da artık çoğun
luğu arkalarına alamıyorlar.

-Tek parti iktidarı kalmayınca, 
hükümetlerin de gücü azaldı.

Her uygulamada, ilk tartışma 
ortaklar arasında yaşanıyor.

Bu yüzden radikal önlemler alı
namıyor, yasalar gereğince uygu
lanamıyor.

Ve.. Kurulan hükümetler zayıf 
oluyor.

Tabı.. Durum böyle olunca, 
medya hanen bu boşluğu doldu
ruyor.

Seçimi etkiliyor, seçmeni et 
kiliyor ve tabii olarak sonuçları 
etkiliyor.

Tempolu ve ısrarlı yayınlarla 
hükümetleri bozuyor ve yenilerin 
kurduruyor.

Güvenlik güçleri de bunun 
farkında, özellikle medya ile 
sorun yaratmamaya çalışıyor.

Silahlı Kuvvetlerin bu tıususa, 
daha fazla özen gösterdiği göz
den kaçmıyor.

Bundan böyle, medyanın ve 
yargının destek olmadığı, bir 
askeri hareket başarılı olamaz.

İletişim çağı, Bilgi-toplum çağı 
tüm değer yargılarını alt-üst etti.

Medyanın bu gücünü adil 
olarak ve yoksulun lehine kullan
masını diliyoruz.

GEMLİK
Gerekli Telefonlar

REHBERİ
İtfaiye
Polis imdat
Jandarma imdat
Jandarma K 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110

5131055
5131879
5131206

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

Uludağ Turizm
Aydın Turizm

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
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

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 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325

NÖBETÇİ 
ECZANELER

19 Ağustos 1997 
Bayer Eczanesi

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

5134521-111
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

20 Ağustos 1997 
Gemiç Eczanesi

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (Işgünleri) 

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (Işgünleri) 

08.30-11.00-12.15-13.45-15.00-16.1018.25 
Tatil Günleri 09.15-10.3011.35-13.30 

14.45-16.15-17.45-18.35
Yalova -Kartal (İş günleri) 

06.5008.15-10.0011.1012.15-13.15- 
14.30-15.3016.3017.30-18.30-19.45

Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
ipragaz 
Habaşgaz 
Llkitgaz 
Yeni Likitgaz 
Alevgaz
Gemlikte

513
514
513
513

12 95
17 00
1637
1637

513 88 43
513 22 59
513 45 46
5142841
513 65 00
513 40 95

sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

“ölümsüz Dövüşçüler'
Tel: 513 13 29

21 Ağustos 1997 
Sağlık Eczanesi

22 Ağustos 1997 
Erçek Eczanesi

23 Ağustos 1997 
Engin Eczanesi

24 Ağustos 1997 
Melis Eczanesi

25 Ağustos 1997 
Veziroğlu Eczanesi



Ağustos 1997 Salı

19 Ağustos 1997 Salı □ayra: o
Körfez

KAYIPTEŞEKKÜR
Yeni Örnek Mağazamızın açılışına katılan, çiçek 
e çelenk gönderen ve telefonla bizleri arayarak 
kutlayan kurum, kuruluş, arkadaş, müşteri, eş

Orhangazi Nüfus 
Dairesinden aldığım 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Nejla SELÇUK

GEMLİK TURİZM VE TANITMA 
DERNEĞİ’NDEN 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Dernek tüzüğümüzün 10/A ve 13. maddeleri5 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 10:
Yönetim kurulunun ne suretle seçileceği, asil ve 

yedek üye sayılarıyla görev ve yetkileri:
(a) Yönetim kurulu 7 üyeden ibarettir. Ayrıca 7

ve dostlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

YILDIRIM TİCARET 
Cihat-Selçuk YILDIRIM

Mrk : Kayhan Mh. 2 Nolu cd. No : 2 GEMLİK
Tel : (0.224) 514 24 28 Fax : (0.224) 514 51 67

Şube : i. Akıt Cd. Akıt iş Hanı altı No : 8 GEMLİK
Tel: (0.224) 514 59 58

.Geftflfk +

Sevelim, 
koruyalım, 

sahip çıkalım

yedek üye seçilir. Seçim genel kurulda gizli oylamay- I 
la yapılır. Genel kurulda namzet üyeler bildirilir. En j I 
çok oy alan asil ve oy pdedine göre bu ypdi kişiyi JI 
takip eden yedi üye de yedek üye seçilir. Gerek asil, 11 
gerekse yedek üye seçiminde eşitlik olursa, ad çek- * 
mek suretiyle sıra tanzim edilir. Derece seçiminde de 1 
bu yöntem uygulanır. Asil üyelerin herhangi bir 1 
nedenle ayrılmaları halinde yerlerine yedek üyeler- I 
den oy sırasına göre üye alınır.

Madde 13: Aidat
Üyeler yılda 1.500.000 TL-.yı aidat olarak vermek j 

zorundadır. Bu aidatlar toptan veya taksitler halinde ] 

ödenir.

Davetiye 
sezonumuz açıldı 
'KOZA ‘İPEK 

‘GÜNEŞ ‘KRİSTAL
DAVETİYELERİ

1 Günde teslim edilir.
Uygun Fiyat, Kaliteli Baskı

i KÖRFEZ OFSET İ
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK 1

Gazhane Cad. No:51 /A
Tel: 513 17 97 Fax : 513 35 95 GEMLİK
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HAFTALIK GAZETE

Körfez OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

Yarım saat İçinde bilgisayar sistemi ve kaşe 
makinemizle kusursuz hizmet sunuyoruz.

Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler.

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

Elif Demir ve Hatice Uysal adlı küçük çocuklar gaz sızdıran şofbenin kurbanı oldular

ofben 2 can aldı
I Banyolardaki şofbenlerin baca sistemleri standartlara uygun değilse ve bakımları zamanın
da yapılmıyorsa bu tür faciaların her zaman olacağı belirtiliyor
i Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Mahallesi Demirkent 
[Sitesinde meydana gelen olayda arkadaşının evine 
■iden Elif Demir yıkanmak için birlikte banyoya girdik
leri Hatice Uysal ile şofbenden sızan zehirli gaz 
medeniyle yaşamlarını yitirdiler.
I feci olay geçtiğimiz hafta cuma günü 17.30 
Kiralarında meydana geldi. Birlikte banyoya giren talih- 
Kiz kızlardan bir süre sonra ses çıkmayınca anne Funda 
Bİysal şüphelenerek banyoya girdi.

Banyoda yerde baygın halde yatan kızları hasta 
neye yetiştirmeye çalışan anne Funda Uysaİ'ın çabası 
sonüç vermedi. Uzmanlar Tıp Merkezi ilk yardım ekibinin 
kızların zehirli gaz nedeniyle yaşamlarını yitirdiklerini 
belirtmesi üzerine iki aile de yıkıldı.

Minik kızların cesetleri Gemlik Devlet Hastanesine 
kdldırıldL oradan dd ailelerine teslim edildi.

Gemlik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma
başlattı.

Orman Bakanı Ersin Taranoğîu Gemlik’te konuştu.

“Ormanı tamamen
köylüye bırakacağız”

t Genel Sekreteri Yasar Okuyan:

‘Rayından çıkan demokrasiyi 
gerine oturtmak zorundayız”

Haberi Sayfa 3’te

Ölümünün 14. yıldönümünde

Orman Bakanı Ersin 
Taranoğîu, ANAP İlçe 
Merkezinde partililerle 
yaptığı konuşmada, 
anayasada değişiklik 
yaparak, ormanları 
tamamen- köylüleri ver
meyi amaçladıklarını 
söyledi.

Taranoğîu; Türkiye'de 
orman kaçakçılığının 
boyutlarının çok yüksek 
olduğunu, kaçakçılık 
nedeniyle 35-40 trilyon 
liralık kaybın meydana

geldiğini söyledi.
Siyaset çelerin 

kaçakçılara destek ver
memesi halinde orman
ların korunabileceğini
söyleyen bakan
Taranoğîu, yılda orman 
yangınlarıyla 1 milyon 
metreküp alanın zarar 
gördüğünü, buna karşılık 
orman kaçakçılığıyla 10 
milyon metreküp alanın 
yok edildiğini söyledi.

Haberi Sayfa 3’te

HAFTAYA BAKIŞ

Eski Gemlik

O Kadri GÜLER
Görüntümüz değişiyor
yolunu anımsayanlar, Bursa'dgn

Gemlik'e gelirken, Sunğipek dönemecinden dönen 
otobüslerden karşımıza şak diye denizi çıkarırdı.

Bunun için ünlü şaiir Orhan Veli'de ;
“Gemlik’e doğru
denizi göreceksin
sakın şaşırma” diyerek aniden denizi görmenin 

sevincini ve şaşkınlığını dile getirmiş dizelerinde.
■ 0 günlerde Gemlik bir başka güzeldi.

1970'11 yıllardan sonra başlayan gelişme, buna 
bağlı yapılaşma, İlçenin nüfusunu ve sosyal yapısını 
değiştirdi.

Ovaya doğru olan yayılmanın yanı sıra, Manastır 
bölgesi ayrı birer Gemlik oldu sanki.

Orhan Veli'nin denizi ani görmenin şaşkınlığını, 
daha sonraki yıllarda yolun güzergahının değişme
siyle “Gemlik’e doğru Gemlik'e deniz görülür” hale 
geldi.

Dışarıdan gelen herkes, Gemlik'in Bursa yolundan 
görünüşüne hayrandır.

Deniz ve kentin içiçe olduğu ender güzelliği bulu
nan toprak parçasıdır ilçemiz.
J Bu görüntüyü ve güzelliği bozmamak gerekirdi.

Yıllar önce Manastır'a verilen çok katlı yapı izni 
.üzülerek söylemek gerekirse bu güzelliği bozan ilk 
jetken oldu. r "
■ 1980'lerin belediye meclisindeki müteahhit ve 
inşaat satıcılarının çokluğu ve siyasi kararların tercihi 
bugünkü çirkin beton yığınlarınının oluşumuna 
yolaçtı.
M Bu çirkinliğin daha da artmaması için alınan bir 
karar vardı, Yapılan inşaatların dış cephelerinin açık 
renklerden oluşması ve renk bütünlüğünün sağlan
ması yönünde...

Geçenlerde küçük bir haberle bu çirkinliğe dikkat 
^çekmiştim. Alıngan bir müteahhit arkadaşımız büro- 
pmuza kadar gelerek belediyenin kendilerini 
i uyarmadığını, kullandıkları rengi ise daire sahiplerinin 
^kararlaştırdıklarını söyledi. Bu inşaat Manastırda her 
yerden görülen mor binaydı.

Allahaşkına bu rengin bir güzelliği var mı?
Bunu bir başkası sürdürdü. Hemde babadan 

Ekalma zeytinliğimizin üzerine bir kooperatifin yap- 
1 tırdığı konutların dış cephe rengi limon sarısı ve por
takala boyandı. Bir başkası koyu kırmızı, bir başkası 

i.bir başka uyumsuz renkle Gemlik'in görünümünü 
kbozmaya devam ediyor. Bu ilçede belediye var mı 

yok mu merak etmeye başladım.
Gemlik'! renklerle çirkinleştirmenin yolu açıldı.

H Buna engel olacak siyasi partiler. Mimarlar Odası. 
Mühendisler Odası, sendikalar ve her Gemlikli var 

gücüyle sesini çıkarmalı.
L Bu belde bina yapanların değil, burada yaşayan 
I herkesindir.

AN'AP Genel Sekreteri 
Yaşar Okuyan, ■ 55. 
hükümetin çok büyük işler 
üstlendiğini, rayından çıkan 
demokrasiyi yerine oturt
mak zorunda olduklarını 
söyledi.
’ Cuma namazlarını kulla
narak eylem düzenleyen
lerin arkasında Refah 
Partisinin bulunduğunu

Bayar 
anıldı

Özel dershanelere
kayıtlar başladı

Söyleyen Okuyan,
hıükümetin çeteler, hırşglpf, 
mültecilşr, açlık, ekonomi, 
ve işsizlikle mücadele ede
ceğini,' dirri ■'tccılla'narak

3. Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar ölümünün 11. 
yıldönümünde Umurbeyde 
Devlet töreni ile anıldı.

.22 Ağustos cuma günü 
saat lO.oo da Celal Bayar 
için yaptırılan Anıt Mezar 
önündeki törene 
Cumhurbaşkanı adına 
Kanunlar Daire Başkanı Ali

siyaset yapanları
Muhittin Kaşifoğlu,

engelleyeceklerini söyledi/
Haberi Sayfa 3'te

|Yeni Başkan Kgzım Yener

hükümet adına Orman 
Bakanı Ersin Taranoğîu 
katıldı.

Haberi sayfa 3’fe

ilçemizde bulunan 
özel dershanelerin ÖSYS 
ve yetiştirme kurslarına 
kayıtlar başladı.

Özel Körfez Fen 
Dershanesi yönetim kuru
lu başkanı Ahmet Aydın 
gazetemize yaptığı açık
lamada 1 Eylül 1997 tari
hinden itibaren özel 
deshanelerde hafta sonu 
üniversiteye hazırlık 
kurslarının başladığını, lise 
ve ortaokul ara sınıfların 
yetiştirme kurslarının ise

20 Eylül'de başlaya
cağını söyledi.

Özel Körfez Fen 
Dershanesinin bu yıl 
başarılı bir dönem 
geçirdiğini söyleyen 
Aydın, dershaneye 
devam eden öğrenci
lerin yüzde 70'inin çeşitli 
üniversiteleri kazandığını, 
tıp, mimarlık, mühendislik, 
veterinerlik fakültelerini 
yüksek puanla kazanan 
öğrencilerinin bulun
duğunu söyledi.

Barış 
Partisinin
Başkanı 
istifa etti
Barış Partisi kurucu ilçe 
başkanı Emekli öğretmen 
Dursun Tağıt görevinden 
istifa etti.
8 Yıllık Kesintisiz Eğitime 
geçilmesi nedeniyle 
yeniden öğretmenliğe 
dönüşü düşündüğünü 
söyleyen Dürsün Tağıt'ın 
yerine Bbrış Partisi İlçe 
Başkanlığına Kazım Yener 
getirildi.

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

Sunğipek’ten ihracat

SIZI GIDI...

fon kamyonlarla Tarhan 
Sherkat Tovvlldl firmasına 
gönderildi.

53.000 dolarlık mal 
Gemlik'ten yola çıktı. İhra
catın devam edeceği öğre
nildi.

İlçemizin en eski sanayi 
kuruluşlarından olan 
Sunğipek'te imal edilen 
selofanlar İran'a ihraç ediliy
or-.

Selüloz hammaddesin
den imal edilen 15 ton sele-

Başkan 
Avcı 
Ankara’da
Belediye Başkanı Avcı 
doğalgaz ve Manastır'a 
kanalizasyon yapımı konu
larında yardım bulabilmek 
dmacıyla başkent 
Ankara'ya gitti.
Çuma gününe kadar 
Ankara'daki temaslarını 
sürdürecek dian Başkan 
Avcı'nın yerine Mehmet 
Dinç vekaleten belediye 
başkanlığı görevini yürüte
cek.

“-BEN BU ÜLKEYE KRİZ GEÇİRTTİM.

ALLAH’A ŞÜKÜR.”
BUNU SÖYLEYEN KİM?
SAYIN TANSU ÇİLLER. 
BİR DE YALANCI HA
SİZİ GİDİ MÜFTERİLER
SİZİ...

ŞJnan. ^amEt
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' Yılmaz AKKILIÇ

Hacı Süleyman Efendi
öner Sanat Dergisi'nin Temmuz 

1997 tarihli 38'lnci sayısında bir şiir 
dikkatimi çekti. Şairi, Osmangazl 
Kaymakamı Ferhat Baştürk. İlginç bir 
güncelliği var şiirin, şöyle:

ALET EDENLER
Dini siyasete ve çıkarlara
Alet edenleri
Böyle emretmiyor dinler. Yarın 

Tann huzurunda
Ne hesap verecekler...

Tarihten bugüne dinler, 
Çıkarlar için alet edildiler.
En fazla alet edenler de,
Hükümran bazı siyasiler ve dilenci 

ler...
Uzun zamandır görüşmemiştik, 

telefon ettim, şiiri ilginç bulduğumu 
söyledim.

“Oooo” dedi, “sen benim şiirimi 
bir yana koy, yarın uğrayacak olur
san sana Hacı Süleyman Efendi’den 
söz edeceğim.”

Dün sabah ziyaret ettim Sayın 
Baştürk'ü. Gelenler, gidenler; yakı
nanlar, teşekkür edenler...

O arada ben, konuk koltuğu 
önündeki küçük masada duran iki 
alsümü inceledim. Simav, Midyat, 
Kahta ve Nazilli'deki kaymakamlık 
dönemlerinden anılar, takdirnameler. 
Her görev yaptığı yerde vatandaşla 
bütünleştiğine, görevde üstün başarı 
sağladığına, çevre duyarlığına, 
sevilip sayıldığına ilişkin gazete küpür- 
leri... * * *

Başbaşa kalınca,’turuncu kapaklı 
bir kitap çıkardı çekmecesinden, “Al, 
bunu sana armağan ediyorum” dedi.

Kitabın adı, Hacı Süleyman Efendi. 
Rahmetli Sadi Borak tarafından hazır
lanmış, kapağında “Atatürkçü ve 
toplumcu örnek bir din adamı” 
sunuşu yer almakta.

İlk sayfada, 20 Mayıs 1923'te Hacı 
Süleyman Efendi'ye çekilmiş bir tel
grafın klişesi var, şunlar yazılı:

“Namzetlikten (adaylıktan) sarf-ı 
nazar buyurmanızı (vazgeçmenizi) 
kaydettik. Siz, bizim her zaman ve 
her vaziyette samimi ve ‘mefkure 
arkadaşı’mızsınız. Afiyetinizi temenni 
ederim efendim. i ,

Gazi Mustafa Kemal (Atatürk)* 
Telgraf, yaşı ilerlediği için milletve 

kili seçimlerinden bağışlanmayı 
dileyen Hacı Süleyman Efendi'ye 
teşekkür için çekilmiş. Ama dikkati 
Atatürk, O'na “Mefkure arkadaşım” 
diyor.

Kitabın arka kapağını çevirdim. 
Hacı Süleyman Efendi'nin Imparator- 
luk'tan Cumhuriyet'e dönüşüm 
sürecinin gerçeklerini yansıtan bazı 
sözleri, “özdeyişlerinden birkaç 
damla” başlığıyla sıralanmış, birkaçın 
aktarıyorum:

“Görkemli saraylarda gizlenen 
alçaklar ve köylülerin cehaletinden 
yararlanarak onları kahreden rezil 
ağalar...”

“Cehaleti yok edemedikçe, bu 
dünyada var olmamız mümkün 
değildir.”

“Köylü, ağaların toprak kölesi 
olmaktan kurtarılmalıdır.”

“Çok çok okul yaptırmak, büyük 
büyük cami yaptırmaktan daha 
hayırlıdır.”

“Eğitim düzeni olmayan bir ulusun, 
medeni düzeni de olamaz.”

Hacı Süleyman Efendi, 1910'lar- 
dan 1920'lere değin, o görkemlf 
dönüşüm sürecinde söylemiş bu söz
leri...

Şimdiki kara sakallı yobazlar ve 
siyasal temsilcileri neler diyor...

Sayın Baştürk'le, Hacı Süleyman 
Efendi üzerine konuşmaya daldık...

Kaymakam olarak Nazilli'ye gittiği 
İlk gün kentte şöylece dolaşırkerL 
Belediye önünde, sakallı bir adamın 
büstüne rastlamış. Ilgjslnl çekmiş, yak
laşmış, büstün' kaidesinde yazılı olan-, 
lan okumuş.

Yukarıda aktardığım “cehalet” ve 
“eğitim” üzerine özdeyişlerden başka 
bir de Şu:

“Kızları ve kadınları belirli fikir 
düzeyine ulaşmış olan ulusların sırtı 
asla yere gelmez.”

Hacı Süleyman Efendi, 1910'ları 
1920'lere bağlayan süreçte söylemiş 
bunları!

Ve şimdikiler...
Diyor ki Sayın Baştürk:
“Hacı Süleyman Efendi’nin adına 

İzmir’de bir okul varmış, 1993’te 
Nazilli’de de O’nun adına bir okul 
yaptırdık -bunun için bayağı da 
uğraştım hani-. Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bir öneride bulunmuş
tum, demiştim ki : ‘Eğitim-öğretim 
yılının bir açılış töreni de, Atatürk’ün 
mefkure arkadaşı bu uygar ve 
devrimci din adamının büstü önünde 
yapılsın’, dinleyen olmadı.”

Hafif bir serzeniş var serînde, 
katılıyorum...

Biraz daha söz edeyim Hacı 
Süleyman Efendi’den'...

ikinci Meşrutiyet döneıplniri ünlü 
siyasetçi ve bilim adamı BursalI 
Mehmet Tahir Bey'in önermesiyle İtti
hat ve Terakki'den’Aydın mebusu 
(milletvekili) seçilmiş. Padişah'ın 
mebusldrı kabulünde herkes gibi 
“etek öpmek” yerine, hafifçe eği 
lerek selamlamayı yeğlemiş.

OsmanlI Meclis-i Mebusanları'nda, 
Anadolu insanının savunuculuğunu 
yapmış. Son Meclis-i Mebusan İngiliz 
askerlerince basılınca, Mustafa 
Kemal'in çağnsına uyarak Ankara'ya 
gitmiş.'ve ilk Türkiye Büyük Millet 
Mecllsi'nde görev almış. .

18 Eylül 1920'de, eğitimle ilgili bir 
yasa tasarısı hazırlayarak başkanlığa 
sunmuş.

, Ve dikkat ediniz!..
Gerekçesinde, “Dünyada mutsuz 

Anadolu halkı kadar bilgisizlik çuku
runun derinliklerinde çırpınan bir 
başka ulus yoktur” dedikten sonra, 
yasa tasarısının 1 ’ln'cj, maddesini şöyle 
düzenlemiş:

“Erkek ve kız bil’umum ilkokullar, 
maarif müdüriyetlerinin denetimi 
altında olmak üzere ancemaaten 
(birlikte) ve aşağıdaki maddelerde 
yazılı maarif encümeni vasıtasıyla 
idare olunur.”

Henüz “tevhid-i tedrisat” çıkmış 
değil, ama aydın bir din adamı öne 
rlyor bunu.

Bir HaCi Süleyman - Efendi'yl 
düşünün dost okurlarım, bir de şimdiki 
şaklabânları!..
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KAYIP
Osmangazl Nüfus 

Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
Nurgül ÖZTÜRK

Üzüm 
«ilaç” 
gibi

Üzümün İçerdiği demir, 
şeker, mineraller ve vita
minler sayesinde, böbrek, 
karaciğer ve sindirim sis
teminin düzenli çalışmasını 
sağladığı bildirildi.

Manisa'nın Sarıgöl 
Ovasında 63 bin dekar 
alanda yetiştirilen Sultaniye 
üzümleri, ekonomik 
katkısının yanı sıra insan 
sağlığına da büyük yarar
ları bulunuyor.

Konuyla ilgililerin yaptık
ları açılmada, kan yapıcı 
özelliğiWılunan üzümün, 
rejim yapanlar için de 
yararlı olduğunu belirterek, 
su, fosfor, kalsiyum, demir, 
şeker, mineraller ve Vita-. 
minler içeren üzümün, 
besin değeri yönünden 
çök zengin olduğunu 
söylediler.

Üzüm, taze olarak 
yendiğinde halsizliği
gideriyor, böbrek,
karaciğer, mide ve bağır
sakların düzenli çalışmasını 
sağlıyor.

Taze üzüm, dişlerin 
gelişmesi ye temizlen
mesinde de yararlı. Yüzde 
18-25 arasındaki şeker oranı 
İle üzüm, gelişme çağında
ki çocuklar ve gençlere 
enerji verir. Üzüm suyu 
(şırası) bebek ve çocuklar 
için yardımcı besinler 
arasında yer alır.

Dünyaca ünlü Sarıgöl 
Sultaniye üzümleri ise, 
öksürük ve soğuk algınlığı
na iyi geliyor, ayrıca 
pekmezi, günbalı, pestili de 
yapılabiliyor. (A.A.) 

Dişçi 
koltuğuna 
dikkat

Konya (BYE) - Diş çekim 
ve tedavisinde uyuşturucu 
olarak kullanılan iğnede 
bulunan "adrenalindin, 
zaman zaman ölümlerle 
sonuçlanabileceği uyarısın
da bulunuldu.

Yetkililer, uyuşturucu 
iğne içersinde 'bulunan 
özellikle "adrenalin" mad
desinin birçok yan etkisinin 
bulunduğunu belirterek, 
iğne yapılmadan önce, 
hastaya mutlaka kalp, tan
siyon, şeker ve guatr rahat
sızlıkları bulunup bulun
madığı sorulmalıdır dediler.

Aarenalln'ln kol ve 
bacak gibi bölgelerdeki 
damarlarda büzülme, 
kalbe yakın damarlarda ise 
genişlemelere neden 
olduğunu bildiren ilgililer, 
şunları söylediler:

"Uyuşturucu amaçlı kul
lanılan iğne içindeki birçok 
madde çeşitli komplikasy
onlara yol açabilir. Bu 
nedenle öncelikle hastanın 
sistematik problemleri 
hakkında bilgi alınmalıdır. 
Gerekirse hasta konsül 
tasyondan geçirilmelidir. 
Kalp hastasına sorulmadan 
yapılan iğne, kalbin aniden 
durmasına neden olabilir 
ya da hastanın yüksek tan
siyonu ve şekeri varsa İğne, 
tansiyonun ve şekerinin 
yükselmesine ve şeker 
komasına girmesine yol 
açabilir. Guatr hastası 
kişide de söz konusu iğne 
hastalığın özelliğinden 
dolayı kan dolaşımını hız
landırır. (A.A.)

YazıYorum
Necati Kartal

“LE PEN İLE 
DANSEDİLİR Mi?

Siyasette bazen yakıştıramadığım çok şey oU, 
Ama bütün bunların bir anlamı ve kendi içinde bir 
tutarlılığı vardır. Bu nedenledir ki, yapılan şeylerin 
“tarih önünde verilecek hesabında” genellikle 
“kendi içindeki mantığı” kullanılır.

Nedense konu Türkiye siyaseti ya da siyasetçisi | 
olduğunda, bütün bu doğru orantılı mantık 
tepetaklak oluyor. Nedenlerini akılla izah etmeli 
pek olanaklı değil...

Bu mantıksızlığın en akılla izah edilemeyeni 
davranışın ülke olarak bir fotoğrafını bu hafta 
çekmiş bulunuyoruz.

Konu malumunuz, Erbakan'ın Fransız faşist ırka 
lider Le Pen ile görüşmesi.

Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan'ın^l 
başkan yardımcısı Abdullah Gül'ün Le Pen ile. 
görüşmesi, hem RP açısından, hem de ülke açısın
dan akıllara sığmayacak derecede büyük birj 
hatadır.

Hem de RP açısından “kapatılma” vb. meselel
erden dolayı dikkatleri üzerinde topladığı bir 
dönemde olumlu imaja ihtiyacı varken!...

LE PEN KİMDİR?
RP'liler, Le Pen'in kim olduğunu biliyorlar mı 

acaba? Eğer bilmiyorlarsa, hiç değilse Gemlik 
RP'nin üye ve sempatizanlarına kim olduğunu- 
aktarayım Le Peri in.

Değer verdiğimiz ve sohbetimiz olan RP'li dosH 
farımızdan birkaçı, belki'parti merkezine eleştirileri-! 
ni iletirler.,

Le Pen, insanlık, Türklük ve İslamlık düşmanı 
azgın bir insan kasabıdır.

Le Pen, Cezayir Kurtuluş Savaşı'nda binlerce 
Cezayirli yi katleden gizli terörist örgütün kuru 
cusu ve yöneticisidir.

Le Pen, Solingen'de evlerini kundaklayarak! 
TürkIeri vahşice yakan Neo Naziler'in ideal 
arkadaşı ve omuzdaşıdır.

Le Pen, İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler taralın?; 
dan Yahudilerin, sosyalistlerin, liberallerin yakıl 
masını olumlu karşılayan bir vicdansızdır.

Le Pen, Fransa'daki, Avrupa'daki yabancı işçil 
lerin ve özellikle Müslüman milletlerin çalıştıklar 
ülkeden atılmasını savunan bir ırkçıdır.

Le Pen, H ristiyan lığı n Katolik mezhebinin en 
yobaz, koluna mensup bir mürtecidir.

Hatta basına yansıdığı kadarıyla Le Pen ile' 
Erbakan, Refah Partisi’nin kapatılma meselesin^ 
konuşmuşlar!

Şaşkınlığın bu kadarına pes doğrusu!..
Acaba Le Pen’in iktidar olduğu bir ülkede RP 

biran açık kalabilir mi? Bu meseleyi sağlıklı birşe 
kilde hiç düşündüler mi?

Avrupa'da onca gerek merkez sağ, gerekse 
merkez sol “demokrat" parti ve kuruluşlar varken, 
demokrasiye, insanların yaşama haklarına karşı 
olan ve dünya tarafından lanetlenen bir faşist lid
erle konuşmak, derdini anlatmak, RP gibi bir par
tinin li deri ve Türkiye'de Başbakanlık yapmış, 
siyaset ustası birine hiç yakışmadı doğrusu!

Merak ediyorum... Acaba RP tabanından bul 
derece kendi felsefesi ve değerleriyle çelişen 
davranışlara hiç tepki göstermiyorlar mı?

Biz, “Cezayirli Müslüman kasabıyla nasıl| 
konuşur, dertleşiriz" demiyorlar mı?

Doğrusunu isterseniz, RP beni, hem iktidarı 
döneminde, hem de iktidardan sonra oldukça 
şaşırttı. Sosyal dönüşümü ve tutarlılığı temsil ede-! 
cek bir parti görüntüsü sergiliyordu. Ama bütün 
bu olumlu imajını yaptığı bu akılla izah edile
meyen davranış ve politikalarla yerle bir etti. I

Evet siyaset bu derece kendi içinde tutarsız] 
olmaya devam ederse, siyasetin yönlendireceği 
toplumun nasıl-bir davranış içersinde olacağım 
sanıyorlar? Doğrusu merak ediyorum. |

Biraz tutarlılık ve yöneticilerin ne yaptığındı 
dikkat lütfen.

Mutlu ve umutlu bir hafta dileğimle.

KAYIP
GemlikTrafik Şube 

Müdürlüğünden 

aldığım ehliyetimi 

kaybettim..

Hükümsüzdür, j

Adem Gül
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20 genç kızın katılımıyla yapılan yarışma heyecan yarattı

m
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■Şehnaz Armutlu 
I güzeli seçildi

çocuk kral ve 
kraliçesi seçildi

tllft ■

ıheıjei] 
rofimhı,

I Yaz nedeniyle 
sahillerimizin her bir
köşesinde 
eğlenceler ve

söyleşi, oryantal ve Jüri 5 güzel arasından 
mayolu geçişle Şehnaz Özkaya'yı birinci,
kendilerini Aksa Öğer'i ikinci, Vildan
beğendirmeye çalıştılar. Koç'u üçüncü seçti.

Dereceye 
güzellere

giren 
çeşitli

kuruluşlardan birbirinden 
güzel armağanlar verildi.

footon-1

tf
rten!.

ezneetesfe.

güzellik yarışmaları 
devam ediyor.
E. Geçtiğimiz hafta 
Armutlu'da yapılan 
güzellik yarışmasında 
Şehnaz Özkaya (16) 
Armutlu güzeli 
seçilirken. Aksa Öğer 
(17) ikinci, Vildan 
Koç 416) üçüncü 
oldu.
I HEYECANLI 
YARIŞMA

İlçemizde bir süre 
önce açılan Reşat 
Güzellik Merkezi ile 
"Bizim Taverna"nın
işbirliği ile
düzenlenen güzellik 
yarışmasına
^birbirinden güzel 20 
genç kız katıldı.
’ Bizim Taverna'da

azilerrte düzenlenen ve

□ Bursa 2000 Gazetesi ile Şursa Beyaz 
Ajans işbirliği ile organize edilen “Çocuk 
Güzellik Yarışması”nda özlem Çakar 
kraliçe, Gökhan özen’de kral seçildi.

Bursa 2000 Gazetesi 
İle Bursa Beyaz Ajans'ın

leraflefiı ytü 
ise*
nıyoooros 
ferin :ocw 
ta
TOZfei»?

yüzlerce yazlıkçının 
merak ve heyecanla 
izlediği güzellik 
yarışmasının saç 
bakım ve makyajları
Reşat 
Merkezi 
yapıldı.
r 5

Güzellik 
tarafından

kategoride

ima meşeleri

u birûkefeN 
îyısa^ütiM

yeteneklerini
Sergileyen güzeller, 
jüri tarafından 
elenerek 5 güzel 
finale kaldı.
B Finalist güzeller jüri 
[önünden yürüyüş.

EN GÜZEL ŞEHNAZ : Armutlu’da Bizim Taverna ve Reşat Güzellik Merkezi tarafından 
düzenlenen güzellik yarışmasında birinciliği Şehnaz özkaya, ikinciliği Aksa öğer, 
üçüncülüğü ise Vildan Koç aldı.

organize 
Güzellik 
Camsı 
yapıldı.

ettiği "Çocuk
Yarışması" 

Taverna'da

Kumsaz Çocuk Kralı
Gökhan özen, Kumsaz 
Çocuk • Kraliçesi ise 
Özlem Çakar seçildi.

Yüzlerce kişinin
merakla izlediği "Çocuk 
Güzellik Yarışması" 5 ile 
10 yaş arasındaki 
çocuklar arasında 
yapıldı.

Çakarlar Tekstil ve 
özen Yemek Sanayii 
katkılarıyla gerçekleş 
tirilen yarışmaya 26 
çocuk aday katıldı.

1 hafta önceden 
koreografı dersi alan 
kral ve kraliçe adayları, 
yarışma günü izleyiciler 
ve jüri önünde 
öğrendiklerini ye kendi
becerilerini de
sergileyince çekişmeli 
bir ygrışma yaşandı.

:ZSOg0|

ıkorttyop» 
loğu»!
tobanr®'; 
‘deriyle çe*r 
tanı?
osobiflo^

KÖRFEZ OFSET
KAYIP

3 aşamadan oluşan 
yarışmada kral ve 
kraliçe adayları estetik, 
güzellik ve yetenek 
dallarında çekiştiler.

Sunuculuğunu Ender
YÖrdem'in yaptığı
yarışmada, jüri merakla 
beklenen sonuçları 
açıkladı.

Yarışmanın sonucuna 
göre, "Kumsaz Çocuk 
Güzellik Yarışması "nın
kralı Gökhan 
kraliçesi ise 
Çakar oldu.

Erkeklerde 
Meriş ikinci, 
Güngör

özen, 
özlam

Orkun
Güray 

üçüncü
seçilirken, kızlardan da 
Aysun Şen ikinci, Gamze
Yavaş ise 
seçildi.

Birinci 
miniklere

öçüncıı

seçilen 
sponsor

firmalar tarafından altın
ve kıyafet 
edilirken, 
yarışmacılara 
ödüller verildi.

hediye 
diğer 

da çeşitli

ALTINTAŞ CAMİİ YAPTIRMA 
ve KUR’AN KURSU 

YAŞATMA DERNEĞİ NDEN 
KONGRE İLANI

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 14 Eylül 
1997 Pazar günü Gaziosmanpaşa Camii Altında saat 
14.oo’de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 
21 Eylül 1997 Pazar günü aynı yer ve saatte 
tekrarlanacaktır.

üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

ni.hem^ 
sonra 

■fiği ten^ 
du 
(illa izah * 
stebiıelli

li içinde 
yönlen^® 
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Gazhane Cad. No : 51ZA (Fikret Oto Yanı) 

Tel : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95

ANADOLU SİGORTA A.Ş.

imle.

KAYIP I

I 

ğ«ne**’ 
toyu*; I 

jkün»®* I 
ıdem^J

ZORUNLU SİGORTALAR 
OTO SİGORTALARI 
HIRSIZLIK SİGORTALARI

( TYafik - Yeşil Kart - Tüpgaz - Okul Servis ) 
( Kasko)

( İşyeri - Konut - Kasa)
SORUMLULUK SİGORTALARI (Asansör Kaza - İşveren Hpkuki 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 
Numan Dursun 

TAM YETKİLİ ACENTA
B ,< ,,ı 1EL | 02 34 i 514 H 4Ö

Çarşı Meydam Akıt iş Merkezi Kat; 1 No s 4

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

1 -fllll

Gemlik Nüfus 
Müdürlüğünden 

aldığım nüfus 
cüzdanımı ve SSK 

Kimlik kartımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

CAN İZLATLI

GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması, 
görüşülmesi ve aklanması
4- Denetleme kurulu çalışma raporunun okunması, 
görüşülmesi, aklanması.
5- Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi.
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

S.S. ÖZGÜZEL YALI KONUT 
KOOPERATİFİ 
Küçük Kumla’da 

HAVUZLU DAİRELER İÇİN ÜYE 
YAZIMINA BAŞLADI 

250 Milyon Peşin 
Ayda 25 Milyon 

taksitlerle
TEL.: Merkez : 513 30 88 Kumla 538 47 38

Merkez : Demirsubaşı Mah. Tahıl Sokak Çavdar Apt. No : 7/2 GEMLİK 
İRTİBAT BÜROSU : Siteler Mah. Abdullah Aslan Cad. ÖZDEN Sitesi altı 

Küçük Kumla /GEMLİK
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Elif Demir ve Hatice Uysal adlı küçük çocuklar gaz sızdıran şohbemıı kurbanı oldular „
olumunun II yıldönümünde

Şofben 2 can aldı Ba-var = Gonca YERİ.İYİ JRT =

35

Banyolardaki şohbenlerin baca sistemleri standartlara uygun 
değilse ve bakımları zamanında yapılmıyorsa bu tür faciaların her 
zaman olacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet Mahalle 
sinde meydana gelen 
faciada iki küçük çocuk 
sohben zehirlenmesinden 
öldü.

Olay geçtiğimiz hafta 
cuma günü saat 17.30 
sıralarında Demirkent 
Sitesinde meydana geldi.

Mobilyacı Ali Demir'in 
kızı komşusu ve arkadaşı 
Hatice Uysal'ların evinde 
birlikte yıkanmak için 
banyoya girdiler. Bu

ANAP Genel Sekreteri Yaşar Okuyan :

‘ ‘Raynidançıkan demokrasiyi 
yerine oturtmak zorundayız’’

Anavatan Partisi

I

K

Genel Sekreteri Yaşar 
Okuyan, ANAP İlçe 
merkezinde yaptığı 
konuşmada, 55. 
hükümetin çok büyük 
riskler üstlendiğini, 
rayından çıkarılan 
demokrasiyi yerine 
oturtmak zorunda 
olduklarını söyledi.

Geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü saat 
13.oo de ANAP'lılarla 
Gemlik İlçe Teşkilatını 
ziyaret eden Yaşar 
Okuyan, partililere karşı 
yaptığı konuşmada, 
popülist politikalarla 
ülkeyi yönetenlerinin 
Türkiye'ye ihanet ettik
lerini söyleyerek. Refah 
Yol iktidarının 
cumhuriyet tarihinde ilk 
kez denk bir bütçeyi 
hazırladığını TBMM 
ifade ettiğini, oysa 
bütçede 2.5 katrilyon 
açığın bulunduğunun 
ortaya çıktığını, 
belirterek, zamların 
kaçınılmaz olduğunu 
iddia etti.

Yaşar Okuyan şöyle 
konuştu:

“ - Türkiye’nin dolara 
karşı yapmak zorunda 
olduğu zamlar var. 
Bunlar petrola yapılan 
zumlardır. Her ay değer 
kaybeden paramız, 
karşısında yüzde 7-8 
zam yapmak kaçınıl
mazdır.

Kesintisiz 8 yıllık 
Eğitim Yasası nedeniyle, 
kaynak yaratmak 
amacıyla yaptığımız ve 
yapılacak zamlar 
vardır. Bunu tekel ürün
lerine ve cep telefon
larına yaptık.

Ekonomiyi düzelt
menin iki yolu var. 55. 
hükümet yüzde 60 halk 
desteği ile iktidar oldu.

Bu hükümet erken 
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seçim kararı alıp 5-6 ay 
sonra seçimlere gide
bilirdi. Bu popülist poli
tikayı uygulayabilirdi. 
Ama bu yolu tercih 
etmedik. Bu yol Türkiye 
ye ihanet yoludur. 
RefahYol 1 yıldır bu 
politikayı uyguladı. 
Seçim hükümetiyiz 
ama bozulan dengeleri 
yerine oturtmaya 
çalışıyoruz.”

Zam yapmanın hoş

.arada banyoda mey
dana gelen gaz kaçağı 
iki küçük öğrencinin gaz 
zehirlenmesinden 
ölümüne neden oldu. 
Banyodan çıkmayan 
çocukları kontrole giden 
anne Funda Uysal, feci 
manzara ile karşılaştı.

özel Uzman
Polikliniğinden gelen ilk
yardım ekibi küçük 
çocukların zehirlenerek 
öldüğünü belirtince

olmadığını ama zam 
yapmak zorunda olduk
larını söyleyen Yaşar 
Okuyan, “Vatandaşın 
buna katlanacağını 
bozulan dengelerin 
düzeltileceğini söyledi. 
Bozuk bir ekonomi 
devraldıklarını ama 
enkaz edebiyatı yap
mayacaklarını belirten 
Okuyan, ülkeye hizmet 
yapmak amacıyla ikti
dara geldik. Bütün kötü 
şartlara karşın rizikoları 
üstlendik. Başarıp 
başaramadığımızı 
icraatlarımızla halk 
sandıkta gösterecek, 
milletimiz bizi değer- 
lendirecek”dedi.
EYLEMCİLER İZLENECEK

Bir soru üzerine cuma 
namazlarından sonra 
başlayan eylemlerle 
ilgili olarak görüşlerini 
açıklayan Yaşar 
Okuyan, 8 Yıllık Kesintisiz 
Eğitim Yasası'nın çık
masına karşın hala 
camilerin eylem yeri 
yapılmasınına izin ver
meyeceklerini belirtir 
ken de şunları söyledi:

“Camiler Allah’la 
buluşma yerleridir. Bu 
yerleri kanunsuz eylem
ler içinde kullanmaya 
hükümetimiz izin ver
meyecek. Hele hele 
Kuran’ı bu kişilerin kul
lanmaları, zincire vur
malarına hiç izin ver
meyeceğiz. islamiyeti 
siyasete alet ettiren 
RP’liler dikkatli olsunlar. 
Hükümet olarak yasa 
dışı gösterileri önleye
ceğiz. Kışkırtıcılar 
yasaların önünde 
hesap verecekler 
RP’lilere tavsiyem 
kışkırtıcılıktan 
vazgeçsinler. Vebal 
altında kalırlar. 
Yasaların karşısında 
hesap verirler.”

ANAP iktidarı 
zamandında ekonomi
leri düzeltilen sosyal 
güvenlik kurumlarının 
altüst edildiğini, bunda 
Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel'in 
başbakanlığı yaptığı 
hükümetin, DYP - SHP 
hükümetinin, RefahYol 
hükümetinin büyük payı 
bulunduğuna dikkat 
çeken Yaşar Okuyan, 
“Sosyal Güvenlik

Demir ve Uysal ailesi 
yıkıldı.

•Elif Demir ve Hatice 
Uysal'ın cesetleri Gemlik 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.

Ailelerine teslim edilen 
küçük kurbanlar, 
cumartesi günü hüzünlü 
bir törenle ilce mezarlığın
da toprağa verildiler.

Gemlik Cumhuriyet 
Savcılığı olayla ilgili soruş
turma başlattı.

Kuruluşları 1 katrilyon 
açık verdi.
Özelleştirmeden gele
cek tüm girdileri bunları 
düzeltmek için kul- 
lansak yine yetmez. 
Hükümetteki koalisyon 
ortakları ve SHP ile 
uzlaşarak meclise 
makul yasalar getirerek 
bu kurumlan ıslah 
etmek zorundayız. 
Açığın daha büyümesi
ni önleyeceğiz. Bu 
konuda önemli 
mesafeler alındı.” şek-, 
ünde konuştu.

Okuyan. Atatürk'ün 
kılık kıyafet yasası'nın 
çıkardığı bugün Türkiye 
Cumhuriyetinin eski 
başbakanı Necmettin 
Erbakan'ın başbakanlık 
konutunda dini kıyafet
leriyle cemaat liderlerini 
topladığını, yasalara 
karşın polisin, savcıların 
ve hakimlerin başbakan 
hakkında işlem yapa
madıklarını, mevcut 
yasaların çalıştırılması 
gerektiğini söyledi.

55. hükümetin çok 
büyük riskler üstlendiğini 
de söyleyen Yaşar 
Okuyan, " Rayından 
çıkmış olan
demokrasiyi rayına 
oturtmaya çalışıyoruz.

irticai faaliyetler 
tehdit sınırını aşan nok
taya geldi. Çeteler, 
hırsızlar.mürtecilerle, 
açlıkla, ekonomiyle, 
işsizlikle mücadele 
ederken, devletin 
yeniden yapılanması 
için uğraşıyoruz. 
Koalisyon hükümeti ile 
bunların altına giriyoruz. 
Bu siyasette intihardır. 
Biz intihar etmiyoruz, bu 
memleketi mucizevi 
şekilde kurtarmaya 
çalışıyoruz. ”dedi.

ANAP İlçe 
Merkezindeki açıkla
malarından sonra Deniz 
Restaurant'ta yemek 
yiyen Yaşar Okuyan ve 
Orman Bakanı Ersin 
Taranoğlu, buradan 
Armutlu'ya, oradan da 
Yalova'ya geçtiler. 
Bakan Taranoğlu ve 
Okuyan'a ANAP ilçe 
Başkanı Adnan Tekin, İl 
Yönetim Kurulu üyesi 
Faruk Güzel ve Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı 
refakat ettiler.

■ BM'’

Körfez

anıldı
3. Cumhurbaşkanı Celal 

Bayar, ölümünün 11. yıldö 
nümünde devlet töreni ile 
anıldı.

Celal Bayar'ın 11..ölüm 
yıldönümü nedeniyle 
Umurbey'de bulunan 
Celal Bayar Anıt Mezarı 
önünde düzenlenen 
törene Cumhurbaşkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Daire 
Başkanı Ali Muhittin 
Kaşifoğlu, Orman Bakanı 
Ersin Taranoğlu, Garnizon 
Komutanı Tuğgeneral 
Şevket Uğur Büyükçulha, 
Bursa Vali Vekili Haşan 
Tülay, DYP milletvekili 
Turhan Tayan, RP milletve 
kili Cemal Külahlı, 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdem Saker, eski 
parlamenterler ve 
Demokrat Partililer katıldı.

Tören saat IG.oo'da 
çelenklerin konulması ve 
saygı duruşu ile başladı. 
Anıtmezara ilk çelenği Ali 
Muhittin Kaşifoğlu koydu. 
Türkiye Cumhuriyeti çelen- 
gi Orman Bakanı • Ersin 
Taranoğlu, Genelkurmay 
Başkanlığı çelengi ise 
Şevket Uğur Büyükçulha 
tarafından konuldu.

Törenden sonra Celal 
Bay.ar Müzesi salonunda 
bir anma toplantısı düzen
lendi. Toplantıda Celal 
Bayar Vakfı Başkanı ve 
Celal Bayar'ın kızı Nilüfer 
Gürsoy bir konuşma yaptı. 
'Babasının 100 yıla yakın 
ömründe memleketin 
•bütün önemli işlerinde payı 
bulunduğunu belirterek 
konuşmasına şöyle devam 
etti:

“Uzun ömrü boyunca 
sahip olduğu değerler sis
teminden ve Atatürk’e 
bağlılığından asla vazgeç 
meyen bir kişiydi. Bugün 
olsaydı ne derdi, ne 
düşünürdü? Değer verdiği 
milli iradeye çok bağlıydı. 
Uzun badirelerden hatta 
rejim tartışmalarından 
sonra TBMM’nin bugün 
vardığı başarılı noktayı 
görseydi mutlu olurdu. 
Daha nice aydınlık günler 
dilerdi”

Orman Bakanı Ersin 
Taranoğlu da konuşmasın
da Celal Bayar'ı anmanın 
çok önemli olduğunu, 
onun vatanseverliğinin, 
çalışkanlığının ve 
dürüstlüğünün örnek alın
ması gerektiğini söyledi.

Anma töreninden sonra 
Celal Bayar Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Tuna 
Taner'in yönettiği bir panel 
düzenlendi.

Panele konuşmacı 
olarak Prof. Dr. Sulhi 
Dönmezer, Mustafa Ayşan, 
Nihat Ay ve Mehmet 
Dülger katıldı.

Panelde konuşan Prof. 
Dr. Sulhi Dönmezer, Türkiye 
Cumhuriyetini kuranların 
hayatlarının iyi incelenip, 
birer model olarak göste 
rilmesi gerektiğini hatırlattı.

Panelden- sonra 
Umurbey Çarşı Caminde 
kılınan öğle namazının 
ardından Celal Bayar için 
mevlit okutuldu.

Sanal bir dünya
Bilgisayar ekranının karşısında geçen uykusuz 

geceler benim için de başladı. Sonunda Internet'e 
bağlandım ve artık bir e-mail adresim var. Ama 
şimdilerde daha çok ekranın karşısında ya bağlan
mak için ya da web sayfalarının açılması için bekliy
orum. Ama bağlantıyı kurduktan sonra sonsuz bir 
dünyaya ve bilgi ağına ulaşmak; doğrusu bağlan
mak için geçen uzun bekleme süresine değiyor. 
Internet sörfçüleri için batlardaki yoğunluk ve 
bağlantı probleminin sahiden ne kadar önemli 
olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Sanal dünya 
kapılarını herkese açıyor ve dünyayı dolaşmak için 
ne vizeye, ne pasaporta ihtiyaç duyuyorsunuz.

Yeter ki bağlantı kurulsun ve sık sık kesilmesin...
Viyaha'da dünyanın bilinen ilk hayvanat 

bahçesinin de içinde olduğu ünlü Sc Hönbrunn 
Bahçeleri'nin o huzurlu sonsuz yeşilliklerinde otu-’ 
rurken, etrafımda uçuşan kuşlara gıptayla bakmış 
“işte özgürlük bu olsa gerek” diye düşünmüştüm. 
Birkaç ülkeyi kapsayan gezinin son durağında bu 
anlatılmaz güzellikteki bahçede, kuşlara özenmiş 
“ne vize, ne lisan, ne para birimi problemi. Hiçbirini 
yaşamıyorlar. Bugün Avusturya’dalar yarın herhangi 
bir başka ülkede. Gökyüzünün sınırı yok ve onlar 
sahiden özgürler” demiştim.

Internet'te dolaşırken sınırların, statülerin ve 
paranın ortadan kalktığı, insanoğlunun sanal da olsa 
kuşlar gibi özgür olabilecekleri yeni bir dünya yarat
ma çabasını gördüm. Ve bu yeni dünyada bir şek
ilde var olmak gerektiğini de...

Dediğim gibi Internet'le yeni tanışıyorum ve aslın
da sanal dünyanın şu anda sadece özleyicisiyim. 
Ama bu beni, bu yazıyı yazmaktan ve Atatürk için 
oy kullanmaktan alıkoyamadı.

Biliyorsunuz Time Dergisi 20. yüzyılın en önemli 100 
şahsiyetini ve “yüzyılın adamını” seçiyor. Ülkemizde 
de bu çerçevede “Oylar Ata’ya” kampanyası 
başlatıldı ve mektupla veya Internet aracılığıyla 
Atatürk için oy kullanma çağrısı yapıldı.

Gerçi Time'nin anketine şimdiye kadar çok ciddi 
cevaplar gelmediği görünse de şu anda Reagan, 

j Churchill, Roosevelt, Hitler ve Madonna çekişiyor.
Kampanyada Atatürk'ün de doğru yazım yapılır

sa sıralamaya girmesi bekleniyor. Çünkü .özellikle 
elektronik posta yoluyla giden mesajlarda Atatürk, 
Mustafa Kemal veya Mustafa Kemal Atatürk gibi 
farklı şekillerde isim yazıldığı için şu ana kadar listede 
ulu önderin adının bulunmadığı görülüyor.

Bu nedenle deniyor ki derginin Internet adresin
den yani http://www,time,com’a, buradan da 
VVarrior&Statesrnan bölümüne girin ve Atatürk adını 
yazın. Atatürk adını yazarken'de "ü" harfi yerine "u" 
yazmayı unutmayın.

Evet Internet aracılığıyla gönderecekler için 
sadece bu kadar. Ben çiçeği burnunda bir sörfçü 
olarak Atatürk'e oyumu gönderdim bile.

Bu arada e-mail mesajlarınızı bekliyorum.
gonca @ asel.net.tr

lOrman Bakanı Ersin Taranoğlu Gemlik’te konuştu.

“Ormanı tamamen 
köylüye bırakacağız”

3. Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar'ın ölümünün 11. 
yıldönümü anma törenleri 
için Umprbey'e gelen 
Orman Bakanı Ersin 
Taranoğlu, ANAP İlçe 
Merkezinde yaptığı konuş
mada, anayasayı değiştire
cek sayıyı bulduklarında 
ormanları tamamen köylüye 
bırakmaya amaçladıklarını 
söyledi.

ANAP İlçe Merkezinde 
partililerle konuşan bakan 
Taranoğlu, Büyük Kumla ve 
Narlı köylüleri tarafından 
dedelerinden kalma arazi
lerin devlet tarafından 
ellerinden alınması ile ilgili 
olarak soruları yanıtlarken, 
orman rejimi dışına çıkan 
arazilerdeki yerlerin tapu
larını köylüye dağıttıklarını, 
bunun dışında kalan yerlerin 
anayasa değişmedikçe 
tapularının verilemeyeceğini 
söyledi.

Narlı Köyü arazilerinin 
2/B'ye girdiğini bu arazilerin 
anayasa değişmedikçe 
tapularının köylüye ve 
rilmeslnin mümkün

Say im . w

olmadığını belirtirken. 1947 
yılında çıkartılan yasanın 
hala değişmediğini, CHP ve 
RP'nin programlarında 
ormanların devlet eliyle 
işletileceği hükmünün yer 
aldığını, orman köylüsünün 
parti seçiminde ormanları 
köylüye verecek olan parti
leri tercih etmesi gerektiğini 
vurguladı.

Türkiye'de orman 
kaçağını önlemenin 
siyasetçi orman memuru ve 
kaçakçı üçlüsünün kurul
masıyla gerçekleştiğini, yılda 
yaklaşık 10 milyon metreküp 
kaçak orman ürünü 
kesildiğini, bunun ise, 35-40 
trilyon liralık bir değer 
olduğunu söyledi. Taranoğlu 
partililerin kaçakçılığa arka 
çıkmamasını İstedi.

Yılda 1 milyon metreküp ı 
orman alanının yanmasına 
karşın, 10 milyon metreküp 
kaçak ürün kesildiğini hatır
latan Taranoğlu, “orman 
kaçakçılığını organize suça 
sokacağız. Bunun yasal 
değişikliğini hazırlıyoruz” l 
dedi.

http://www,time,com%25e2%2580%2599a
asel.net.tr
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BASINDAN SEÇMELER
[ Marmelatlı techno - türkü
| Yeni talk-showcumuz (hani şu Türkçe bilmeyen 
çocuk) “Bizim Michael"ın programında Türkiye'nin! 

[yeni türküçülerini izledim.
■ Stüdyonun “şark köşesinde” yerdeki sininin 
[üzerinde dekolte bir dilber köy usulü kahve 
pişirirken, dört fıstık kız “techno-türkü” yaptıklarını 

[açıkladılar. Michael, “Siz nasıl diyor... ıııh.. ‘Sakla 
kamanı gelir samanı1..." filan diye kıvranırken 

kızlar piste fırlayıp ne demek istediklerini gösterdil- 
er.
| Aman yarabbim!..
ı Bizim heybetli zeybeklerin şunca yıldır bıyık 

■bura bura, kostak kostak oynadıkları Fidayda, dört 
çıtır kızın elinde mini eteklerle hoplaya zıplaya 
oynanan, işveli bir Eurovision şarkısına dönmüştü.

■ Kuvvetle muhtemeldir ki, Amerika'da bunların 
baharatlısının iyi iş yaptığını farkeden birileri “Biz 

[de marmelatlısını yapalım” demiş ve hayatları 
boyunca türkü dinledikleri bile çok şüpheli olan 

■dört kıza türkü söyletme işini icad etmişti.
F Kızlar hoş, ritm, tatlı, türküler ise nas’olsa, 
■Yakalarsam muck muck...”u bile aratmayacak 

erotizm düzeyinde :
E “indim derelerine/ bilmem nerelerine/ kaytan 
bıyıklarımı/ sürem nirelerine."
I Aslında Marmelat Kızlar, köy düğünlerinin 
İHilton’un balo salonunda yapıldığı bir çağın 
[türküsünü söylüyorlar. Gelin atla salona girerken 

Aşık Veysel çalacak değil herhalde.. Köy, reçelden 
imarmelata geçiyor.
[ AnkaralI Turgut’un deyişiyle bu da “müziğimizin 
[türlüsü..."
■ Yani yemekteki türlünün müzikali...
r Yeri gelmişken “Kentteki köylülerin türkücüsü" 
[AnkaralI Turguttan da haber verelim. Belki tele
vizyonda görmüşsünüzdür; Turgut, İstanbul 
Tarabya’da programa başlarken, Bülent Ersoy’un 
süt banyosunu protesto için kundurasını çıkarıp 

[siyah çoraplı ayağına süt döktü rttü dekoltesi bol bir 
[güzele...
i O da “Türlü müzik” yaparken, günün pop 
[şarkılarıyla dalgasını geçiyor.
| “Tut şunun ucunu döşeyelim abi... kız hepsi 
[senin mi..."leri peşpeşe ekleyip “kafa buluyor”.

Hürriyet'te Faruk Bildirici'ye söylediğine göre bu iş 
[çok tutmuş. Şimdi İstanbul’un en lüks diskolarında 
İAnkarah Turgut çalınıyormuş.
| Köy çocuklarının sünnetleri de artık oralarda 
yapılıyor da ondan...

I Geçenlerde bu “techno-türkü” işi üzerine bir 
yazı yazıp, Yeni Türkü’nün “Yenik düşüyor her şey 
zamana/ Biz büyüdük ve kirlendi dünya" dediği 
“Telli Telli"sinin disko versiyonunu eleştirmiştim.
■ “Yeni (-k?) Türkü artık iyice büyüdü ve o 
(zamana yenik düşen şeyler arasına kendi 
şarkılarını da katıverdi" demiştim.
| Meğer o yara içten içe kanıyormuş.
I Derya Köroğlu istemiş bu yeniliği... Galiba grup 
elemanları karşı çıkmışlar. Bu anlayış farkı, sonun- 
da grubu bölünmeye götürdü biliyorsunuz.

Yetişme çağımızın en güzel türkülerini söyleyen 
böylesi bir grubu yitirmek elbette çok hüzün veri- 
ci...
| Ama nedense “dağılmış olmaları” fikri eski Yeni 
Türkü'yü, marmelatlandırılmış yeni türküler 
okurken görmekten daha az üzüyor insanı...
■ Türküler eskimiyor çünkü...
| Onları dinleyenler eskiyor, değişiyor, yenileniy
or.
[ Ne köyden kopanlar köylülükten kopabiliyor, ne 
kente gelenler kentli olabiliyor.
I Sonuç : Böyle curcunaya böyle türkü...
I Marmelatlı türlü...

(Can Dündar - Aktüel Ağustos 1997)

ŞİİR KÖŞESİ
HASRET
Sevgilim, bakışlarına hasret sürdüm sabahı 

Satır aralarına düştüm ayetlerinin. Kül oldum. 

Köz oldum, kelebek kanadının o dip sularında

Bırak n’olur ışk kokan tenine dokunayım 

Düş uçlarıma kadar öpeyim secdeye varıp 

Bak nasıl büyüyor sana vahiy olan heyecanım!

Yasak ilişkilerimizin suresinde bekliyorum 

Elimde, ödünç yaşadığımız bir cevapsız dünya 

Ve bir de o sonsuz ışığın...

M. Mazhar ALPHAN (Düşlem)

YARI ŞAKA YARI CİDDİ
f M KAVGASIZ 
II < A W YAŞAYALIM

Her işimizi, kavga ederek yap
maya çalışıyoruz.

Politika da böyle...
İş hayatımızda da böyle...
Spor anlayışımızda böyle.
-Susurlukolayını hatırlayalım.
önce, “artık hiçbir şey eskisi gibi 

olmayacak" türünden, nutuklar atıldı.
Ve.. Hemen anında, cepheler 

belirdi.
Polise ve ülkücü kesime, ölümüne 

yüklenenler.
Ve.. Bu kesimi, vatan kahramanı 

ilan edenler.
Politikada ve toplumda temizlik, bir 

kenara atıldı. .
İki cepheye ayrılan tarafların, 

savaşı başladı.
Suçlamalara, siyaset bulaştı.
Herkes Susurluk hadisesinin, kendi 

çıkarlarına göre sonuçlanmasını iste
di. '

ülkenin dönüm noktası olabilecek 
bir olay, politikaya bulaştırıldı ve arzu 
edilen sonuca, ulaşılamadı.

Netice olarak, ne politikada, ne 
toplumda ne de medyada, temizlik 
sağlanamadı.

-Şu sekiz yıllık eğitim reformuna, bir 
bakalım.

Kavga o kadar ileri ölçülere vardı 
ki, nasıl bir reform olduğunu, halk 
henüz anlayamadı.

Hükümet kanadı, yasayı anlata
cağı yerde, eleştirenlere “yarasalar, 
çapulcular” diyerek, kavgayı daha 
da tırmandırdı.

Yasayı eleştirenler ise, İmam Hatip 
Okullarının kapanmasını, ülkenin 
ölüm-kalım meselesi haline, 
dönüştürmeye çalıştılar.

He( iki tarafın, tartışma tarzı da, 
konuşma üslubu da yanlıştı.

- Şu medya dünyasındaki savaşa 
bakın.

CİNE-5, BİMAŞ KAVGASI
Futbol maçlarının şifreli mi, şifresiz 

mi yayınlanması konusu, ülkenin bir 
numaralı meselesi haline geldi.

Her iki medya mensuplarının, bir
birini suçlamasından toplum yoruldu.

Açılan davalar yüzünden, yargı 
bitkin duruma düştü.

-Spordaki kavga ise, dehşet verici 
boyutta.

Deplasmandaki maça giden 
taraftar bağırıyor.

“ölmeye, ölmeye, ölmeye geldik”
Maç değil, sanki meydan savaşı 

mübarek.
Büyük ekonomik baskılar altında 

yaşayan halkımız, bu derece yüksek 
gerilime dayanamaz.

En ufak sosyal olaylar, patlamaya 
sebep olur.

Ne olur, biraz da kavgasız yaşa 
yalım. '

Türk Toplumu, sürekli kavgayı 
haketmiyor.

GEMLİK
Gerekli Telefonlar
İtfaiye
Polis imdat
Jandarma imdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

no.

156
5131055
5131879
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324

KAÇ DİL BİLİYOR
ünlü orkestra şefi Toscanini’ye 

kaç dil bildiğini sormuşlardı:
- “Ana dilimden başka üç dil 

daha bilirim.”
Diye cevap verdi Toscanini.
Ve devam etti.

“Güzel bir kadınla Fransızca, 
birini korkutmak istediğim zaman 
Almanca, iş meselelerimi halletmek 
için de İngilizce konuşurum.”

- “Peki ya anadiliniz italyan- 
cayı?”

- “Tabi.. İtalyanca da konuşu
rum... Sabahları fraş olurken 
yüzümü kesince küfrederken...”

ünlü orkestra şefi, dört dilden 
konuşmasına rağmen, herkesle 
diyalog kurabilmiş.

Ama.. Biz ülke olarak, tek bir 
lisan kullanmamıza rağmen, birbir
imizi anlayamıyoruz.

Herkes kendi fikrine inanmış.
Başkalarını dinlemiyor bile.
Dinlese bile, en olumsuz 

kelimeleri yakalıyor ve kendine 
yeni bir kavga sebebi yaratıyor.

Siyasi partilere bir bakın.
Parti liderlerine, daha dikkatli 

bakın.
Futbol maçlarında, seyircilere 

de bakın.
Farklı düşüncedeki gazetelere e 

televizyon kanallarına iyice bakın.
Hem şiddet, hem de “sağırlar 

diyalöğu” göreceksiniz.

Sözlü - Yorum

Kimse beceremeyeceği ticarete atılmaz. 

Ama.. Herkes, ticaretlerin en zor işi olan, 
“Hükümet” işine
Gözünü bile kırpmadan girmek istiyor.

“Sokrates”

Hükümet etmek, iktidar olmak, ne 
kadar “ballı" bir işmiş.

Ta.. Antik çağlarda bile, bu düzen 
öyle devam etmiş.

ünlü filozof “Sokrates” bu sözünü, 
binlerce yıl önce söylemiş.

Ama.. Bugün yaşananlara, ne kadar 
uyuyor değil mi?

Demek ki, çağlar değişmiş, 
medeniyetler değişmiş, ülkeler 
değişmiş.

Ama.. Çıkar grupları, hep aynı 
kalmış.

Hem de güçlenmelerini sürdür
müşler.

#**###
Adamın biri oğluna, “Sen aslansın” 

। demiş; Oğlu da onu yemiş.
"Ne dersiniz, hayırlı evlatmış"

REHBERİ
Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf. 4. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu SİC. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
ilçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

5132066
5134503
5131274
5131900
5131286
5131174
5131846
513,1353 
5131057 •
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
51.31411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

(EN) MİLLİYETÇİ, (EN) 
MÜSLÜMAN, (EN) LAİK 

Seçmenlerin, siyasi partileri hangi 
ölçülere göre değerlendirmesi 
gerekir.
Tabi ki, projelerine göre değil mi? 
Acaba., ülkemizde böyle mi 
oluyor dersiniz.
Maalesef böyle olmuyor.
Siyasi partilerimizin, sımsıkı 
sarıldıkları şeyler;
Milli Değerler, Manei Değerler, 
Vicdani Değerler.
- Bazı siyasi partilerimiz, ülkenin 
(en) milliyetçi partisi olduklarını 
iddia ederler.
- Bazıları (en) müslüman ve en 
inanan parti olduklarını söylerler.
- Bazıları da, ülkenin (en) laik par
tisi olduklarını ifade ederler.
işte size bir bölünme sebebi. 
Halbuki ülkede yaşayan, her 
sade vatandaş hem milliyetçi, 
hem müslüman ve hem de 
laikdir, 
Peki.. Politikacılar niçin bu değer
leri, birbirinden koparıyorlar.
Çünkü tek sermayeleri bu değer
lerdir.
ürettikleri bir projeleri yoktur.
Neyi, nasıl ve ne zaman 
yapacaklarına dair, bir planları ve 
programları yoktur.
ülkemizde yaklaşık onbeş yıldan 
beri, özelleştirme çalışmaları 
yapılıyor.
Yapılan birçok özelleştirme iptal 
edildi.
Çalışmalar onbeş yıl önce 
başladı, ama özelleştirme kanunu 
daha yeni çıktı.
Peki bu partilerin, bir proje, bir 
reform yapacak kapasiteleri yok 
mu? .
Tabii ki var.
Peki, neden uygulamaya 
geçilmiyor.
Geçemiyorlar, çünkü bir bölümü 
seçmenlerden çekiniyor.
Bir kısmı, büyük sermayeden 
çekiniyor.
Bir kısmı da, dindar kesimden 
çekiniyor. •
Tabi durum böyle olunca, geniş 
halk kesimlerini kapsayan, köklü 
reformlar hayata geçirilemiyor.
O zaman en kolay yol, milli, 
manevi ve vicdani değerlere 
sarılmak oluyor.
Ve.. Sonuç olarak, bir bölümü 
(en) milliyetçi, bir bölümü (en) 
müslüman, bir bölümü de (en) 
laik kesimi sürekli geriyor.
Halbuki, halkımız yeni projeler 
bekliyor.

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

Muhasebe M. 5134521-182
Yazı iş. Md. 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (Işgünlerl) 

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (Işgünlerl) 

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 (İş günleri) 

06.50-08.15-10.00-11.10-12:15-13.15- 
İ4.30-15.30-16.30-17.30-18.30-19.45

Aygâz 
özgaz 
Tekgaz • 
Ocakgaz
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likitgaz
Yeni Likitgaz 
Alevgaz

Gemlik'te

513 12 95 
5141700
513 16 37 
513 16 37 
513 88 43 
513 22 59 
513 45 46 
514 2841
513 65 00 
513 40 95

sinema günleri :

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

“9 1/2 Hafta”
Tel: 513 13 29

ECZANELER

26 Ağustos 1997 
Yiğit Eczanesi

27 Ağustos 1997 
Seda Eczanesi

28 Ağustos 1997 
Çamlıca Eczanesi

29 Ağustos 1997 
Yasemin Eczanesi

31 Ağustos 1997 
ifturat Eczanesi

1 Eylül 1997 
Demiriz Eczanesi

2 Eylül 1997 
Melis Eczanesi
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