
Körfez OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

Yarım saat içinde bilgisayar sistemi ve kaş e 
makinemizle kusursuz hizmet sunuyoruz. 

Ayrıca kentinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler.

Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK Tel: 51317 97

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Osman Sanşen suçlamaları cevapladı: 75. yıldönümünde anlamlı tören

Zafer Bayramı Katlandı

Eski Zeytin Halinin kapatılması üzerine 
[üreticinin ürününün pazarlanması konusunda 
Eeykoop ile yeni kuruldh Zeytin Üreticilileri ve 
satıcıları Kooperatifi arasında başlayan kavga 
(üzerine suçlanan Ticaret Borsacı Başkanı 
Osman Sanşen, basına yaptığı yazılı açıklama

da “bazı kişilerin kendi menfaatlerini düşü
nen yaklaşımları kabul görmeyecek”dedi. 
Sanşen, pazar günü kurulan pazara karşı 
çıkanların şamata yarattıklarını ileri sürdü.

Haberi sayfa 3'te

Zafer Bayramı Ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri Günü 30 
Ağustos cumartesi günü 
ilçemizde de törenlerle 
kutlandı.

Saat 9.00'da Atatürk 
Anıtına çelenklerin konul
ması, saygı duruşu ile 
başlayan tören istiklal 
Marşı ile bayrağımızın 
göndere çekilmesiyle 
devam etti.

Saat 10.00'da

Kaymakam vekili. 
Garnizon Komutanı ile 
birlikte askerlerin, halkın, 
kurum ve kuruluşların 
bayramını kutlamaların
dan ■ sonra, günün 
anlamını belirten konuş
malar yapıldı.

Gece ise Askeri 
Hara'da Zafer Bayramı 
balosu ilk kez sivil halkla 
birlikte yapıldı.

Bugün sabaha karşı meçhul bir aracın çarptığı şahıs parçalanarak öldü

IÜGSAŞ kavşağında feci kaza
HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER
Yanıbaşımızdaki tehlike |

| Geçtiğimiz hafta sonu Bursa Nilüfer ilçesinde 
amonyak gazıyla üretim yapan özel sektöre ait bir 
Tobrikada meydana gelen patlamanın sonucu I 
doğan mal ve can kaybı, beni bir an ürpertti.

Bir an gözlerimi kapatarak 1987'li yılına gittim.
f O sıralar Bursa Hakimiyet Gazetesinde çalışıyor- ı 
dum.
F Her sabah. Belediye otobüsleri ile gider gelirdim ! 
'Bursa'ya..
t Gazete binamız ise Fevzi Çakmak Caddesindeki ! 
Fomora işhanındaydı.
■ O gun, akşam iş çıkışı, otobüsten Çarşı 
»Meydanında indiğimde, bir tuhaf oldum.

। Nefes almakta zorlanıyor, genzim bir başka ! 
Ranıyordu.
। İskele Meydanına çıktıktan sonra şaşkılığım arttı. 
rAmonyak gazı soluyordum.
| Koşa koşa matbaaya gelip Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır'ı aradım. Amonyak soluduğumuzu belirt
tim. Azot Sanayinde gaz kaçağı olup olmadığını sor
dum. Bilgisi yoktu, ilgileneceğini söyledi.
■ Zamanın kaymakamını aradım, onunda bilgisi 
yoktu.
E Hayret! koöa ilçede benden başka Bürsa'dan 
gelip hissettiğimiz koktlyu duyan olmamıştı sanki.

Gerçekten Türkiye'nin en büyük amonyak fab
rikasında bir kaçak varsö; koca ilçe ölüm tehlikesiyle 
karsı karşıya demekti.
r Sonra öğrendiğime göre; gaz olarak gemilerle 
ithal edilen amonyak, fabrikadaki tanklara borularla 

(doldurulurken meydana gelen bir conta kaçağının- 
dan çıkan amonyaklar çevreye yayılmış. Tehlikeyi 
zamanında önleyebilmişler, yoksa gerçek bir facia 
yaşanabilirdi.

Sizin anlayacağınız,benim duyduğum koku 
gerçekmiş.

Sonraki günlerde İnan Tamer ağabeyimiz 
Gemlik'te iki tehlikeye değinmişti.

Bunlardan blrilncisi B.P. de bulunan benzin 
tankları. Buraya onlarca ton uçak benzini depolanı 
yor ve sevk ediliyor.
L İkincisi ise Amonyak fabrikasının kendisi, nükler 
santraller gibi büyük tehlike oluşturuyor.
L İlçemizin üzerinde bulunan bu İKİ tehlike İle ilgili 
olarak hiçbir kurum kamuoyunu aydınlatılmıyor. 
Sanki hiçblrşey oylmayacakmış gibi günlük yaşam 

| devam ediyor.
t Amonyak fabrikasındaki tanklarda doğacak bir 

ı arıza veya bir patlmanın sonuçlarının ne olacağını
I düşünebiliyor musunuz?

Gemlik bir Çernobll'e döner.
Binlerce insan ölür, çevremizdeki arazilerdeki bitki 

i örtüsü ise yok olur,.
Bu iki bombaya dikkat!
Benden hatırlatması.

Bugün sabaha karşı 
meydana a* diği sanılan 
trafik kazasında Murat 
Aykut (38) adlı şahıs 
parçalanarak can verdi. 
Aykut'a çarpan araç ise 
olay yerinden kaçtı.

Bu sabah sat 7.oo de 
janrdarmaya yapılan bir 
ihbar üzerine Azot Sanayi 
girişine giden ekipler bir 
facia ile karşılaştıştılar.

Vücudu yüzlerce 
parçaya ayrılmış, kolunun 
biri ile kafası buluna
mayan bir erkek cesedi, 
yolu kan gölüne çevir
mişti. ♦

Kavşağa 100 metre 
kala bir aracın çarparak 
kafatasını dağıttığı Tunceli 
İli Pülümür İlçesi Kocatepe 
kütüğüne kayıtlı Murat 
Aykut'un cesedtyoldan 
geçen birçok araç 
tarafından ezilince ortada 
bir insanın leşi ile 
karşılaşıldı.

Bursa asfaltında araç 
sürenleri ürperten parça 
lanmış insan cesedi ni 
hayvan leşine benzettiler. 
Murat Aykut'un cesedi 
saatlerce yolda 
görevlilerin gelmesini bek
ledi.

Olay yerine Gemlik 
Savcısının ve Hükümet 
Doktorun gelerek 
inceleme yapmasından 
sonra yol .trafik polislerinin 
kontrolünde tek şeritten 
trafiğe açıldı.

Cesedin kimliğinin sap
tanmasından sonra getir
ilen poşetlere dağılmış 
olan vücut parçaları bir 

•görevli tarafından güçlük
le toplandı. Olay yerinde 
bekleyen Gemlik Belediye 
itfaiyesi ’ ise cesetin 
parçalarının toplanmasın
dan sonra Bursa asfaltını 
basınçlı su ile yıkayarak 
temizledi.

Polis Murat Aykut adlı 
şahsın yakınlarını arayarak 
olayın bir'trafik kazası mı 

. yoksa bir' cinayet mi 
olduğunu araştırmaya 
başladı.

Çıraklık 
Eğitimi 
kapanmıyor

Gemlik Çıraklık, Kalfalık 
ve Ustalık Eğitim merkezi 
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada , 8 ■■ yıllık 
Kesintisiz Eğitim Yasasıyla 
aday-çırak ve çırak öğren
cilerin kayıtlarının yapıl
mayacağının yanlış anla
ma olduğu bildirildi.

Kayıt yaptıracak olan 
öğrenci velilerinin ve işyeri 

' sahiplerinin 26 Eylül tarihine 
kadar Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesindeki Çıraklık 
Eğitim Merkezine şahsen 
başvurmaları gerekiyor.

Haberi Sayfa 3’te

Kurtuluş 
Günü 
programı 
belli oldu

Gemlik'in düşman 
işgalinden kurtuluşunun 75. 
yıldönümü kutlama tören
leri programı belli oldu.

.11 Eylül perşembe günü 
başlayacak olan tören
lerde Belediye Salonunda 
resim sergisi'açılacak, folk
lor ve tiyatro gösterileri 
sunulacak.

Haberi Sayfa 3'te 

CHP’den 
sünnet şöleni 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Gemlik İlçe örgütü bu yıl 
da yoksul çocuklar için 
sünnet şöleni düzenliyor.

Yoksul çocukların her 
türlü masrafları CHP'II üye 
ler tarafından karşılana 
cak. Haberi Sayfa 3'te

Sabrio Otomotiv’in sahibi Sabri Demirdöğen, 
Ara France ile ortak olduğu Romanya’daki 
jeeplerin bazı modellerini Gemlik’te üretmek 
için Ticaret Bakanlığına başvurdu.

Romanya'da kurulu 
olan ve Fransız motorları 
ile jeep üreten ARO 
Firmasının yarısını satın 
alan Sabrio Otomotiv, bu 
jeeplerin bazı modellerini 
Gemlik'te kuracağı fab
rikada üretmek için 
Ticaret Bakanlığı'na 
başvurdu.

Ticaret ve Sanayi 
Bakanlığından üretim izni
ni almayı bekleyen Sabri 
Demirdöğen, bu jeep
lerin Romanya'da 
üretilen bazılarını ilk kez 
geçtiğimiz günlerde 
açılan İzmir Fuarında 
tanıtıma çıkardı.

4 X 4 olan jeeplerin 
piyasadaki diğerlerinden 
ucuz olduğu için büyük 
ilgi göreceğini söyleyen 
Demirdöğen, bakanlık
tan izin çıkması halinde 
fabrikayı 1 yıl içersinde 
kuracağını ve 1 yıl 
içersinde de üretime 
geçeceğini söyledi.

Demirdöğen, ilk önce 
Spartana 4X2 modelinin 
üretileceğini daha sonra 
ise diğer modellerin üre
timine geçileceğini belirt
ti.

Büyük Kumla ve 
Orhangazi'den arazi 
satın aldığını, Fransızlarla 
yapılan ortaklıktan sonra 
ise fabrika yeri olarak 
Büyük Kumla'daki kendi 
arazisini seçildiğini 
belirterek, "ithal jeeplerin 
fiyatları bizim üretimimizle 
aşağı çekilecektir. 
Gemlik'i seçmemizin 
nedeni kendi arazimizin 
olması, ayrıca limana 
yakınlığı ve Bursa 
Otomotiv yan sanayiinin 
gelişmiş olmasıdır" dedi.

18’ milyon dolarlık 
yatırım ile bölgeye istih
dam ve canlılık getire
ceğini söyleyen 
Demirdöğen üretilen 
jeeplerin iç ve dış piyasa
da pazarlanacağını 
belirtti.

Aro Franc ile ortak 
olan Sabrio Otomotiv, 
Romanya'daki fab
rikasında üretilen jeep ve 
pick-up'ların değişik ver
siyonlarını İzmir'de Aro I 
markası ile sergiliyor.

Demirdöğen ithal 
edilecek araçların, üze 
rine Sabrio markasının 
konacağını söyledi.

DEVLET AHLAK YASASI 

ÇIKACAKMIŞ...

AHLAKSIZLARA AHLAK YASASI 

NE YAZAR Kİ...
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Günceli geçmişle sınamak
Eskiler “hafıza-i beşer nisyan ile 

maluldür” demişler. Doğru yanı var, 
insan yaşadığı anı algılayabiliyor 
da, geçmişten uzaklaştıkça, 
fotoğraflar flulaşmaya başlıyor.

Dün, O/ay'da Eren Başağan 
Özgünay'ın “Yansımalar”ında yer 
alan bir tümce üzerinde bir süre 
düşünme gereği duydum.Diyor ki 
Eren:

“ABD tüm soğuk savaş dönemi 
boyunca, sıradan, masum insan
ların, Sovyetler’in olası nükleer 
saldırısı sonucu yayılacak 
radyasyondan etkilenip ölmelerini 
önlemek için onca önlem 
almamış? Sovyetler Birliği, 
amerikan halkını füzeleriyle yalnız
ca ‘tehdit etti’; ama Pentagon, 2 
bin 389 kişi üzerinde radyasyonu 
bizzat ‘denedi’. Deneklerin büyük 
bölümü siyah Amerikalı ve Alaskalı 
yerlilerdi.”

Gerçek, kimi zaman insanın başı
na inen “balyoz” etkisi yapar. 
Yaşadığınız anda algıladıklarınızla^ 
tarihsel gerçek arasındaki -hatta 
içinize sindiremediğiniz- çelişkiyi 
farkettiğinizde öyle olmaz mı?

Sarsılmaz mısınız?
Geçen cuma günü, saygı duy- > 

duğum ve görüşlerine önem 
verdiğim ANAP'lı bir “hukukçu- 
siyasetçi”yle söyleşimiz oldu. Birkaç 
genç meslektaş da izledi bu 
söyleşimizi.

Günümüzde “demokrasinin 
kurucusu” diye yere göğe konul
mayan Demokrat Parti'nin ve 
Bayar - Menderes İkilisinin, 
1956'dan sonra ülkeyi adım adım 
“27 Mayıs”a nasıl sürükledikledini 
dinlemek -benden değil, o saygı 
duyduğum ANAP’lı ‘hukukçu- 
siyasetçi’den dinlemek-, genç 
meslektaşlarımı biraz olsun şaşırtmış 
olmalıdır.

Tarihsel sürecin her döneminde, 
güçlüler ve güçsüzler için “yanlış”a 
düşmek kaçınılmazdır. Önemli olan,' 
bir yanlışa ikinci kez düşmemek,, 
tekrardan sakınabilmektir -ki. İsfnet 
Paşa, temel özelliğinin ‘bu’ 
olduğunu vurgulamıştır soranlara-. 
Diyordu ki o saygı duyduğum ve 
görüşlerine önem verdiğim ANAP'lı 
hukukçu-siyasetçi:

“Gençliğimde Demokrat Parti’ye 
kaydoldum, sonra bu parti 
demokrasiden uzaklaşınca Hürriyet 
Partisi’nin Bursa kurucuları arasında 
yer aldım. CHP’yle ilgim olmamıştı, 
ilgi kurmayı da düşünmemiştim. 
Vakta ki Uşak’ta İsmet Paşa’nın 
başına taş attılar, o gün kararımı 

■ verdim ve CHP’ye katıldım. Yeni 
Ant Tahkikat Komisydonu’nca kap
atıldığında, -bürom gazeteye 
bitişikti- gerekli dokümanlar benim 
büromda saklandı.”

Ve ekliyordu:
“Bırakın ‘köpek davası’nı, 

‘bebek davası’nı; komikti bunlar. 
Ama DP’yi ve yöneticilerini 
mahkum eden, etmeye yeterli tek

dava ‘Tahkikat Komisyonu’ 
davasıydı, bu açık seçik bir 
'anayasayı ihlal’ suçu idi...”* * *

Bizim. gençliğimizde
demokrasinin kalıbı daha “dar” 
tutulabiliyordu.

Şimdi sınırlar aşıldı; yeni alanlar, 
yeni ufuklar sığıyor demokrasi 
tanımının içine.

Arada şaşalayan, uyum sağla
makta güçlük çekenlerimiz olabill 
yor!

Şurası bir gerçek ki, toplumsal 
gelişim süreci durdurulamıyor; belki 
engellenebiliyor, geciktirilebiliyor, 
ama durdurulamıyor. Önemli olan, 
sürecin sağlıklı gelişimine katkıda 
bulunabilmek.

. Kimi siyasetçiler, toplumsal gelişi
mi “karizmcTlarıyla yönlendirebile
ceklerine fena halde inanırlar. Her 
söylediklerinin, her yaptıklarının 
“doğru” olduğuna koşullanmışlardır: 
“yanlış”larını göremez, kötüsü, gös
terilmesine de “tahammül” ede 
mezler.

Ki yapılan bu yanlışlar, -hani 
‘hafıza-i beşer nisyan ile malûl’ ya- 
zamânla eskiyen fotoğraf kartları 
gibi flulaşabilir; yok olmaz, ama 
toplumsal belleğin alacakaranlık 
arşivlerinde unutulup yitebilir. Oysa 
süreç o yanlışlardan etkilenmiştir, 
öyle veya böyle sapmalar olmuştur. 
Onun için, -nitelik ve özellikleri bize 
farklı da görünse- iktidar sahip
lerinin insan olduklarını unutmaları
na hiç, ama hiç fırsat tanıma
malıdır. “beşer şaşar” (insan/insanlık 
yanılır) deyiminin geçerliliği anım
sanmalı, anımsatılmalıdır.

Nitekim çağdaş demokrasiler, 
yeni yeni aygıtlar yaratmakta, 
demokratik mekanizmalarla, 
-seçimden de öte- sürekli ve kesinti
siz denetim kanallarını geliştirmekte
dir.

. Türkiye, işte bunu gereksinmekte. 
Eğer iktidar dışı sivil denetim 
mekanizmaları yeterince güçlü 
olsaydı, yani Türkiye .çağdaş 
anlamda bir demokrasi olsaydı, 
Susurluk rafa kaldırılabilir, 
Mumcu'nun katilleri sırra kadem 
basabilir, Metin Göktepe davası 
böylesine sürümcemede bırakıla
bilir miydi?

Eren, “Yansımalar”ın sonunda bu 
durumu güzel özetlemiş:
' “İktidarların eylemlerinin, karar

larının insanlar üzerindeki etki
lerinin, her gün yeniden ve yeniden 
değerlendirilmesi, 'toplumun, 
kurumsal-siyasal iktidarlardan 
özgür (galiba 'bağımsız' daha 
uygun düşüyor) olarak oluşturacağı 
denetim mekanizmalarının sürekli 
çalıştırılması, belki yaşanan acıların 
biraz daha azaltılmasını sağlaya
bilir.”

Öyle değil mi?
Ah bir de, yaşadığımız anı 

geçmişin yanlışlarını anımsayarak 
algılayabilsek!..

kazalarını 
önlemeye 
yönelik yeni 
bir genelge

Trafik kazalarını önlemey 
yönelik yeni bir genelge.
, İçişleri Bakanı Murat 
Başeskioğlu, son zamanlarda 
genelde sürücülerin yorgun 
ve uykusuz olarak araç kul
lanmalarından kaynaklanan 
trafik kazalarının artması 
nedeniyle bir genelge yayın
ladı.

Genelgeye göre, şehirler
arası otobüslerin takografları 
terminal giriş e çıkışlarıyla 
karayollarında mutlaka kon
trol edilecek. Takografı 
bulunmay * araçların termi
nalden çıkışına kesinlikle izin 
verilmeyecek. Çalışma ve 
dinlenme süreleri ile hız sınır
larına uymadığı tesbit edilen 
sürücülere kanuni işlem 
uygulanacak.

Genelgeye göre, şehirler
arası otobüslerin takografları 
terminal, giriş e çıkışlarıyla 
karayollarında mutlaka kon1 

■trol edilecek. Takografı 
bulunmayan araçların termi
nalden çıkışına kesinlikle izin 
verilmeyecek. Çalışma ve 
dinlenme süreleri ile hız sınır
larına uymadığı tesbit edilen 
sürücülere kanuni işlem 
uygulanacak.

Karayolunda durduru
larak kontrol edilen otobüs 
sürücülerinden yorgun ve 
uykusuz araç kullandığı tes-, 
bit edilenler uyarılarak, din
lenmeleri için gerekli tavsiyel
erde bulunulacak. Otobüs 
sürücülerinin uymaları gerek
li, toplam ve sürekli çalışma 
süreleri hakkında yolculara 
konuşma yapılacak. Bu 
kurala uymayan sürücülerin 
Alo-154'e bildirilmesi 
istenecek. Bu şekilde yapılan 
şikayetler mutlaka değer
lendirmeye alınarak sonuç
landırılacak.

İçişleri Bakanı Murat 
Başeskioğlu genelgede ayrı
ca, trafik kazalarını önlem
eye yönelik eğitim ve sohbet 
toplantılarının geniş kitlelere 
ulaşacak şekilde yürütülmesi
ni ve sonuçları hakkında 
bakanlığa bilgi gönderilmesi
ni istedi.

(A.A)

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı, Yapı 

. Kredi ve Vakıfbank 
kredi kartımı, askerlik 
terhis ve sefer görev 
kağıdımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

RECEP YÜCE

KAYIP
Uludağ Üniversitesi 

İşletme Fakültesinden 
aldığım öğrenci kimlik 

kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

Didem ÇAN

YazıYoruni
Necati Kartal

1 EYLÜL . ' e \
“DÜNYA BARIŞ GÜNÜ”

“Havada bulut yok, 
bu ne dumandır 
Mahlede ölüm yok, 
bu ne figandır!..”

Bu türkü YEMEN türküsüdür. Gidenlerin geri dön
mediği ünlü Yemen Savaşına yazılıp, bestelenmlştlr. | 
Folkloriktir, halkın bağrından kopup gelmiştir.

OsmanlI Sultanı Reşat’ın ve İttihat ve 
Terakki'çilerin ; Alman emperyalizmi ile İngiliz ve 
Fransız emperyalistlerinin dünya paylaşım savaşın
daki senaryolarının bir parçasına alet olduklar^ 
savaştır.

Gidenlerin, “Neden gittiklerini” geri dönmeyen" 
lerin, "neden dönmediğini” bilmediği bir savaştır 
YEMEN Savaşı.

OsmanlI'nın onbinlerce evladını ölü verdiği 
savaştır YEMEN Savaşı.

Ve “savaşlar içinde küçücük önemsiz bir 
savaştır”. Yemen Savaşı...

Yani SAVAŞ!.. Barıştan bahsetmek için bir 
ÖNDURAK.

Dünya barış gününde, barışı, anlamanın hayalini 
çizmenin yolu bile, savaşı bilmekten geçiyor.- 1

Nedir savaş? Neden çıkar? Nasıl durur? J 
Bunların hepsi dört bilinmeyenli denklem gibidir. 
Bütün kitaplarda öz olarak : “Çatışmanın şiddet 

yolu ve şiddet araçlarıyla yürütülmesine savaş” 
dendiğini tanımlamış tarihçiler.

Neden çıktığı değişik boyutlarıyla İncelenmiş ta 
rihçiler tarafından.

Olayı bireye indirgeyip, sonra toplumsal çözümle-’ 
meye çalışan kişi Freud'tur. “İnsanın asıl enerjisinin 
şiddete e cinsel enerjiye dayalı olmasından dolayı 
çatışmayı olağan davranış” olarak görür.

Marksist tarihçiler “sınıfların çıkar çelişkilerinin 
çatışmasını” esas alırken, birçok tarihçi “Klanların, 
kimliklerin, dinlerin, milliyetlerin hegemonya çatış
ması” olarak çözümler savaşı.

Freud dışında hemen tüm tarihçiler, ekonomik alt 
yapıdan kaynaklanan bir çıkar çelişkisine ve bu 
çelişkiyi şiddet araç ve yöntemlerini kullanarak, 
kendi leyhlerine bir hegemonya kurma biçimi 
olduğu konusunda az çok birleşirler.

Bu genel yaklaşımdan şu sonucu çıkarabiliyoruz:
Bireyler, gruplar, sınıflar, milliyetler, dinler, 

devletler, uluslararası ittifaklar; kendi çıkarlarını art- 
tırabilme veya kontrol etmek için, bunu uygun kul
landığı araç ve yöntemlerdir savaş.

Demek ki çıkar problemi vardır ortada.
Savaş kötü müdür? Evet kötüdür! En başta insan

ların yaşama hakkını elinden alır.
Haksız mıdır savaşlar?
Hepsi değil.
Savaşlar haklı ve haksız olmak üzere ikiye ayrılır.
Tarih, haklarına el konmuş insanların, grupların,! 

devletlerin haklarını elde etmek İçin verdikleri savaşı 
“haklı” bulup, başkalarının hak ve menfaatlerini] 
gaspetmek için verdikleri savaşı “haklı” bulup, 
başkalarının hak ve menfaatlerini gaspefmelclçin 
verdikleri savaşı “haksız” bulmuştur.

Bu anlamda tarihimizden en net örnekleme, 
Ulusal Kurtuluş Savaşıdır.

Bir ülkenin -ulusun- toprakları, başkalarının fetihçi 
ve sömürgeci taleplerinden kaynaklanarak işgal 
edilmiştir. Bu topraklardan işgalcilerin kovulmasıdır 
Ulusal Kurtuluş Savaşı.

Haklı mıdır? Haklıdır.
Gönümüzde barışı engelleyen birinci neden;] 

hegemonya ve sömürge talebidir. Bu nedenle 
bölgesel savaşlar hep varlığını korur. Bunu; 
körükleyen meşru hale getirmeye çalışan neden ise; 
her yapının, grubun, devletin kendi kimlik, din, j 
düşünce, ırk ve çıkarlarını öne çıkarıp abartan bir 
gerilimin varoluşu; dünya silah tekellerinin iştahını 
kabartıp; emperyalistlerin böl-parçala-yönet poli
tikasını hayata geçirmesini sağlıyor.

Bu anlamda BARIŞ'tan kısa vadede bahsetmek 
mümkün görünmüyor.

Barış; nihai anlamda, çıkar çelişkilerinin son bul
duğu bir dünyada gerçekleşebilmesi mümkün. J 

Ancak böyle birşeyin şimdi hayalini bile kurmak 
mümkün değildir.

Günümüzde olabilir en mümkün barış; 
emperyalistlerin böl-parçala-yönet politikasına alet 
olunmasıdır.

Fetihçi zihniyetin yok edilmesindedir.
Ayrı dinden, ayrı ırktan, ayrı milletten olanların bir-
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EMLIK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1181 
Fiyatı : 20.000 TL. 

bi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
netim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A 

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

acılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi
Gazhari'e Cad. No.: 51/A GEMLİK

KAYIP
İzmir Valiliğinden 

aldığım pasaportu
mu kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Yoldaş Tonguç 
ÇİZMECİ

KAYIP
İstanbul Bağcılar Trafik 

Müdürlüğünden 

aldığım ehliyetimi ve 

34 UM 07 plakalı 
aracın ruhsatını kay
bettim. Hükümsüzdür.

Hanifi ÜNLÜ

birlerine saldırmamasındandır.
Günümüzdeki barış; hiç değilse, her türlü 

çelişkinin şiddet araç ve yöntemlerin kullanılmadan 
çözülmeye çalışmasıdır diyebiliriz.

Şimdilik bu amaçta hemfikir olursak; daha 
yaşanılır bir dünyada çocuklarımızı yetiştirebiliriz.

Bir şairin değişiyle;
“Yaşamak; bir ağaç gibi 

tek ve hür.
Ve bir orman gibi

kardeşçesine...”
Yaşayabilmek dileğiyle mutlu ve umutlu kalın..,, ü
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Borsa’dan açıklama
Eski Zeytin Halinin kapatılması üzerine üreticinin ıırinünün pazarlan- 

ması konusunda Zeykoop ile yeni kurulan Zeytin Üreticilileri ve 
satıcıları Kooperatifi arasında başlayan kavga üzerine suçlanan 
Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarışen, basına yaptığı yazılı açıklama
da “bazı kişilerin kendi menfaatlerini düşünen yaklaşımları kabul 
görmeyecek”dedi.
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Gemlik Ticaret 
Borsasından yapılan yazılı 
açıklamada , pazar günü 
kurulan zeytin pazarından 
rahatsızlık duymanı hak
lılığının olmadığı, yapılanların 
birer şamatadan İleri 
gitmediği açıklandı.

Gemlik ticaret borsası 
başkanı Osman sarışen 
tarafından basına yazılı 
olarak erilen demeçte, 
yönetim kurulunun Gemlik 
küçük, serbest Esnaf ve 
Üretici Toplu satış Yeri Yapı 
Kooperatifine gönderdiği 
açıklamada Borsa'nın eski 
Zeytin Halinin yetersizliği 
üzerine Gemlik Ticaret 
(forsasının önderliğinde zeyt
incilere daha çağdaş bir 
Ticaret Merkezi yaptıra
bilmek için Borsanın önder
liğinde bir kooperatif 
teşekkül ettirildiği ve 1995 
yılında bu kooperatifinin 
çalışmalara başladığı belirtil
erek, kooperatifte işyeri 
sahibi olamayan kişiler ile 
ilgili Borsa tarafından 
mücadeleler verildiği ancak, 
sonuç alınamadığına dikkat 
çekilerek, açıkta kalan 
üyelerin işyeri edinmeleri için 
bir kooperatif kurularak 
çalışmalara başlara baş
landığını hatırlattı.

Borsa'nın üyelerinin kur
duğu Zeykoop'un tasfiye 
edilen eski Zeytin Hali'nde 
tüccar ve üreticiye yönelik 
hizmet sunulması ve burada

pazar kurulması için çaba 
harcadıklarını da belirten 
Sarışen, mülki amirler ve iki 
kooperatif yöneticileriyle 
toplantılar düzenlediklerini, 
bu toplantılarda pazar 
yerinin ZEYKOOP'ta yapıl
masının uygun olacağının 
kararlaşırıldığını hatırlattı.

Sarışen açıklamalarına 
şöyle devam etti:

“Zeytin * pazarının 
ZEYKOOP alanında yapıl
masının uygun olacağR, 
Barsamız tarafından 
savunulmuş, fakat alınan bir 
yanlış karar neticesinde her 
türlü işlevi yerine getirecek 
yerden azgeçilmiş, çamur 
deryası içersinde insanlara 
eziyet çektirilerek zeytin 
pazarı çalışmalarına 
başlamışktı. Bunun üzerine 
Borsa Meclisimiz toplanarak 
sağlıksız koşullarda dahi 
olsa pazar yerinin başka 
yere nakledilmesi konusunu 
uygun bulmamış ve her iki 
yerde Borsa olarak hizmet 
etme kararı alınmıştı.” dedi.

Zeykoop yöneticilerinin 
pazar günü kendi kooperati
fleri alanında pazar yeri kur
mayı düşündüklerini söylen
mesi üzerine bunu destek- 
liyeceklerini yöneticileri 
belirten Sarışen, bunun 
Gemlik'in sosyal ve 
ekonomik yapısına büyük 
yararlar sağlayacağını bildir
di.

5590 sayılı yasanın 2567

yasayla rdeğişik 52. maddesi 
ve bu maddeyle ilgili 
“Ticaret Borsalarına Dahil 
Maddeler v^bu Maddalerin 
Alım ve Satımlarının 
Tesçili”hakkındaki yönet
menliğin 7 maddesinin 
Borsalara pazar yeri açma e 
organize etme ve denenirim 
görevini verdiğini hatırlatan 
Osman Sarısen.

Hal böyle iken 
Zeykoop yöneticilerinin gir
işimi doğrultusunda pazar 
günü kurulan zeytin pazarın
dan rahatsızlık duymanın,bu 
konuda Borsamızı ve 
yöneticilerimizi taciz 
etmenin kanuni ya da vic
dani bir haklılığı yoktur. 
Gerek yazılarınızla .gerekse 
medya ya verilen 
demeçlerle yapılanları hak
sız birer şamata olarak 
niteliyoruz. Borsamız kanun
lardan ve yönetmenlikler
den güç almaktadır. Bunun 
dışında hiçbirgüç kararımızı 
etkiliyemez. Ayrıca, bazı kişi 
ve kuruluşların sadece 
mendi menfaatlerini düşü
nen yaklaşımları tarafımız
dan kabul görmiyeceği gibi 
biz bu görevleri insanlara ve 
yöremize hizmet amacı ile 
kabul ettiğimiz için ve 
hizmet etmeyi çok kutsal bir 
görev bildiğimiz için yan
lışlıklar ve haksızlıklar bize 
neye mal olursa olsun 
tarafımızdan kabul görmiye- 
cektir.” dedi
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Gemlik'in düşman 
işgalinden kurtuluşunun 
75. yıldönümü törenler
le kutlanacak.

11 Eylül Perşembe 
günü yapılacak olan 
kutlamaların programı 
9 Eylül günü Belediye 
SergiSalonundaki resim 
sergisi ile başlayacak.

Gemlik Turizm 
Derneğinin düzenliye- 
ceği “Gemlik” Konulu 
fotoğraf sergisi halkın 
beğenisine sunulacak.

10 Eylül çarşamba 
günü Kız Meslek Lisesi 
Salonunda “Plastik 
Sevgilim” adlı bir piyes 
sahnelenecek.

11 Eylül Perşembe 
günü ise; saat 12.oo de 
Ahmet Süren
Meydanında, saat 
13.oo de Balıkpazarı

Mahallesinde, saat 
14.oo de Orhangazi 
Caddesinde folklor 
gösterileri yapılacak.

Saat I8.00 de Şen
lik Yürüyüşü SSK has
tanesi önünden başla 
yacak. Bu arada İlçe 
Stadında kurtuluş şen- 
likleride başlamış ola
cak.

Bu yılki şenliklere 
yine Gemlik Belediyesi 
Türk sanat Müziği koro
suyla başlanacak. 
Ardından Ufuk Yıldırım, 
Harun Kolçak, Zeynep, 
Merya, Delikan ve Ufuk 
Bigay sesleriyle 
Gemliklilere hoş saatler 
yaşatacakcaklar.

Müzik şöleni sırasın
da havai fişek gösteri
leri de yapılacak.

Kumla’da 
trafik 
kazasında 
bir kişi öldü

Armutlu Gemlik karayolu 
büyükkumla yolunda mey
dana gelen trafik kazasında 
Aytuğ Semerciler(20) adın
daki genç yaşamını yitirdi.

Pazargünü saat 19.oo 
sıralarında mevrdana gelen 
trafik kazası şöyle oldu:

Mazda özel aracıyla 
Kumla yönüne gitmekte olan 
Aytuğ Semerci, karsıyönden 
gelmen Toyota özel araç ile 
çarpıştı. Kazada Mazda 
araçı kullanan Aytuğ 
Semerci kaldırıldığı Bursa 
Devlet Hastanesinde 
yaşamını yitirirken. Toyotö 
aracı kullanan sürücü Tolga 
Poyra (24) ağır şekilde 
yaralanarak hastaneye 
kaldırıldı.

Kazada araçlarda bulu
nan 6 kişi de çeşitli yer
lerinden yaralanarak has
tanelerde ayakta tedavi 
gördüler.

CHP’densünnet şöleni

umutlu kök1'

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
örgütü bu yıl da yoksul 
çocuklar için sünnet 
şöleni düzenliyor.

CHP İlçe Başkanı 
I Mehmet Ali Kaya

gazetemize yaptığı 
açıklamada, 6 Eylül 
cumartesi günü saat 
12.00'de Dilek Aile Çay 
Bahçesinde yapılacak 
olan toplu «ünnette 
kendilerine başvuran

yoksul ailelerin çocuk
ları sünnet ettirilecek.

Sünnet çocuklarının 
kıyafet ve diğer mas
rafları CHP'li üyeler 
tarafından 
karşılanacak.

75. yıldönümünde anlamlı tören 

Zafer 
Bayramı 
Kutlandı

Zafer Bayramı ve Türk 
Silahlı Kuvvetler Günü'nün 
75. yıldönümü bütün yurtta 
ve dış temsilciliklerimizde 
törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer 
Bayramı nedeniyle 
cumartesi günü ilçemizde 
yapılan törenler saat 9.oo 
da Cumhuriyet Alanında 
Atatürk Anıtına çelenklerin 
konmasıyla başlandı.

burada yapılan tören
lerden sonra Garnizon 
kokutanı Tibel Hotel'de 
tebrikleri kabul etti.

Saat 10.oo da kay
makam vekili. Garnizon 
Komutanı ve belediye 
başkanı askeri birliklerin, 
okulların ve halkın bayra
mını kutladıktan sonra 
saygı duruşundan sonra 
istiklal marşı ile göndere 
bayrağımız çekildi. ■

Günün anlamını belirten 
konuşmanın yapılmasın
dan sonra geçit töreni 
düzenlendi. Gece ise fener 
aliyi yapıldı.

ZAFER BALOSU
Zafer Bayramı

nedeniyle bu yıl Gemlik 
Askeri Veteriner Okulunda 
bir balo düzenlendi. .

Sivillerin de ilk kez 
katıldığı gece; geç 
saatlere dek eğlencelerle 
sürdü
Çıraklık ve Ustalık Merkezi 
Müdürü velileri uyardı 

Çıraklık 
Eğitimi 
kapanmıyor

Gemlik Çıraklık, Kalfalık 
ve Ustalık Eğitim merkezi 
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada , 8 yıllık 
Kesintisiz Eğitim Yasasıyla 
aday çırak ve çırak öğren
cilerin kayıtlarının yapıl
mayacağının yanlış anla
ma olduğu bildirildi.

Merkez Müdürü Erçin 
Bekmezci, bakanlığımızın 
1997/61 sayılı genelgesinin 
1. maddesinin d bendinde 
de belirtildiği gibi ülke 
mizdeki Çıraklık Eğitim 
Merkezlerinde aday çırak 
ve çırak öğrencilerin 
1997/1998 öğretim yılı 
kayıtları 1 Temmuz 1997 
tarihinde başlamış 26 Eylül 
tarihine kadar da devam 
edecek şeklinde konuştu

Kayıt yaptıracak olan 
öğrenci velilerinin ve işyeri 
sahiplerinin 26 Eylül tarihine 
kadar Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesindeki Çıraklık 
Eğitim Merkezine şahsen 
başvurmaları gerekiyor.

1996/97 öğretim yılı güz 
dönemi kalfalık e ustalık 
sınavları 1 Eylülde 
başlamıştır. 15 meslek dalın 
da 46 kalfa adayı ile iki 
meslek dalında 4 usta 
adayının katıldığı imtihan
lar 13 Eylül'e kadar devam 
edecek.
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Kalplerdeki kraliçe...
Beyaz atlı prens atının terkisine aldığında henüz 

19 yaşındaydı. Yüzündeki masumiyet ve kaçamak 
gülüş katı saray kurallarına baş eğişin ve belki de 
içinde bulunduğu duruma inanamayışın bir yansı
masıydı.

Yerind olmak isteyen binlerce genç kızın 
rüyasında bile görs inanamayacağı bir şansı 
yakalamış. Büyük Britanya'nın veliahtı prens 
Charles'ten evlenme teklifi alrrtıştı.

Yüzyılın düğünü onun için yapıldı.
Artık çağdaş bir masal prensesiydi.
Medyanın Charles'la birlikte olduğu ilk günden 

başlayan ilgisi onu son yolculuğuna taşıdı.
Ona göre “rahatsız edici bir ilgiydi” bu.
Düğünü kadar ölümü de inanılmazdı...
“Medya sizi ne kadar yükseğe çıkarırsa, o 

kadar düşüyorsunuz.” demesine rağmen 
dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadınıydı.

Güzeldi, alımlıydı, zarifti.
Soğuk İngiliz Sarayı'nın sıcak ve insancıl yönüy

dü'.
Hataları, zaafları, kaçamakları, aşkları ve korku

larıyla insandı.
“Yıllar geçtiçe kendimi vitrinde duran ve insan

ların büyük paralar kazanmasına neden olan bir 
ürün olarak görüyorum” derken, acaba 
paparazzilerin “Hadi Di, yukarı bakıp gülümsersen 
çocuklarımı daha iyi okullarda okutacağım” söz
lerinden mi etkilenmişti.

ölümünden sonra da dünyanın en iyi 
kazandıran ürünlerinden biri olmayı sürdürecek 
kuşkusuz. Çünkü insanlar peri masallarına bayılı 
yorlgr.

Evlere sadece yaşanmamış aşk öyküleri 
pazarlanmıyor ki, yaşanmamış hüzünler, mutluluk
lar ve dedikodular da pazarlanıyor.

Ve Lady Di kendi deyimiyle sahiden iyi bir 
üründü...

BBC'de geçtiğimiz yıllarda yayınlanan 
J söyleşisinde “İngiltere kraliçesi” olacağına inan

madığını söylerken, “Kendimi insanların kalbinde
ki kraliçe olarak düşlüyorum” demişti.

Ancak böyle zamansız ve "rahatsız edici bir 
ilgi "den kaynaklanan trajik ölüm, onu kalplerdeki 
kraliçe yapabilirdi.

ölümünü duyunca
“Nihayet özgürsün Di” diye haykıran insanları 

“Ben bazılarjna göre özgür bir ruha sahibim” 
diyen Diana, duyuyor mu acaba?

Hani bütün masallar mutlu sonla biterdi...

Büyük Kumla kana bulandı.

Kumla’da 
yaralama

Büyük Kumla Çamlık 
Taverna'da meydana 
gelen olayda. Mümin 
Başaran adlı şahıs, taban
ca ile yaralandı.

Pazar günü meydana 
gelen olayda Mümin 
Başaran ve Turgut Aydın, 
adlı arkadaşlar Çamlık 
Taverna'ya giderek müzik 
dinlediler ve alkol aldılar.

Daha sonra iki arkadaş 
arasında bilinmeyen bir 
nedenle tartışma çıktı.

Turgut Aydın üzerinde 
taşıdığı silahıyla arkadaşını 
yaralayarak olay 
yerinden kaçtı.

Yaralı Mümin Başaran 
Gemlik Devlet Hastane 
sine kaldırıldı. Durumunun 
ağır olduğu bildirildi.

Jandarma olayla ilgili 
soruşturma başlatırken, 
olaydan sonra kaçan 
Turgut Aydın'ın aranması
na başlandı.

Yeni avcı ve yargıç 
göreve başladı

Afyon Adliyesi yargıç 
larından Nuran Ateş ve 
eşi savcı Erol Ateş, Gemlik 
Adliyesinde görevlerine 
başladılar.

Geçtiğimiz hafta 
ilçemize gelerek görevine 
başlayan yeni yargıç 
Nuran Ateş'in hangi 
mahkemelerde görev 
alacağı adli tatilini sona 
ermesinden sonra belli 
olacak.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde 
görev değişimi

Ergüven gitti, 
Argun geldi

Uzun süredir ilçemiz 
emniyet amirliğini boşan İle 
yürüten Üzeylr Ergüven, 
Balıkesir İl Emniyet Müdür 
Yardımcılığına atanması 
üzerine bu göreve Bursa 
Terörle Mücadele Şube 
Yardımcısı Nedret Argun 
vekaleten getirildi.

Argun 6 yıldır Bursa 
ilinde görev yapıyordu.
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GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No: 993/362
Bir borçtan dolayı ipotekli olup satılmasına karar verilen Gemlik Narlı Köyü 

köyiçi mevkiinde kain pafta 10, sahife 1059 ve parsel 1046’da kayıtlı 145 m2 
miktarlı ve bilirkişi tarafından 400.000.000 TL. kıymet takdir edilen gayrimenkul 
açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

(A) HALİ HAZIR DÜRÜMU :
Tapu kaydında gayrimenkulun her ne kadar iki adet ahşap ev ve arsası 

olarak yazılı ise de 3.7.1996 tarihinde gayrimenkule mahallen yapılan takdiri 
kıymet muamelesi sırasında :

Evin bir tanesinin yıkılmış, diğerinin ise viran bir vaziyette bulunduğu tesbit 
edilmiştir.

(B) İMAR DURUMU :
Gayrimenkulun imar durumu, Bursa Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden 

sorulmuş olup alınan 20.6.1996 tarih ve 5033 sayılı cevabı yazı ile, sözkonusu 
gayrimenkulun kıyı kanununa göre sahil şeridinde kalmakta olduğu, bu 
alanda yapılaşmaya izin verilmemekte, ancak uygulama imar planı ile 
kamuya açık tesis yapılabilir denilmektedir.

Satış Şartları:
1- Satış 3 /10/ 1997 Cuma günü saat 11.40 - 12.00 arası Gemlik İcra 

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 21/10/1997 salı günü aynı yer ve saatte ikinci 
arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılarn 
alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartıyla % 40 ihale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si 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 verebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları 
alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. K.D.V. alıcıya aittir.

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

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 1993/362 sayılı dosya 
numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ,İlan olunur.

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

İcra Müdürü

8 yıllık 
eğitim için 
bağışlar 
vergiden 
düşürülecek

8 yıllık zorunlu kesintisiz 
temel eğitim için yapılan 
bağışlar, niç bir sınır ve izin 
olmadan vergiden
düşürülebilecek.

Maliye ve Milli Eğitim 
Bakanlıklarınca 8 yıllık eğitim 
için hazırlanan bağış toplama 
tebliği, 29 Ağustos tarihli 
resmi gazete’de yayımlandı.

Orman olarak 
muhafaza 
edilemez yerler 
tarıma açılacak

Orman Bakanı Ersin 
Taranoğlu, orman olarak 
muhafazası mümkün olmayan, 
ancak tarım arazisi olarak 
kullanılması uygun olan arazilerin 
üçü Orman Bakanlığı’nca 
atanacak, ikisi de köylülerce 
belirlenecek beşer kişilik halk 
tesbit ve rayiç komisyonlarınca 
belirle neceğini söyledi.

Taranoğlu’nun verdiği bilgiye 
göre, bu uygulamaya ilk kez 
Mudanya ilçesine bağlı Çağrışan 
köyünde başlanacak.

Ankara (BYE)

ilk, orta lise 
öğrencilerine 
yeni bir hak

Geçtiğimiz öğretim 
yılında başarısız olan 
ilkokul, ortaokul ve lise 
birinci sınıf öğrencilerine 
yeni bir hak verildi.

Başarısız olan ilkokul, 
ortaokul öğrencilerinin 
durumları yeniden ele 
alınırken, başarısız lise 
birinci sınıf öğrencileri de 
“kaç ders olursa olsun” 
kaldıkları derslerden 
sorumlu olacak bir üst 
sınıfa geçebilecek.

Milli Eğitim Bakanı 
Hikmet Uluğbay’ın, 
Ankara’da yaptığı 
açıklamada, 1996/1997 
öğretim yılına mahsus 
olmak üsere, başarısız 
sayılan öğrencilerin 
mağduriyetlerinin 
önlenmesi için çalışmalar 
yaptıklarını bildirdi.

Hikmet Uluğbay’ın 
verdiği bilgiye göre, 
ilköğretim kuramlarında 
başarısız olan öğrencilerin 
velileri ve öğretmenleri

Eylül ayı içersinde biraraya 
gelerek, başarısızlık 
nedenlerini görüşecek.

Bu görüşmeler sonunda 
aile ve öğretmenin isteğine 
göre öğrenci ya aynı .sınıfı 
tekrarlayacak ya da bir üst 
sınıfa geçebilecek.

Lise birinci . sınıfta 
başarısız olan öğrenciler 
ise yıl sonu başarı 
ortalaması dikkate 
alınmadan, başarısız 
olduğu derslerden sorumlu, 
olarak bir üst sınıfa 
geçebilecek. Ancak 
sorumluluk sınavlarında bu 
derslerden başarılı 
olmadıkça sorumlulukları) 
kaldırılmayacak.

Yıl sonu başarı 
ortalaması 2’nin altında 
olduğundan sınıf tekrar 
etme durumuna düşen 
öğrenciler de istedikleri en 
fazla üç dersten önerge 
esaslarına göre ortalama 
yükseltme sınavına 
alınacak. Ankara (BYE)

Trafik kazalarına acil 
yardım hizmeti verilecek
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KÖRFEZ OFSET
I MATBAACILIK-REKLAMCILIK-YAYINCILIK

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MUHUR YAPILMAKTADIR

Gazhane Cad. No : 51 /A (Fikret Oto Yanı) 
Tel : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95

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
TEL.: 0(224) 513 02 34 fAX:514 1148

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

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

KAYIP
İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesinden 

1947 yılında aldığım 
diplomamı kaybettim.

Hükümsüzdür.

, M. Tevfik 
SOLAKSUBAŞI

Trafik kazalarında acil 
müdahale için 49 ilde 102 
sağlık ocağı, acil müdahale 
hizmeti verecek.

Sağlık.. Bakanı Halil 
İbrahim Özsoy, ilk yardım 
hizmeti verecek sağlık 
ocaklarının hastanelerle 
sürekli işbirliği içinde 
çalışacağını söyledi.

Özsoy, “8 bin kilometre 
uzunluğundaki yol
güzergahında 102 tane yola 
çok yakın, hemen hemen sıfır 
olan yerlerdeki sağlık 
ocaklarını tesbit ettik. Buraları 
da bir trafik kazası geldiğinde 
sağlık yönünden müdahale 
edebilecek araç, gereç ve

insan gücünü temin etmeye 
çalıştık. Bu 102 sağlık 
ocağını, diğer yeniden 
yapılandırma ve güçlendirme 
lenn yanında yalnızca trafik 
kazalarına müdahale için 
hazırlanıyoruz. 1 Eylül’den 
itibaren bunu . hayata 
geçiriyoruz” dedi.

Bakan Özsoy, kazaların 
çok yoğun olduğu 10 kavşak 
noktasında da prefabrik acil 
yardım birimleri kuracaklarını

Bunun yanında da yol 
güzergahı üzerinde bulunan 
Devlet Hastaneleri de 
güçlendirilecek.

Ankara (BYE)

KAYIP
Ankara Mamak

Nüfus 
Müdürlüğünde 
aldığım nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Ali FİDANER

Gleman Sranıyor
Muhasebe bürosunda çalışacak, 

tercihen deneyimli eleman 
aranıyor.

TEL : 513 57 92

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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F Kanser; bir nevi hücre anarşisidir. Yani 
hücrelerin kontrolden çıkarak aşırı çoğalması şek
linde tabir edilebilir.
I Peki nasıl oluyor da, hücreler kontrolden çıkıp 
aşırı çoğalıyor?
K Hücre anarşisinin etiyolojisi nedir? Kansere 
zemin hazırlayan sebepler nelerdir?

Bu sebepleri şöyle izah edelim :
1) Genetik yatkınlık (İrsiyet): Bazı kanserler 

(örneğin kadınlarda meme kanseri, kolon : kalın
bağırsak kanseri) gibi bazı kanser türleri irsidir. 
Annesinde veya teyzesinde meme, rahim kanseri 
hastalığı olan kadınlarda gelecekte meme veya 
rahim kanserine namzet olabilmektedirler. 1. 
'dereceden akrabasında kolon kanseri hastalığı 
olan kişilerde kolon kanseri görülme ihtimali 
kuvvetle muhtemeldir.

2) Çevresel Faktörler : Hava kirliliği, kötü e 
olumsuz çalışma koşulları da kansere zemin hazır
lamaktadır.

3) Kimyasal Kanserojenler : Bilhassa deter
janlar ihtiva ettikleri kimyasal maddeler nedeniyle 
kanserojen olabilmektedir.

4) Sigara : İhtiva ettiği 400 çeşit kanserojen 
madde nedeniyle (polonyum, arsenik, kadmiyum 
gib) potansiyel bir kanserojendir. Özellikle Gırtlak, 
Akciğer ve Mesane kanserlerinden sigara sorumlu 
Utulmaktadır.

5) Alkol : İmmun sistemini (bağışıklık sistemi) 
zayıflatarak kanser oluşumunda rol oynayan bir 
risk faktörüdür.
[ 6) Yaş : İleriki yaşlarda vücut direnci zayıf 
düştüğü için orta yaşın üstündeki şahıslarda 
kanser hastalığı gençlere oranla daha yüksek 
düzeyde görülür.
I 7) Radyasyon : Bilhassa lösemi (kan kanseri) 
.olmak üzere çeşitli kanserlere sebep olan bir risk 
faktörüdür.

8) Oral Kontraseptipler (doğum kontrol hap
ları): Tartışmalı bir konu olmakla beraber, hanım
larda meme ve rahim kanserine zemin hazırladığı 
iddia edilmektedir.
»kanserin Belirtileri Nelerdir?
■^Ağızdan gelen balgam ve kan bir kanserin 
habercisi olabilir.

2) Anüsten gelen kanama da kanserin bir 
semptomu olabilmektedir.

3) Hanımlarda meme başı akıntısı, zamansız 
ve aşırı vaginal kanamalar kanser hastalığının bir 
belirtisi olabilir.
■ 4) Uzun süren ses kısıklığı e uzun süren 
öksürük te bize kanseri düşündürür.
■ 5) Uzun süren başağrısı, görme bozukluğu 
beyin kanserinin bir belirtisi olabilir.

6) Aşırı kilo kaybı, yaygın kemik ağrıları olan 
şahısların da derhal kanserden şüphelenerek bir 

Ldoktora başurmaları sağlıkları açısından faydalıdır. 
[ KANSERDE TEDAVİ :

1) Cerrahi Tedavi: Kanserde radikal tedavi cer
rahidir. Yani ameliyat genellikle elzem olmaktadır.
i 2) Cerrahi tedavinin yanında, hastalığın 
Iseyrine, derecesine göre radyoterapi de ilave 
i edilebilmektedir.
| 3) Kemoterapi : Kanser tedavisinde cerrahi 
[tedaviye ve radyoterapiye ilave olarak kemote 

rapiyi de tablonun şiddet ve derecesine göre iktiza 
edebilmektedir.

y Mutlu, sağlıklı ve esenlik dolu günler diliyor, 
saygılar sunuyorum.

Erol GÜRÇAYYARI SAKA YARI CİDDİ_________ >____

GEMLİK GÜBRE’YE 
YENİ PATRON

Gemlik Gübre’nin yeni patronu 
Hayrettin Derici.

Bu yılın başından beri vekil olarak 
görev yapan. Hayrettin Derici, 
geçen hafta, Genel Müdürlüğe res
men başladı.

Değerli bir teknik eleman olduğu 
söylenen, Sayın Hayrettin Derici için, 
yeni bir dönem başlıyor.

“İdarecilik ve Yöneticilik Dönemi”
Söz yöneticilik ve idarecilikten 

açılmışken, Amerika’da yapılan bir 
araştırma sonucunu açıklamak İstiy
orum.

Amerikalılar iyi bir yöneticide 
olması gereken en önemli özellikleri 
araştırmışlar.

İnsan ilişkileri % 35 puan almış.
Yaratıcılk % 25 puan almış.
“Zeka” ve “çok çalışmak” % 

10’ar puanla, son sıraları almışlar.
Yani, bir Genel Müdürün artık 24 

saat fabrikada kalması gerekmiyor.
O, sadece insan ilişkileri ve temsil 

görevi ile ilgilenecek.
Çünkü, fabrikayı "alıp götüren", 

bir teknik ve idari kadro var zaten.
İşte.. Modern çağın yönetim 

anlayışı böyle.
Ama.. Yeni dönemde, ön plana 

çıkan bazı birimlerde var.
- Mesela Pazarlama Birimi.
Artık üretim, ikinci plana düştü.
Her gelen yetkili veya bakan, “ne 

kadar sattın, ne kadar stok var” diye 
soracak.

Fabrika ve bayi ilişkilerini, özel bir 
merak ile izleyecek.

- Bir önemli birim de, Finansman 
Bölümü.

Ne kadar borç var.
Sınai ve Ticari Maliyetler ne 

kadar.
Ve paraların, ilgili hesaplara 

sağlıklı bir şekilde intikali.
Daha önce, bir iki sıkıntı yaşayan 

bu birimde, büyük önem kazanıyor.
- Bir başka önemli birim de, 

“Satınalma” Bölümü.
Burada da, teklifler, ihaleler ve 

komisyon kararları ilgi çekiyor.
Piyasa Ekonomisinin ruhu “reka

bettir”.
Bu birimde de, rekabete yer ver

ilip verilmediği özel olarak 
gözlenecektir.

Tabi.. Bu izleyecek, gözleyecek 
kişiler bizler değil, iş dünyası ola
caktır.

Yeni Genel Müdür, Hayrettin 
Derici’ye ve tüm çalışma arkadaş 
larına başarılar diliyorum.

TERCİH
Baba, oğluna çıkıştı.
“-Bu da ne demek oluyor? Hal 

ve gidişten (on) alıyorsun da, 
matematikten (sıfır) alıyorsun.”

“-Ama.. Baba ikisini birarada 
yürütemiyorum ki...”

Fıkra, 8 yıllık eğitim yasasını 
çağrıştırdı. •

Herkesin zorunlu 8 yılda mutabık 
olduğu, ama (kesintili mi) (kesintisiz 
mi) olması gerektiği konusunda, 
farklı düşündüğü bir eğitim yasası 
yürürlüğe girdi.

İmam Hatip Orta Okullarından 
başka benzer konumda olan, (yir
miye yakın) ortaokul daha 
kapanacak bu yasa ile.

Milli Eğitim Bakanlığı, durumun 
farkına vardı.

Yabancı uyruklu okullar ve azın
lık okulları da bunların içinde yer 
alıyor.

Aslında, (kesintili) veya (kesinti
siz) tartışması, teknik bir tartışma 
olsa idi, ve eğitim uzmanlarının 
arasında yapılsa idi, bu iş her iki 
tarafı memnun edecek ve protesto
lara neden olmayacak bir biçimde, 
halledilirdi.

Ama.. (Kesinti) işi, siyasete 
bulaştı.

Bu yüzden tartışmalar hala 
sürüyor.

Konu İmam Hatip Okûlu olarak 
ortaya konulsaydı, çözüm daha 
gerçekçi olurdu.

Bu okulların yenilerinin açılması, 
bir süre donduruldu.

Ve.. Bakanlık tarafından, özel 
olarak denetlenirdi.

İmam Hatip kontenjanları ile 
diğer meslek liseleri kontenjanların 
da (Testil ve turizm gibi) sayısal bir 
uyum planlanabilirdi.

Ama.. Olmadı.
Bilimsel düşünce yerine, siyasi 

düşünüldü.

Sö

Namuslu bir adam, 
Tanrının en soylu eseridir.

“Fope”

Ülkemiz uzun yıllardan beri böyle 
sanat eserlerine hasret kaldı.

Hangi politikacıya, hangi yöneti
ciye el atsan “elinde kalıyor”.

Ama.. Biraz medyanın da bu 
konuda suçu var.

Bir insana ait suçları da, iftiraları 
da aynı torbaya koyuyorlar.

Neyin suç, neyin iftira olduğunu 
ayırabilirsen, ayır artık.

Adamın birinin “basireti” bağlan
mış, çözememiştir.

BU ZAMLAR KİMLERE YARADI 
Her hükümet, yaptığı “okkalı zam
lardan” sonra gerekli açıkmayı 
yapar.
Hükümetin, ekonomiden sorumlu 
olan, oturaklı ve purolu bakanı 
beyanatı yapıştırır.
“-Ne gerekiyorsa o yapılmıştır” 
Veya;
“-Her şey halkımızın iyiliği için 
yapılmıştır.”
Türünden masallar anlatılır.
-Önce memura, % 35 zam yapıldı.
-Hemen akaryakıt fiyatları da, % 32 
oranında artırıldı.
Bu zamla, iğneden-ipliğe kadar 
tüm mal ve hizmetlerin, fiyatların 
artması sağlandı.
-Daha ilk akaryakıt zammının, 
mürekkebi kurumadan, % 9’luk 
yeni bir zam daha yapıldı.
-Eğitimin adı kullanılarak yapılan 
tekel zamları ise, halkı öfkelendirdi.
Politikacılar halkın iyiliği için zam 
yapıldı diyorlar.
Ama.. Halk bunalıyor ve öfkeleniy
or.
Bu zamlardan çıkar sağlayanlar var 
mı acaba?
-Tabi.. Var. Erbakan’ın tabiriyle 
rantiyeciler bu zamlara bayılıyor.
-Rantiyeciler niçin sevsinler bu 
zamları.
Bakın size kısaca anlatayım.
Faiz yüzdesi, döviz kurundaki artış 
ve enflasyon yüzdesi, aşağı yukarı 
birbirine yakın bir düzeydedir.
-Yani, faiz % 75’lerde ise, enflasyon 
da bunayakın bir çizgidedir.
-Döviz kurlarının (doların) yıllık 
getirisi de, aşağı yukarı bu 
seviyededir.
Güzel, anladık ama, rantiyeci nasıl 
kar ediyor, onu anlamadık.
Bakın şimdi, siz akaryakıta önce % 
32’lik bir okkalı zam yapar, sonra 
da bunu % 9’luk yeni bir zam ile 
desteklerseniz, bu zam tüm mal ve 
hizmetleri pahalılaştınr.
-Yani enflasyon oranını % 100 üzer
ine itmiş olursanız.
-Peki.. Rantiyeci ile ne ilgisi var 
bunun.
-Olmaz olur mu.. Enflasyon (% 10)'ü 
aşarsa, faiz de onu takip eder.
-Nitekim iç borç faizleri (% 90) lor
dan, (% 30)lara çıkmıştır.
-Elinde (dolar) olan, rantiyeci de 
köşeyi döner.
-Son günlerdeki döviz artışlarını gör
müyor musun?
-Görüyorum. Yatırım riski olmayan, 
üretim derdi olmayan, toplu 
sözleşme stresi yaşamayan 
(rantiyecilerin) nasıl (köşe) olduk
larını, şimdi daha iyi görüyorum.
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GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar

ŞİİR KÖSESİ
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SULARLA
Sularla gelirdin bana
Saçlarında sağanak seli
Yaz bürümcüğü teninle 
Pembeden mora hareli 
Sularla gelirdin bana

Bir sonsuza uzanırdın
Usul, ince ve yorgun
Eski söylenceler sürgünü
Gülün damıtılmış hüznü 
Bir sonsuza uzanırdın

Hep seni beklerdim öyle 
O umutsuz uçurumda 
Düştüğüm büyük boşlukta 
Boşunaydı ses ve söylem 
Hep seni beklerdim öyle

Bir su parıltısı kaldı
Yanan bedeninden bana
Thtunan yaz rüzgarına
Tenimi yakan ürpertiden 
Bir su pırıltısı kaldı

AHMET UYSAL (Sularla)

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

,110
155
156 
5131055 
5131879
5131206

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

Uludağ Turizm 
Aydın Turizm

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
5131212
5132077

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

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

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su işletmesi 
İtfaiye

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

Muhasebe M. 5134521-182
Yazı İş. Md. 5134521-111
SuAnza Yalnız 185

NÖBETÇİ
ECZANELER

3 Eylül 1997 
Serim Eczanesi

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467 
5133240
5132324

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (işgünleri) 

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünleri) 

08.30-11.00-12.15-13.45-15.00-16.10-18.25 
Tatil Günleri 09.15-10.30-11.35-13.30- 

14.45-16.15-17.45-18.35
Yalova -Kartal (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

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 1700
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 51345 46
Ukitgaz 514 28 41
Yeni Ukitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

Gemlik'te
sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :

“Otelde Tek Başına”
Tel: 513 13 29

4 Eylül 1997 
Özer Eczanesi

5 Eylül 1997 
Gemlik Eczanesi

6 Eylül 1997 
Onur Eczanesi

7 Eylül 1997 
Demiriz Eczanesi

8 Eylül 1997 
Merkez Eczanesi

9 Eylül 1997 
S. Saral Eczanesi
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• Değerli Büyüğümüz 
Hacı

MÜZEYYEN AVCIOĞLU’nun
Cenaze törenine katılan, tele
fon, telgraf ve bizzat gelerek 
acımızı paylaşan tüm dost, 

akraba ve komşularımıza sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız.

Avcıoğlu, Tamer ve Arda 
Aileleri

| Bursa 2000, Olay ve Haber
; Gazetelerine 

vereceğiniz ilanlarınız için 
bir telefonunuz yeterli!

Körfez Reklam
Tel: 5131797 Fax: 5133595

KOĞUKÇINAR 51
GEMLİKSPOR 74

ilçemizi Bursa başketbol 1 .Amatör 
kümede temsil eden Gemllkspor 
başketbol takımı, dün gece oynadığı 
Teşik Kupa maçında 1. kümenin yeni 
takımlarından Koğukçınar'ı farklı 
yendi.

Karşılaşmaya İyi başlayan 
takımımız, ilk yarıyı 29-28 mağlupbitir- 
di.

ikinci yarıda organize hücumlarla' 
öne geçen Gemlikspor bu sezonun |İ| ı 
maçında galip gelerek morals buldu ■

Bundan sonraki maçını 14 Eylül i ® 
1997 pazar günü Sükraniyespor'la 
oynayacak olan Gemlikspor'urjl | 
başarılarının devamını sürdürmesini 
bekliyor.

Davetiye sezonumuz 
açıldı i

*KOZA * İPEK I

* GÜNEŞ *KRİSTAL
DAVETİYELERİ !i

7 yünde cctcCcı ! L
Uygun fiyat, kaliteli baskı

KÖRFEZ OFSET J i
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK J

Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK 
' Tel: 5131797 Fax : 5133595

Vefat ve Teşekkür
Ailemizin değerli ferdi 

sevilen insan
HALİL BAYRAK ı

kaybettik.
Cenazemize bizzat katılan, çelenk gönderen, tele
fonla bizlerin büyük acımızı paylaşan dost, akraba, 
arkadaş, kurum ve kuruluşlara teşekkür eder, şükran

larımızı sunarız.

de 
Ku 
ye

biri 
k®

Annesi - Eşi - Çocukları ve 
Kardeşleri adına ağabeyi

Süreyya BAYRAK



Körfez OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

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

Ayrıca kendinden mürekkepli, İthal otomatik kaşeler.

Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK Tel: 51317 97

Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 75. yıldönümü kutlanacak.

Kurtuluş
—imnırrfrı—t------ ----------- 1-------r~

coşkusu
■ İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşu, 11 Eylül 1997 Perşembe 
günü düzenlenen program dahilinde kutlanacak. Bu yılki kutla
maların akşamki bölümünde Gemlik Stadında Gemliklilere ünlü 
sanatçıların katılacağı bir müzik ziyafeti verilecek.

Gemlik'in kurtuluşunun 
y5. [yıldönümü 11 Eylül 
perşembe günü şenliklerle 
kutlanacak.

Perşembe günü törenlere

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

Kurtuluş
F- -Gemilik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 

75.yıldönümünü iki gün sonra kutlanacak.
■ Birinci Dünya savaşı sonunda yenilgiye uğrayan 
OsmanlI imparatorluğunun, topraklan Sevr 
Antlaşması gereği paylaşıldı. İngilizler, Fransızlar, 
İtalyanlar topraklarımızı kendi siyasi ve ekonomik 

| çıkarları çerçevesinde bölüştüler.
| Birleşik güçlerin kışkırtarak Anadolu'ya çıkardığı 
Yunanlılar ise İzmir'den başlayarak Ankara yakınları- 

i na kadar ilerledi.
I Geriye, elinden silahı alınmış, ordusu dağılmış, 
ekonomisi isflas etmiş, yorgun bir Osmanlı Devleti 
kalmıştı.
B Yazarımız Yılmaz Akkilıç, rahmetli babası Emekli 
Süvari Albayı Abdülhalim Akkıhç'ın anılarını derleyip 

I f "Askerin Romanı” kitabını matbaamızda bastırdığın- 
I i da, Türk askerinin OsmanlInın yıkılışı sırasında verdiği 
I büyük mücadeleye karşın, çektiği sıkıntıları başarı 
I Kızlıkları, yıkımı anılarında yalınlıkla anlatır.
I ■ Birinci Paylaşım Savaşı öncesi tüm kuramlarıyla 
I yıkılmış olan Sarayın, empeıyalistleri teslim olmasın- 
I i dan sonra Mustafa Kemal öncülüğünde başlatılan 
I Kurtuluş Savaşı, yok olmuş bir imparatorlük yerine 
1ı yeni bir devletin kurulmasını sağladı.

I Bizler p günleri, yaşarpadık. Babalarımız bile küçük 
I [birer çocuktular 1922'le[de. Kurtuluş Savaşı kolay 
I ■banılmış bir zafer değildir.

İnsanların bağımsızlıklarını kanlarıyla yazdıkları bir 
I destandır.

Bu destanın kahramanı Mustafa Kemal'dir ama 
I binlerce Mustafa Kemaller daha vardır. Bunladan 
11 biri de Gemlik'in Kurtuluşunda Şehit düşen Yüzbaşı 
I Cemal'dir, onun arkadaşlarıdır.

L Bugüp rahat ve huzurlu yaşıyorsak, bugünümüzü. 
I tarihi kanlarıyla yazanlara borçluyuz.

[ O günleri iyi öğrenmeliyiz. Genç kuşaklar 
I [eğlenceyi düşündükleri kadar, geçmişini, yaşadığı 
I [bu toprakların nasıl kurtarıldığını da iyi öğren- 
I melidirler.

I ‘Bunun yolu da okumaktan geçer.
!■ Selçuk. Ilhan'ın “Yüzbaşı Selahattin’in Anıları”, 
I Yılmaz Akkıhç'ın “Askerin Romanı”, Selahattln 
I Selek'in “Kurtuluş Savaşı Destam”nı eh azından oku- 
11 maları gerekir.

I Gemlik'in Kurtuluş yıldönümü geçmişte salt biçim- 
I sel törenlerle kutların Altlı milisler ellerinde tüfeklerle 
IL alana gelir ardından askerler onları kovalar ve iskele- 
I den bir hamal denize atılırdı. Sonra siyahlar giymiş bir 
I İkizimizin göğsünden türk bayrağı çıkar, göndere 
11 çekilirdi.

₺ Şükür ki bu tür şekilci kutlamaların yerini farklı 
V etkinlikler aldı. Paneller, fotoğraf sergileri yaplılıyor, 
I müzik şenlikleri, folklör gösterileri düzenleniyor.

Dününü iyi bilmeyen geleceğe İyi bakamaz.
I Unutmayalım.__________________________________

sabah saat 9.00,'da
başlanacak.

Program ise saat 
10.00'da tören alanında top 
atışlarıyla başlayacak. Folklor 

gösterileri, resmi geçit, kutla
malar ve ziyaretlerden sonra, 
gece ise şehir stadında 
müzik şenlikleri başlayacak.

Haberi Sayfa 3’te

Boş dairelerin kapılarını 
kırıp soyuyorlardı.

Ev fareleri 
yakalandı

Cumhuriyet 
Mahallesinde boş olah 
dairelerin kapılarını kırıp 
soyup soğana çeviren iki 
kişilik ev fareleri polis 
vatandaş işbirliği yaka
landı.

Olay, 6 Eylül günü 
Cumhuriyet Mahallesin 
deki Cumhuriyet Sitesinde 
meydana geldi.

Emniyette suçlamaları 
kabul etmeyen ev 
farelerinin sorgusu 'sür
erken, sabıka araştırması 
yapılıyor.

Haberi Sayfa 3'te

Kaymakam 
Şener Can 
göreve 
başladı

Eski* Kaymakam Orhan 
Işım'ın Manisa'nfh Turgutlu 
ilçesine, atanmasından 
sonra ilçemize atanan 
Şener Can görevine 
başladı.

Dün sabah kaymakam
lık makamına gelen yeni 
kaymakam Şener Can 
önce daire müdürleriyle 

1 tanıştı.
Söke kaymakamlığın

dan Gemlik Kaymakam 
lığına atanan Can, ilçeyle 
ilgili bilgiler^ İlgililerden aldı.

Yeni müdür hızlı çıktı

Emniyet 
Müdürü
Argun 
ziyaretleri 
tamamladı

İlçemize yeni atanan 
Emniyet Müdürü Nedret 
Argun göreve başlaması 
nedeniyle nezaket ziyaret
lerini tamamladı.

Eski ..İlçe Emniyet 
Müdürü Üzeyir Ergüven'in 
Balıkesir Ehihiyet Müdür 
Yardımcılığına- atanması 
nedeniyle ilçemize Bursa 
terörle Mücadele Şube 
Müdür Yardımcılığindan 
atanan Nedret Argun, 
görevine hızlı başladı.

Haberi Sayfa 3’te

Baro’nun âçfıği öykü ~ 
yarışmasını kazandı

Aksoy’un
başarısı

amacıyla
Avukat Ali Aksoy Bursu başladı. 

Barosunun açtığı *Anı-|^
öykü" yarışmasında 17 eser 
arasından birinci oldu.

Haberi Sayfa 3’te

ADV’den'bıf etkirilikdaha

8 yıllık kesintisiz 
eğitim anlatılacak

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
tarafından 14 Eylül Pazar 
günü Türk gençliğinin 
Atatürk İlke ve devrimlerl 
doğrultusunda yetişmesini 
sağlayacak olan 8 yıllık 
eğitim yasasını törenlerle 
kutlayacak.

Haberi Sayfa 3’te

Yılmaz Akkilıç 
“Köşemden” köşesiyle 
Necati Kartal “Yazıyorum” 
köşesiyle
2. Sayfada
Gonca Yerliyurt “Renkler" 
köşesiyle 3. Sayfada 
Erol Gürçay yazılarıyla
5. Sayfada

ilçe Tarım Müdürlüğü üreticiyi uyardı

Zeytin sineğine 
karşı hazır olun

İlçe Tarım
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada zeytin zarar
lısı olan ve yan çürüğe 
neden olan zeytin 
sineğiyle mücadeleye 
hazır olunması istendi.

e

i

Eski İlçe Jandarma 
Bölük Komutam Yzb. 
Coşkun Bayer’in Diyarbakır 
Kaçakçılık Şube 
Müdürlüğüne atanması 
üzerine boş kalan görevine 
Tarkan Tekin getirildi.
. Şırnak Sınır Bölük 
Komutanlığından ilçemize 
atanan üsteğmen Tarkan 
Tekin İlçemizi tanımak

gezilerine

CHP 30 çocuğu sünnet ettirdi
Cumhuriyet Halk Partisi 

Gemlik İlçe örgütü 
geçtiğimiz cumartesi 30 
yoksul çocuğu sünnet ettir
di.

İskele Meydanındaki 
Dilek Aile Çay Bahçesinde

TAŞI GEDİĞİNE
CESET TORBASI...
GİTSİN CANLAR. 
GELSİN PARALAR...
CESET TORBASI 
ÖLÜDEN BAZI DİRİYE 
YEM TORBASI...

İlçenin 11 merkezinde 
sinek kapanı konduğunu 
söyleyen ilgililer zararlı 
görüldüğünde üreticinin 
uyarılacağını bildirdiler.

Haberi Sayfa 3’te

Gemlik konulu

11 Eylül Gemlik'in Kurtuluşu 
programı çerçevesinde 
bugün saat 11.00'de Belediye 
Sergi Salonunda Turizm ve 
Tanıtma Derneği tarafından 
düzenlenen ‘Gemlik* konulu 
fotoğraf sergisi kaymakam 
Şener. Can tarafından izleyici
lerin gösterimine açıldı.

Sergide siyah beyaz eski 
Gemlik fotoğrafları yanında, 
geçtiğimiz vıl açılan “Eski 
Gemlik Evleri” konulu fotoğraf 
yarışmasına katılan eserler de 
sergileniyor.

Kamar’dan 
bir şube daha
Kaymazlar Alışveriş Merkezi 
“Kamar* Eskişehir ve Gemlik 
şubelerinden sonra 12 Eylül 
cuma günü Mudanya'da yeni 
bir şubesini daha törenle 
hizmete açıyor. .

yapılan sünnet düğününe 
Cumhuriyet Halk Partisi 
Bursa Milletvekili Yahya 
Şimşek, İl Başkanı, İl yöneti
cileri, kadın korniş yonu ve 
aileler katıldı.

Haberi Sayfa 3’te

fJnan. kanırt
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KÖŞEMDEN i
Yılmaz AKKILIÇ

Çevre ve hukuk

tembelliği
Çocuklarda oldukça 

sık görülen göz tembel
liğinin tedavi edilmemesi 
halinde körlüğe neden 
olduğu bildirildi.

Yetkililer yaptıkları açık
lamada, göz tembelliğinin

Necati Kartal

zo 
OT 
HU 
SCM 
PA 
NAİ 
FE1 
YAI 
MA

Gölyazı'da patlayan amonyak 
tankının yol açtığı çevre felaketi 
çok taze, henüz belleklerden çık
mamıştır sanırım. Anımsanacağı 
üzere, İnsanlar ölüm tehlikesiyle 
karşılaşmış, hayvanlar telef olmuş 
-niye 'ölmüş’ değil-, bitki örtüsü 
kavrulmuştu.

Gerçi “Kerevitaş” zararın 
karşılanacağını açıkladı. Ancak 
Genel Müdür Mustafa Köse Bursa 
Haber'den Hüseyin Toy'la yaptığı 
görüşmede, olayın saptırıldığını ye 
toplam zararın 12 milyar lira 
dolayında olduğunu belirttikten 
sonra bana son derece ilginç 
gelen şu yorumu yapmıştı J

“Amonyak gazı ‘çevreci’ bir 
gazdır. Havada bile yüzde 72 
oranında azot vardır!”

Mustafa Köse'nln eğitim dere
cesini bilmiyorum. Eğer sadece İlk 
okul okumuş ve azotla amonyak 
arasındaki farkı algılayamayacak 
biriyse, -neyse- kendisini hoşgör 
mek gerek. zAma eğer yeterli eğitim 
almış ve -örneğin- klor gazıyla 
sofratuzu arasındaki farkı öğrenmiş 
biriyse...

Kabul etmek gerekir ki, olayın 
görünen etkilerinin ötesinde bir de 
zamana yayılan ve pek de önem
senmeyen etkileri olacaktır. 
Önümüzdeki dönemde birtakım 
yeni olumsuzluklarla karşılaşılması 
beklenmelidir...

Peki özel kesimin patron vekili 
Mustafa Köse böyle de, kamu kesi
mi farklı mı?

Gemlik'te Körfez kıyısında 
sıralanmış irili ufaklı fabrikalar vardır. 
Gemlik Körfezin geçen sayısındaki 
Kadri Güler, “Kerevitaş” olayından 
hareketle Gemlik'te on yıl önce 
yaşanan bir olayı yeniden gün
deme getirmiş. Şöyle anlatıyor:

“O gün akşam iş çıkışı Çarşı 
Meydam’ndan otobüsten 
indiğimde bir tuhaf oldum. Nefes 
almakfa zorlanıyor, genzim yanıy
ordu. İskele Meydanı’na çıkınca 
şaşkınlığım arttı. Amonyak gazı 
soluyordum -Mustafa Köse’ye göre 
pek de önemli değil-. Koşa koşa 
matbaaya gelip Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır’ı aradım. Amiorfyak 
soluduğumuzu belirttim. Azot 
Sanayii’nde (TÜGSAŞ) gaz kaçağı 
olup olmadığını sordum. Bilgisi 
yoktu, ilgileneceğini söyledi.
* Zamanın kaymakamını aradım, 
onun da bilgisi yoktu.

Hayret! Gerçekten Türkiye’nin en 
büyük amonyak fabrikasında bir 
kaçak varsa, koca ilçe ölüm 
tehlikesiyle karşı karşıya demekti!”

Bir gazeteci tarafından dönemin 
sorumlularına yöneltilen sorunun 
yanıtı “resmen” hiç verilme 
miş. Aradan hayli zaman geçtikten 
sonra, özel kanallardan, gemiyle 
getirilen amonyak gazının boşaltıl
ması sırasında bir “conta kaçağı” 
olduğunu ve gazın bu nedenle 
sızdığını öğrenmiş Kadri Güler.

Peki Gemlik'te durum nasıl 
şimdilerde?

Borusan, Gökçen-Teks, BP, 
Atamer, Mlna-Yağ, Marmara Kimya 
ve mermer fabrikaları arıtma tesis-

lerlnl kurmuş, tıkır tıkır çalıştırıyorlar.
Ama TÜGSAŞ ve Sunğlpek, halen 

arıtmasızl
Sizin anlayacağınız kamu kesimi, 

yani Devlet, vatandaşın sağlığıyla 
pek İlgili değil. TÛGSAŞ'ın arıtma 
projesi -söylendiğine göre- Devlet 
Planlama Teşkllatı'nın onayından 
geçmemiş -ou, daha da büyük 
ayıp bence-. Kadri Güler, 
Sunğlpek'ln esasen pek bir üreti
minin kalmadığını, o yüzden çevre 
etkisinin hayli azaldığını belirtiyor.

özcesi tablo şu:
Bir zamanlar vhoyratlık”la sürekli 

itham edilen özel kesim, burjuva 
gelenekleri oluşup yerleştikçe, çer 
çeye ve dolayısıyla insana değer 
vermeye başladı, örneğin “Bursa 
Organize Sanayi Bölgesi”nin arıtma 
tesisi İnşaatı sürmekte. Umulur ki, 
yakın gelecekte Nilüfer'de yeniden 
yaşam başlayacak, serpme İle 
balık avlanabilecek...

Ama kamu kesimi, yani Devlet, 
hala bu duyarlıktan yoksun. 
Medya, “Orhaneli Termik 
Santrairnın, mahkemece verilmiş 
üretimi durdurma kararlarına karşın 
usul usul çalıştırılmakta olduğunu 
belirledi son günlerde -gerçi, atan- 
daşın yıllar süren hukuk savaşımı 
sonucu ‘filtre’ takılmakta, yakında 
çevreye verilen zarar giderilmiş 
olacak(mış)-.

Geçtiğimiz aylarda “siyanürle 
altın çıkarma üzerine kopan 
kıyameri anımsayınız. BergamalIlar 
ve Gelibolulular “Zehirlenmek 
istemiyoruz” çiğliği attıkça, Devlet 
anlayış göstereceğine “Kesin yahu, 
ne gürültü yapıp duruyorsunuz” 
tavrı İçinde değil miydi?

Vatandaş “Zehirlenmek istemi 
yoruz” diyor..’.

Devlet, -bizim devleti ‘kutsal’ 
sayan Anayasa’mıza göre değil 
ama- hani şu evrensel hukuk norm
larına göre vatandaşın hizmetinde 
olması gereken Devlet, dışı kauçuk 
kaplı çelik cop olmuş pata küte 
kafa göz patlatmakta.

Yargı, Devlet'i haksız bulmuş!
Olsun, hukuk Devlet'i bağla

maz!...

Türkiye'nin önümüzdeki gelişme 
sürecini iki önemli vektörün etkileye
ceği inancındayım :

Çevre duyarlılığı ve hukuka 
saygı...

Gelişen sanayinin hoyratça kir
lettiği çevre, gelecek kuşaklardan 
hayasızca çaldığımız en değerli 
“hazine”dir. Unutulmamalıdır bu. O 
hazîneyi, ancak “hukuk”a saygıyla 
koruyabiliriz.

Gelişmiş demokrasilerin belirgin 
özelliği, “hukuk”un üstünlüğü ilkesin
den ödün verilmemesidir. Hangi 
konuda olursa olsun, ama özellikle 
“çevre” konusunda, “hukuk”a 
saygılı olmak, kaçınılmaz İnsanlık 
görevidir.

Cumhurbaşkanlarının da, 
başbakanların da, parlamenterlerin 
de, yerel yöneticilerin de, askerin 
de, sivilin de...

beyindeki görme
merkezlnln İşlevini tam 
olarak yerine getlre-
memesinden kay-
naklandığını söylediler.

Göz tembelliğine daha 
çok çocuklarda rastlan
masına rağmen, kolayca 
teşhis edilemediği İçin, 
tedavisinin zamanında 
yapılamadığını dnlatan 
İlgililer, "göz tembelliği 
olan çocuk İki gözünü bir
den kullanamaz. En 
büyük belirtisi çocuğun 
ilgisini belirli bin noktada 
odaklayamaması ve der
steki başarısızlıktır. Bu 
durumda, ailelerin dikkatli 
olması, çocuklarını 6 
yaşından önce mutlaka 
tedai ettirmesi gerekir. 
Geç kalınması halinde 
hem tedavi zorlaşır, hem 
de tedavideki başarı 
oranı düşer' şeklinde 
konuştlar.

İlgililer göztembelllğini 
tesbiti için çocuğun 
uzman hekim kontrolün-, 
den geçirilmesi gerektiğini 
belirterek, şu öneride 
bulundular:

Göz kontrolü yapıl
madan, görme tembel
liğinin olup olmadığı 
anlaşılamaz. Aieler bu
konuda duyarsız
davrandığı için, en iyi 
çözüm, okula kaydı 
sırasında göz raporunun 
da . istenmesidir. Bu teşhis 
konulan çocuk, hem 
erken tedavi olma şansı
na sahip olur, hem de bu 
nedenle derslerindeki 
başarısızlığın önüne geçilir.

(A.A.)

Sebze ve 
meyveler 
güneşte 
kurutulmalı

EMLIK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1182
Fiyatı :20.000 TL 

hibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
netim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A

Tel: 513 17 97 GEMLİK
| Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

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

KAYIP
Nüfus cüzdanımı, 

ehliyetimi, ruhsatımı 

ve memur kimliklerl-

mi kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Ferit BADEMCİ

Sebze ve meyvelerin 
kurutulmasında, sağlık 
açısından güneşin tercih 
edilmesi gerektiği bildirildi.

İlgililer konu hakkında 
şunları söyledi:

Genel olarak meyelerde 
yüzde 80-85, sebzelerde ise 
yüzde 90-95 gibi yüksek 
oranda su bulunmaktadır. 
Bu yüksek su miktarı, 
mikroorganizmaların rahat 
bir şeklide gelişmesine 
olanak tanımaktadır. 
Gölgede kurutulan meyve 
ve sebzelerdeki mevcut su 
daha uzaklaştığından ve ’ 
kurutma daha uzun 
sürdüğünden, ekşimeler, 
asitler (fermantasyon), 
meyvenin tadını bozabilir, 
çürümeler meydana 
gelebilir. Yani mikrobiyolojik 
faaliyetlerin başlaması 
sonucu gıdalarda bozul
malar görülebilir.

Güneşte kurutmayla 
gıdadaki mevcut suyun, 
gölgede kurutmaya göre 
daha hızla uzaklaşacağın
dan, kurutma süresinin kısa 
olacağına İşaret eden ilgili 
ler, bu şekilde kurutma 
esnasında, meyve ve 
sebzelerde çürüme, fer
mantasyon gibi bozukluklar 
da oluşmayacaktır dedi.

Modern Sindirella, & i < A 
paparazziler ve meşruiyet
Tarih 1 Eylül 1997.
Ajanslar, radyolar, TV uyduları ve rotatifler 

“1980’lerin ünlü masal düğünü ile Buckingham 
Sarayı’na gelin olan, masum yüzlü çağın 
Sindirella”sı için dönüyor.

Ajanslar, “Bu masal prensesinin Mısırlı ünlü mil
yarder oğlu -çapkın- Dodi El Fayed ile birlikte, 
Paris’te paparazzilerden kaçarken geçirdikleri 
trafik kazası sonucu öldüğünü” açıklıyor. Bir anda 
dünya nefesini tutmuş, bu masal kahramanı 
prensesin “ünlü ama, mutsuz yaşamına” ağlıyor.

CNN ve BBC gibi ünlü dünya televizyonları 
cenazeyi naklen yayınlayarak 2.5 milyar insana 
izletiyor.

BİZİ AFFET PRENSES!
Ve dünya basını ayağa kalkıyor. Kimi “affet bizi 

prenses” diyerek özeleştiri veriyor, kimi de “kendi 
paparazzilerini hedef tahtası” haline getiriyor, W

Evet, Galler Prenses'i Diana, “özel yaşama 
hakkını kamuoyundan saklamak” İsterken, 
dünyayı üzüntüye boğup “amin”ler arasında, 
“mutlu bitmeyen masalfnı tamamlıyor.

SUÇLU AYAĞA KALK!
Bütün bunlar, kamuoyunda önemli bir tartışma 

başlatıyor. Bir “suçlu” aranıyor.
İlk etapta suçlu konusunda sanki bir “hem

fikirlilik” oluşuyor. Evet, bu lanet olası suçlular 
“paparazziler” (?)

Dünya basınının bir kısmı, paparazzllere İsini 
bile buluyor; “Zombiler!”

SUÇLU KİM?
Evet, zombiler suçluydu!...
*Peki ya bu zombilerin fotoğraflarına / haber-' 

terine “yüzbinlerce dolar veren” basın patron
ları?..

*Ve bu haberleri okumak / izlemek için “tiraj 
patlaması yaratan” okuyucular?..

*Peki ya, 21. yüzyıla 3 kala sanki babalarının 
malıymış gibi "Galler'in prensesi ve “Çağın 
Sindirella”sı olmayı göze alıp, “foto muhabirlerinin 
flaşlarıyla beslenen” külkedileri?..

“Suç” veya “suçlu”yu neye göre tespit edip, 
neye göre yargılayacağız?

Mevcut hukuk sistemi üzerinden mi?
Kamu vicdanına bakarak mı?
Meşruiyet mantığı penceresinden mi?—-
Gelir düzeyini, kariyerini ve toplumu yönetme 

meşruiyetini “gökten aldığım” savlayan bazı üstün 
(I) insanlar(!)ın yaşadığı feodal dönemin, 5 bin yıl 
sürmesinin mantığını, şimdi daha iyi anlıyorum! 
Çünkü “dönemin toplumsal kültürü, bunların 
'üstün insan' olduğunu zaten kabul etmişti.”

Onlar mutlu olunca sevinilecek, onlar üzülünce 
acı çekilecekti. Çünkü yaşamın acı, tatlı, hüzünlü 
ve mutlu yanlarını onlar belirlemeliydi.

Bense, kapitalizmin; tarım toplumunu 200 yılı 
önce, yalnızca üretim ilişkileri ve üretici güçlen 
bazında yerlebir etmesini değil, bit bütün anlam-! 
da kültürel / toplumsal yapıyı değiştirdiğini, o 
dönemin “değer yargılarını da tarihteki tozlu rafı
na” kaldırdığını düşünüyordum.

Ama... Ama yanılmışım!...
Galler 'eski' Prenses'i Diana'nın cenazesine 

ağlayan 2.5 milyar insanı ve gazete manşetlerini 
görünce, insani açıdan değil, ama değerler: 
açısından “tarım toplumunun henüz 
çözülemediğini anladım.

Buna -bir anlamda insanlık için- Diana'nınj 
ölümünden daha çok üzüldüğümü belirteyim...

Tesellim (!) şu ki; Prens Charles'a, “Galler 
prensliği” diye birşey varken, üzülmeyin çoook 
bulunur prensesi...

“Prens” ve “prenseslerin olmadığı ve insan
ların özel yaşamlarının “para etmediği" bir dünya I 
özlemiyle, mutlu ve umutlu kalın...
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GEMLİK İCRA DAİRESİ 

DOSYA NO : 1996/22 Tal.

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTJRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar verilen gayrımenkulün cinsi kıymeti, adedi, avsafı : 
Gemlik, Küçükkumla, Kurudere mevkii, 32 pafta,4925 parsel, 5050 sayfa, 
4/432 arsa paylı, P blok, 4 nolu mesken,daire :Balkonlu bir salon, balkonlu bir 
yatak odası, balkonsuz bir yatak odası, yarı balkonlu mutfak, banyo tuvalet 
birada, elektrik ve suyu mevcut yazlık olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz 
1.000.000.000 TL. değerindedir. Satış ilanı ilgililere ve borçlulara tebliğe 
gönderilmiş olup, tebliğ yapılamayan ilgililer için işbu ilan Hanen tebliğ yerine 
geçerlidir.

SATIŞ ŞARTLARI:
1- Satış 17 /10/ 1997 Cuma günü saat 14.00 - 14.20 arası Gemlik İcra 

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 27/10/1997 Pazartesi günü aynı yer ve saatte 
ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada bumiktar elde 
edilmemişse gayrimenkul ençok arttıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana 
ihale edilecektir. Şu kadar ki; arttırma bedelininmalın tahmin edilen 
da kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı 
olanatâicaklıların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya 
çevirme ve paylaştırma masraflarınığeçmesi lazımdır. Böyle gazla 
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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 verebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları 
alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. K.D.V. alıcıya aittir.

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

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 (varsa öncelikle teminat bedelinden) tahsil 
edilecektir.

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 1996/22 Tal. sayılı dosya 
numarasıyla memurluğumuza başvurmaları, İlan olunur.

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

İcra Müdürü

BASINDAN SEÇMELER Kemal Sulaoğlu 
(Bursa 2000 Gazetesi) 

7.9.997

Mahşerin atlıları dörtnal koşuyor
Akçalar'da bir amonyak tankı patladı. 

Yaralananları, kokudan zehirlenenleri, 
patlama sonrasında yüzlerce dekar tarım 
alanında oluşan tahribatı gördünüz.

Bunlar yalnızca bir tankın ettikleri...
Bir düşünelim şimdi. Gemlik 

Körfezi’nin tam ortasında Azot’un 
amonyak, ' üretim tesisleri var. 
Kerevitaş’ın patlayan tankının yüzlerce 
hacminde bir üretim söz konusu burada.

Peki yâ orada bir patlama olursa?...
Ortabağlar'da bir LPG dolum 

tesisinde yangın çıktı. Halkın paniğini TV 
ekranlarında gördünüz. Onlar gibi siz de 
“ya ana depoya yangın ulaşsaydı, 
neler olurdu” diye düşündünüz.

Yine düşünelim şimdi. Gemlik 
Körfezi’nin kıyısında LPG üretim ve 
dolum tesisleri de var. LPG üretim ve 
dolum tesisleri de var. Hem de, 
Ortabağlar’daki tesis onların yanında bir 
çocuk oyuncağı.

Bitmedi. Aynı yerde BP’nin ürettiği 
uçak yakıtlarının depolandığı dört dev 
yakıt tankı da var...

Tablonun parçalarını toplayalım : 
Doğalgazla çalışan amonyak ürdtim 
teşisleri, LPG dolum tesisleri ve dev yakıt 
tankları.

Nerede “konuşlanmış” bunlar?

Gemsaz ve Kurşunlu'nun Ayanında; 
Gemlik, Küçükkumla ve Karacaali'nin 
tam karşısında... Bursa kent merkezinin 
karadan 25 kilometre ilerisinde.

* * *
Karşıdan' iyi bakanlar bu tesislerin 

üzerindeki kara bulutlar arasında dolaşan 
Mahşerin dört athsı’nı her an görebilirler 
ama nedense görmüyorlar...

Oysa küçük bir Çernobil var orada. 
Peki şimdi soralım :

Bu tesislerde, üretimin her anı titizlikle 
kontrol edilmekte midir? Olası bir patlama 
için oluşturulmuş bir “güvenlik kuşağı” 
var mıdır; varsa ne ölçüde gerçekçidir? 
Bunları yeterince bilmiyoruz...

Ama şunu iyi biliyoruz ki, olası bir 
felaketle burun buruna yaşayan 
çevredeki yerleşim birimlerinde sivil 
savunma adına yapılmış ve yapılan 
hiçbir şey yoktur. Gemlikli bir dost, “Azot 
ve diğer tesisler olası tehlikenin 
farkında olsalar en azından Gemlik’te 
her kişiye birer gaz maskesi 
dağıtırlardı” diyor; ben biraz daha ileriye 
gidiyor ve “birer de ceset torbası” 
diyorum... 

* * *

Mahşerin atlıları dörtnal koşuyor; 
görmüyor, duymuyor musunuz?

Bursa 2000, Olay ve Haber 
; Gazileridir 

vereceğiniz ilanlarınıiiçin 
bir telefonunuz yeterli! 

Körfez Reklam 
Tel . 5131797 
Fax: 5133595

KÖRFEZ OFSET
|~MMBAACÎLÎK^REKLAMCÎUK2Y^ÎNCİLİK

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MUHUR YAPILMAKTADIR

Gazhane Cad. No : 51/A (Fikret Oto Yanı) 
Tel : (0.224) 513 17 97 Fax : (0.224) 513 35 95

DÜZELTME
Geçen sayımızda 

yayınlanan bîr 
haberde yaralama 
olayı Çamlık 
Restaurant olarak 
yanlışlıkla 
yazılmıştır.

Çakıl olarak 
düzeltiriz.

Gleman dramyor
Muhasebe bürosunda çalışacak, 

tercihen deneyimli eleman 
aranıyor.

TEL : 513 57 92

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
M . TEL : 0(224) 513 02 34 FAX : 514 11 48
S'? Çarşı Meydanı Akif İş Merkezi Kat: 1 No: 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 47 381

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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Gemlikln düşman İşgalinden kurtuluşunun 75. yıldönümü kutlanacak. Yeni müdür hızlı başladı

Kurtuluş Emniyet 
müdürü

_
Gonca YERLİYURT
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İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşu, 11 Eylül 1997 Perşembe 
günü düzenlenen program dahilinde kutlanacak. Bu yılki kutla
maların akşamki bölümünde Gemlik Stadında Gemliklilere ünlü 
sanatçıların katılacağı bir müzik ziyafeti verilecek.
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j Gemlik'in düşman 
‘işgalinden kurtuluşunun 
75. yıldönümü şenliklerle 
kutlanacak.
I Kutlama komitesince 
(hazırlanan programa 
göre bu yıl kurtuluşu
muzun 75. yıldönümü 
geçmiş yıllardan daha 
mutlu ve sevinçli bir şek
lide kutlanması için pro
gram zenginleştirildi.

11 Eylüt Perşembe 
günü ilçemiz erken 
saatlerden başlayarak 
resmi daireler, ticaretha
neler, evler, fabrikalar, 
öneydan ve taklar 
bayraklarla donatıla
cak. Gece de şehir ışık
landırılacak.
■ Tören, 11 Eylül 1997 
Perşembe günü ilçenin 
doğusundaki çamlıktan 
top atışıyla birlikte, fab
rikalar, limandaki ğemil- 
■er, bankalar ve 
jkütüphane 1 -dakika 
Çalacakları düdükle 
başlayacak.

Saat 9.00'da törene 
katılacak askeri birlik, 
okul, kurum ve kuruluşlar 
lalandaki yerlerini ala
caklar. Bu arada kay-

makamlık makamından 
Kaymakam, Garnizon 
Komutanı, Belediye 
Başkanı kutlamaları 
kabul edecekler.

Saat 10.00'da ise 
tören alanında top 
atışlarıyla, ıprogram 
başlayacak. Protokolün 
askeri birlik, kurum, kuru
luşların ve halkın bayra
mını kutlamasından 
sonra Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı günün 
anlam ve pnemine 
belirten konuşma 
yapacak. Şiirlerin okun
ması, folklor ekiplerinin 
gösterilerinden sonra 
geçit töreni düzen» 
lenecek.

Resmi geçitten sonra 
bir askeri manga 
Yüzbaşı Cemal ve 
arkadaşlarının mezarları
na çelenk koyacaklar,

Saat 18.00'de İse 
Şenlik Yürüyüşü yapıla
cak. Daha önce de folk
lor ekipleri Balıkpazarı, 
Ahmet Süren Meydanı
ve Orhangazi
Caddesinde folklor gös
terilerinde bulunacaklar.

MÜZİKŞENLfĞI
Saat 18.00'de başlay

acak olan şenlik 
yürüyüşünden sonra 
gece saat '20.00'de 
şehir stadında halka 
açık kurtuluş müzik şen
likleri başlayacak, Şenlik
lere bu yıl Gemlik 
Belediyesi Türk Sanat
Müziği Korosuyla

saygı duruşunda
bulanacaklar.

Daha sonra Belediye 
Başkanı, Meclis üyeldri 
ve halk temsilcileri 
Garnizon Komutanlığına 
giderek şehir , adına 
şükran ziyaretinde 
bulanacaklar.

başlanacak. Daha 
sonra sırasıyla. Ufuk 
Yıldırım, Harun, Kolçak, 
Zeynep, Meyra,pelikan 
ve Ufuk Bigay şarkılarıyla 
Gemliklileri coşturacak.

Müzik şöleni sırasında 
havai fişek gösterileri 
yapılacak.

11 Eylül 1997 
Perşembe günü Çarşı

Argun 
ziyaretleri 
tamamladı

İlçemize yeni atanan 
Emniyet Müdürü Nedret 
Argun göreve başlaması 
nedeniyle nezaket ziyaret
lerini tamamladı.

Eski İlçe Emniyet 
Müdürü ÜZeyir Ergüven'in 
Balıkesir Emniyet Müdür 
Yardımcılığına atanması 
nedeniyle ilçemize Bursa 
terörle Mücadele Şube 
Müdür Yardımcılığından 
atanan Nedret Argun, 
görevine hızlı başladı.

Argun, Gemlik halkının 
huzurunun bozulmaması 
için, perşoneliyle birlikte var 
gücüyle çalışacağını 
belirterek şunları söyledi:

“- Halkımızın huzurunu 
sağlamakla görevli olan 
polis teşkilatımız, gece ve 
gündüz var güüyle bu 
huzuru bozmaya çalışanlar 
ve yasalara karşı gelenler
le mücadelesini sürdüre
cektir. Vatandaşlarımız her 
türlü kanunsuz olayı bizlere' 
bildirirse suçlular daha 
çabuk yakalanır halkın 
huzuru da bozulmaz “ '

iADD’den bîr etkinlik dâlîa

Camiinde ikindi'
namazından bir saat, 
önce Atatürk ve Şehit^ 
lerirrçıizin ruhuna mevlit 
pkutulacak.

Çıraklık Eğitimi 15 Eylül’de başlıyor
|' Gemlik Çıraklık Eğitim 
Merkezi İ 5 Eylül 1997
Pazartesi günü
1997/1998 eğitim ve 
öğretim yılına başlaya
cak.
| Daha önce Çıraklık

ve Yaygın Eğitim Genel 
Müdürlüğünün .22 
Temmuz 19971'târlh‘ye 
324-3686 sayılı yazılarıyla 
değiştirilmiş 29 Eylül 1997 
'pazartesi olan açılış tari
hi ,15 Eylüıl 1997 tarihine

alınmıştır.
Gemlik Çıraklık ve 

Eğitim Merkezi açılışı 15 
i Eylül günü saat 9.00'da 
yapılacaktır. Açılışa tüm 
Gemlikliler davetlidir.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
tarafından 8'yıllık kesintisiz 
eğitim anlatılacak.

14 Eylül Pazar günü Saat 
14;00'de Belediye Düğün 
Salonunda yapılacak, olan 
toplantıda şiirler okunacak, 
marşlar söylenecek ve 
eğitimci Hüseyin Altınışık 
tarafından 8 yıllık kesintisiz 
eğitim konusu anlatılacak. 
Daha sonra folklör gösteri
leri yapılacak ve şarkılar 
dinlenecek.

Zürafa gibi düşünmek...
“Sizi Gower felsefesi ile birey ve şirket olarak 

performansta ve yaratıcılıkta doruğa ulaşmanın 
yollarını keşfetmeye davet ediyoruz. Govver’in 
deyimiyle “Zürafa Gibi Düşünmeyi" yerdeki 
yaprakları değil, gökyüzündeki yaprakları hede
flemeyi öğreneceksiniz.”

Doğrusu çok iddialı ve kaçırılmayacak bir 
çağrıydı bu benim için. Yerdeki yaprakları değil, 
gökyüzündeki yaprakları hedeflemek ve kita
plarından tanıdığım Stephan Gower'la tanışmak...

Stephan Gower dünyanın en güçlü ve etkileyi
ci konuşmacılarından biri sayılıyor Son 15 yılda 
dünyanın etrafında 40 kez dönmeye eşit uzaklık
larda seyahat ederek, değişik ülkelerdeki şirketler 
için konuşmalar yaptı, konferanslar verdi.

Gower'in uzmanlık alanı, İnsan kaynaklan 
geliştirme yöntemlerini kullanarak şirketlerin, birey
lerin hızlı değişim ve rekabet ortamında perfor
manslarını en üst düzeye getirmek ve bu konular
da danışmanlık hizmeti vermek.

İster 4000 farklı bölümden gelen temsilcilerden 
oluşan büyük bir liderlik konferansı olsun, ister 15 
değişik ülkeden katılımcıların olduğu bir konferans; 
Göwer konuşmalarının her Saniyesini yoğunluk ve 
bilgi ile doldurmasıyla tanınıyor.

İşte ben de bu çok anlatılan konferanslardan 
birine katıldım. Türkiye'nin ilk insan kaynaklan der
gisi olan Human Resources'in organizasyonu ile 
ülke mize gelen Gower'in yoğun ilgi gören Jstan- 
bul'daki konferansında Bursa'yı tek başına temsil 
etmek bana düştü. Bilinen bütün büyük şirketlerin 
üst düzey yöneticilerinin katıldığı konferans tam 
gün ve ilgi kaybı olmadan sürdü.

.Stephan Gower tipik bir Amerikalı. Daha 
doğrusu bir şovmen. Yerlere diz çöküyor, kendi 
yaşamını anlatıyor, dansedlyor, müthiş eğleniyor. 
Ve.onun bu enerjisi bütün salona yayılıyor. İnanıl
maz iyi bir konuşmacı. Eğlendirirken öğretiyor ki bü 
çok önemli. Kendinizi bilgi sağanağından yorgun 
ama mutlu hissediyorsunuz.

Yenilenmiş, bilgilenmiş, ufkunuz genişlemiş, 
j engelleri değil fırsatları düşünmenin sizi daha 

olumlu yapacağına inançla çıkıyorsunuz toplantı- 
. dan. Verimli bir gün geçirmenin huzuru ruhunuz
da, Gower'in sözlerini düşünüyorsunuz;

“Siz sizde olmayanı veremezsiniz. Ancak elin
izde olanı verirsiniz” diyor,

“Bir şeyi alma kapasitesi, bir şeyi verme kapa
sitesine bağlıdır” diyor.

“Nereye giderseniz gidin siz ordasınız” diyor,
“Geçmişteki performans, gelecekteki 

sonuçların bir göstergesi değildir” ve 
“Bulunduğunuz yerde kalarak ilerleyemezsiniz” 
diyor...

Stephan Gower'in tam gün süren konuşmasın
dan satırbaşları bunlar.

Zürafa gibi düşünmeyi, çölde bir pelikan 
olmayı, zehirli sarmaşıkla başetme yollarını've kaz 
ilkesini ise bu köşenin sadık okurlarıyla önümüzdeki 
haftalarda paylaşacağım.

Dediğim gibi paylaşacak o kadar çok şey var 
ki ve Gower'in anlattıkları hem iş hem özel yaşa
ma o kadar uyarlanabilir ki.

Keşke hepiniz orada olsaydınız...

Baro’nun açtığıı öykü 
yarışmasını kazandı

Av. Ali
CHP 30 çocuğu 
sünnet ettirdi

Boş dairelerin kapılarını 
kırıp soyuyorlardı. ilçe Tarım Müdürlüğü üreticiyi uyardı
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haşarısı
Cumhuriyet Halk 

Partisi Gemlik. İlçe 
Örgütü geçtiğimiz 
cumartesi günü 30 yok
sul çocuğu sünnet ettir
di.

İskele meydanındaki 
pilek Aile Çay 
Bahçesinde düzenle
nen şünnet Şölenine 
CHP Bursa Milletvekili

p
I Bursa Barosu avukat
larından Ali Aksoy, Baro 
itarafından açılan “Anı 
EÖykü" yarışmasında birinci 
lolau.
I Bursa Barosu'nun bir 
ssüre önce açtığı ve 

«avukatlarla savcı ve 
f||yargıçların katıldığı yarış- 
fllmaya 17 eser katıldı.

L Seçici kurul bu eserler 
arasında yaptığı 
İncelemede birinciliği 

==pemşehrimiz Avukat Ali 
Aksoy kazandı.

Yahya Şimşek, 
Başkanı ve

h 
iı

Yöneticileriyle Kadın 
Komisyonu r. üyeleri 
katıldılar.

Törende konuşan 
Bursa Milletvekili 
Şimşek, sekiz yıllık kesin
tisiz eğitimi savundu. 
Sekiz yılHk kesintisiz 
eğitimin yasalaşmasın
da CHP'nin payının 
büyük olduğunu 
söyleyen Şimşek, kim 
senin din istirmarcılığı

yapmamasını, Imdm 
Hatiplere kimsenin 
sahip çıkmamasını 
belirtirken, “Türkiye'de 
aydın din adamı 
yetişmesi için 1947 yılın
da İlk İmam hatipli sesi
ni CHP açtırmıştır. CHP 
kimsenin din ve vicdan 
özgürlüğüne karışmaz, 
vatandaşların ibadet
lerini rahatlıkla yap
masını ister. Dini 
siyasete alet eden sim
sarlarla mücadelemiz 
sürecektir. Türkiye laik 
bir cumhuriyettir. Bu 
cumhuriyete sahip 
çıkacağız, onu İlelebet 
yaşatacağız" dedi.

Daha sonra 30 
çocuk teker teker sün
net ettirildi. Çocukların

Ev fareleri 
yakalandı

C u m h u r i ye t
Mahallesinde, boş olan 
dairelerin kapılarını kırıp 
soyup soğana çeviren iki 
kişilik ev fareleri polis vatan
daş işbirliği yakalandı.

İlçe Emniyet

yakınları
eşliğinde eğlendiler.

müzik

Müdürlüğünden aldığımız 
bilgilere göre, 6 Eylül günü 
Cumhuriyet Mahallesindeki 
Cumhuriyet Sitesindeki Arzu 
Otobatmaz adındaki 
bayanın kapısını daireyi 
boş olduğunu sanarak kır
maya çalışan Güle 
Bozkurt(45) ve B.B apart
man sakinlerinin durumu 
polise bildirmeleri üzerine 
yakalandılar.

Emniyette suçlamaları 
kabul etmeyen . ev 
farelerinin sorgusu sürerken, 
sabıka araştırması yapılıyor. 
Suçlular bugün Adllyeye 
sevkedllecekler.

Zeytin sineğine
karşı hazır olun

llc^e Tarım Müdürlüğü 
nden yapılan açıklama
da zeytin ürününün zarar
lılarından olan zeytin 
sineğine karşı üreticinin 
hazırlıklı olması bildirildi.

Yapılan açıklamada; 
yan çürüğe neden olan 
zeytin sineğinin bugünler 
onaya, çıkabileceğine 
dikkat çekilerek 
teknisyenlerin ilçenin 11 
merkezinde sineğe karşı 
kapanlar kurduklarını, 
zararlının görülmesi 
halinde mücadelenen 
başlayacağı bildirildi.

Zeytin sineğinin 
görülmesi durumunda 
çiftçinin uyarılacağını 
bildiren ilgililer, zararlıya 
karşı zehirli İlaçlar kul
lanılacağını söylediler.

TOHUMLUK BUĞDAY 
DAĞITILACAK

* Öte yandan bu yıl da 
çiftçilere yüksek verimli 
ve kaliteli tohumluk buğ
day dağıtılacağı açık
landı. ilgililer, ücret 
karşılığı dağıtılacak çlan 
tohumluk buğdayı İlçe 
Tarım Müdürlüğünden 
alabilecekler.
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Uyuşturucu kullanımına 
iten sebepler

| Sevgili Okuyucular!
Bu hafta “Gençleri uyuşturucu kullanımına iten* 

sebepler” konulu yazım ile yine bu sütunlarda 
konuğunuzum.
p Efendim!

Nedir gençleri uyuşturucu batağına iten se 
bepler?

1) Bilgisizlik : Tehlikeden habersizlik ve bu 
sebepten konuyu hafife almak...

2) Özenti : Özenti sergilemede en önemli payın 
medyaya ait olduğu rahatlıkla söylenebilir.

3) Bar, diskotek ve diğer eğlence yerleri : 
Bunlar beyaz ölüm değirmenin çarkları ve tuzak
larıdır. Giren büyük ihtimalle öğütülür.

4) Grup baskıları - kötü arkadaş :
5) Merak : Denerim, bırakırım zihniyeti... Fakat, 

bir veya iki deneme genci belki de dönüşü 
olmayan yola sokmaya yeterli gelmektedir.

6) Moda : Çevreye uyma gayretkeşliği..
E 7) Bozuk çevre ve hasta toplum : Bilindiği gibi 
hastalıklarda alışkanlıklar da saridir. İnsandan 
insana kolaylıkla geçebilir.

8) Gençlerdeki tehlike sevgisi, cinsel bozukluk
lar, kendini aşma, ispatlama içgüdüsü veya 
gayreti...

9) Genetik yapının maddeye yatkınlığı.
I 10) Gençlerdeki manevi boşluk : İnanç zekası, 
bozuk aile ilişkisinden ve hâsta toplumdan kay
naklanan güvensizlik duygusu, gelecek karşısın
daki kaygılar strese, sıkıntı ve yalnızlığa itiyor. Ve 
bundan kurtuluş için gencin ilk başvurduğu merci 
ise her çeşidiyle uyuşturucular oluyor.

r 11) Aile yapısındaki bozukluklar, ahlaki, 
manevi, zaafla yine ailelerdeki ekonomik anor
mallikler çoklukla insan normalitesini bozar. 
Bilhassa yokluktakini bunalıma ve intikama, varlık- 
takini şımarıklığa, taşkınlığa, tahribe yöneltir.

12) Eğitim eksikliği : Eğitimdeki yanlışlıklar. 
Maddeci felsefeye dayalı eğitimler, insanları ben
cilliğe (egoizme), şahsi çıkarcılığa, cismani 
hazcılığa iten temeldeki sebeplerdir. Bu yol anarşi, 
tahrip ve kargaşa kavga yoludur. Cemiyeti iflas ve 

•inkıraz (çöküş) dan başka bir yere götürmez.
13) Uyuşturucu kültürü : Toplumu ayakta tutan 

yücelme ve yaşama gücünü kazandıran, toplumu 
manevi ve hamasi değerleridir.

Bunları çürüten, gençleri bu değerlerden soyut
layan (tecrit eden) uygulamaya uyuşturucu kültürü 
diyoruz. İşte bu kültür erozyonu toplumu sömürge
ci devletlerin uydusu kültür silindirinden geçen 
toplum ve ülkenin kurtuluşu çok zor veya imkan
sızdır.

VARI ŞAKA VARI CİDDİ Erol GÜRÇAY
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Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden 
İnanırdım saadetli yolculuklara. 
Adalar var zannederdim güneşli, maavi, dertsiz. 
Bütün hızımla koşardım dalgalara.
0 zaman beni görseydiniz.

Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden.
Beni o zaman görseydiniz 
Siz de gelirdiniz peşimden.

Ama şimdi şu akşam saatinde
Son liman kendim, bu döndüğüm, 
Bilmiş, bulmuş, anlamış.
Hatırımda, bir vakitler güldüğüm.
Yoluna can serdiğim o kaçış.

Şimdi, şu akşam saatinde
Dönüyorum görmüş, geçirmiş, atlatmış, 
Denizlerin doymayan sahilinde.

SENSİZ
Şensiz de denizi seyredebiliyorum
Hem dalgaların dili seninkinden açık 
Ne kadar hatırlatsan kendini boş.
Sensiz de seni sevebiliyorum.

Hep boş konuşurduk hatırlar mısın, bula bula 
Karşılaştığımız zamanlarda.
Şen sevgiden şımaran çocuk 
Ben şaşıran budala.

YÖN
Sen bana bakma,
Ben senin baktığın yönde olurum.

BELEDİYE OTOBÜSLERİNİ 
KORUYALIM

Bursa - Gemlik arasındaki yolcu 
taşımacılığı, her mevsimde yoğun
dur

-Yaz döneminde, deniz turizmi 
taşımayı doruğa çıkarır.

-Kış döneminde, Bursada 
okuyan öğrenciler taşımayı yine 
canlı tutar.

-Çalışanlar ise, yaz-kış Bursa- 
Gemlik, arası gidip gelirler.

Bir de, son zamanlarda, bu taşı
maya katılan, Gemlik Sanayi Sitesi 
çalışanları vardır.

Salı ve Cumartesi günleri ise, 
Gemlik pazarına katılan, BursalI 
pazarcılar göze çarpar.

Ben de haftanın iki-üç günü 
Bursa-Gemlik arası seyahat ediyo
rum.

Gemlik-Bursa arası, otobüsle 
yolcu taşınmasındaki disiplin için, 
Belediye Yetkililerini kutluyorum.

Bazı kaptanlar, zaman zaman 
kendilerini “Gemlik Hava Yollarında” 
çalışıyor zannetseler de,

-”Eh, bu kadar kusur kadı kızında 
da olur” diyoruz.

Otobüs kaptanlarına, biraz 
takıldıktan sonra, gelelim yolcuların 
sorumluluklarına.

Acaba.. Biz yolcular, otobüslere 
gereken özeni gösteriyor muyuz.

Özellikle, otobüslerin koltuklarını 
koruyormuyuz.

Dikkat ederseniz, otobüslerin 
arka koltuklarının tamamı yırtıktır.

Bu yırtılma, kasıtlı olmasa bile, 
Gemlik pazarına eşya getiren, 
pazarcı vatandaşların dikkatli 
olması gerekir.

Koltukların üzerine konulan, “ağır, 
sert ve sivri” eşyalar, önce koltukları 
biraz çiziyor ve sonra yırtılma 
görülüyor.

Bir başka tehlike, Gemlik Sanayi 
Sitesinde çalışan, genç kalfa ve 
çıraklardır.

Sabahları ellerinde çakılarla, bir
birlerine anormal şakalar yapan bu 
gençlerin çakıları, her tarafa değe
biliyor.

Gemlik Sanayi Sitesi yetkililerinin, 
çırakları mesleki olarak eğitirken, 
toplum içindeki davranış biçimi ve 
kamu mallarının korunması 
konusunda da, bilinçlendirmeleri 
şarttır.

Otobüs koltuklarını, her zaman 
kaplatmak çözüm değildir.

Bir vatandaş olarak, bizim de 
görevimiz vardır.

O da, koruma görevidir.

KAN
Bir adam arabasıyla yedi kişiyi 

ezmiş, üç otomobili tahrip etmiş 
ve sonunda da bir benzin istas 
yonundan içeriye girmişti.

Üç gün sonra gözlerini, has
tanede açtı.

Karşısında duran doktora me 
rakla baktı. %

Bunun üzerine doktor da 
hemen neticeyi okudu.

“-Alkolünüzde az miktarda kan 
bulunmuştur.”

Yeni Trafik Yasasında, eskiye 
göre para cezaları önemli ölçüde 
arttı.

Ama.. Trafik canavarının önünü 
kesmek, mümkün olmuyor.

Hele bazı otobüs kazaları, 
insanın tüylerini ürpertiyor.

Bir defada, otuzun üstünde ölü.
Sanki bir savaş veya bir büyük 

operasyon, geçirilmiş gibi.
Bazen televizyonda izliyoruz.
Orta yaşlı bazı içkili sürücülerin, 

kamera karşısındaki yılışık hallerini 
ayıplıyoruz.

Her alanda gerekli olduğu gibi, 
burada da eğitim diyoruz.

iyiyi yapaoııaıgı naıae, 
Yapmayan insan 
Suç işlemiş sayılır

“Pastalozzi”

He|e bu insanlar, devlet yöne
timine talip olmuşlar ise, suçları 
daha da katmerleşir.

Halkın lehine olacak kararların, 
nasıl alınacağını bileceksin.

Ama.. Çıkar gruplarının hatırı ve 
baskısı uğruna, tedbirini almaya
caksın.

Halkın lehine olanları, uygula
mayacaksın.

Seçim meydanlarında, vaatlerle 
güzel sözlerle halkı kandıracaksın.

Halk sana inanacak, seni seçe
cek.

Üç-beş kere gidip, üç-beş kere 
yönetime geleceksin.

Halkın geliri hergün azalacak.
Arada sırada, kamyonlardan 

dağıtılan yiyecekleri alırken, birbiri
ni yiyecek.

Ve.. Sîzler hala, ülkemiz ta nerel
erden bu günlere geldi diye
ceksiniz.

********

Adamın biri beş kurşun yemiş, 
“daha yok mu?” demiş.

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

11,0
155
156
5131055
5131879
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM.
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

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

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Şu İşletmesi * 
İtfaiye

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

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

Tatil Günleri 06.30- 13.00- 17.00

Deniz Otobüsü

“HELE, OKULLAR AÇILSIN”
Politikacılar, uzun suredir bir 

proje üretemedi.
Bu sekiz yıllık kesintisiz-zorun- 

lu eğitim kanunu, her kesime 
ilaç gibi geldi.

İktidar partileri, bu yasayı 
Cumhuriyet tarihinin en önemli 
reformu sayıyorlar.

Bu yasanın, yürürlüğe girme
si, muhalefeti de canlandırdı.

Her iki kesimde, bu yasanın 
olumlu ve olumsuz yanlarını ala
bildiğine kullanıyorlar.

Güvenoylamasından önceki 
olayları bir hatırlayalım.

(CHP) Lideri Sayın Baykal, 
güvenoylamasından hemen 
sonra, meclisin tatile girmemesi
ni ve 8 yıllık eğitim yasasının, 
mecliste onaylanmasını 
istemişti.

Kimbilir, belki de yeni 
hükümetin ANAP kanadı ile, 
Sayın Cindoruk’un partisini test 
etmek istedi.

Ama.. Kavga ile gürültü ile de 
olsa, kanun çıktı.

Şimdi, hükümete destek 
veren (CHP), yine tetikte duruy
or.

Yapılan zamlardan sonra 
hem hükümeti ve hem de 
Ecevit’i daha bir özenle eleştiriy
or.

Şimdi, hem hükümet, hem de 
kamuoyu 8 yıllık yasanın uygu
lanmasını bekliyor.

-Eğer uygulama çok başarılı 
olursa, ortaklar, 8 yıllık yasanın 
kendi eserleri olduğunu, gün
deme getirecekler.

Ve.. Hükümette sıkıntılar 
başlayacak.

Belki de, bu başarıyı oya 
tahvil etme arzusu, seçimlerin 
tahmin edilen tarihlerden daha 
önce yapılmasını, gerektirecek.

-Eğer 8 yıllık yasanın uygu
lanmasında, sıkıntı yaşanırsa, 
bazı ortaklar birbirlerini suçla
maya başlayacak.

Ve.. Bu durum hükümette I 
çatlaklara sebep olacak.

Yıllar sonra, bir proje 
yakalayan politikacılar, şimdi 
birbirlerine “gol atmak” için 
pusuda bekliyorlar.

8 yıllık eğitim yasasının 
başarısından “aslan payı” 
almak için, başarısızlığından 
“sıyrılmak” için büyük hesaplar 
yapıyorlar.

Okulların açılmasıyla, 
hareketli günler yaşanacak.

Bekleyelim ve görelim.

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

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

5134521-111
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz •
Ergaz
İpragaz 
Habaşgaz 
Likitgaz 
Yeni Likitgaz 
Alevgaz
Gemlik'te

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

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) 

06.50-08.1-5-10.00-11.10-12.15-13.15- 
14.30-15.30-16.30-17.30-18.30-19.45

sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :
“KAZAN”

Tel: 513 13 29

NÖBETÇİ

ECZANELER
10 Eylül 1997 

Çağlar Eczanesi

11 Eylül 1997
İncir Eczanesi

12 Eylül 1997 
Kahraman Eczanesi

13 Eylül 1997 
Murat Eczanesi

14 Eylül 1997 
Demiriz Eczanesi

15 Eylül 1997 
Balıkpazarı Eczanesi

16 Eylül 1997 
Bayer Eczanesi
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ŞENLİK PROGRAMI

9 Eylül 1997 Sah 
Saat: 11.00 Sergi Açılışı 

Yer: Belediye Sergi Salonu 
Saat: 11.30 Kokteyl 

Yer: Belediye Sergi Salonu
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10 Eylül 1997 Çarşamba
Saat: 20.30 İstanbul Komedi Tiyatrosu Gösterisi 

Oyun Adı : Plastik Sevgilim
Yer: Kız Meslek Lisesi Salonu

11 Eylül 1997 Perşembe
Saat: 12.00 Folklor Gösterisi 
Yer: Ahmet Süren Meydanı 
Saat: 13.00 Folklor Gösterisi 
Yer: Balıkpazarı Mahallesi 

Saat: 14.00 Folklor Gösterisi
Yer: Orhangazi Caddesi 

Saat: 18.00 Şenlik Yürüyüşü 
Yer: S.S.K. Hastanesi Önü 

Saat: 17.00 Kurtuluş Şenlikleri Başlaması
Yer: İlçe Stadı
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Katılacak Olan Sanatçılar :
Gemlik Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Ufuk Yıldırım, Harun 

Kolçak, Zeynep, Meyra, Delikan, Ufuk Bigay
Havai Fişek Gösterisi
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GEMLİK

HAFTALIK SİYASİ 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

tecele Meydanında karşılaşan iki hasım silahlanna sarılınca öldüler 11 Eylül coşkulu geçti

NarJı’da ilçemizin düşman Okullar açıldı

cinayet
I İki hasımın yıllar önceki husumeti ölümle sonuçlandı. Narlı 
Köyündeki olayda, Yavuz Özdemir Yusuf Çetin’i kurşun yağmuruna 
utarak öldürmesi üzerine Çetin’in oğlu Mehmet Çetin de Yavuz 
5zdemir’i olay yerinde öldürdü.
[Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Narlı 
Köyünde meydana gelen olayda iki kişi 
yaşamını yitirdi.

Narlı Köyü İskelesinde karşılaşan Yusuf 
Çetin ve Yavuz Özdemir eski bir mesele

yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma 
büyüdü ve Yavuz Özdemir silahındaki kurşun
lan Yusuf Çetin'e yağdırdı. Olay yerinde can 
veren Özdemir'in oğlu Mehmet Çetin ise 
Yavuz Özdemir'i vurdu. Haberi Sayfa 3’te

işgalinden kurtuluşu kutlandı
Gemlik'in düşman işgalin
den kurtuluşunun 75. 
yıldönümü düzenlenen 
törenlerle kutlandı.
Kurtuluş törenleri saat 
10.00'da top atışlarıyla 
başladı. Atatürk Anıtına 
çelenk konulması, saygı

. Sekiz Yıllık kesintisiz eğitim 
yasasıyla birlikte ilçemizdeki 
tüm okullar pazartesi 
gününden itibaren eğitim ve 
öğretime başladı.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünden aldığımız 
bilgilere göre,1997/98 öğre
tim yılında 700 öğretmen, 11

ilköğretim okuluyla öğre 
nime başlandığı açıklandı.

Bu öğretim yılı Leyla- 
Kemal Kılıç, Nursel Çağlar 
İlköğretim Okulları ile Celal 
Bayar Anadolu Lisesi yeni 
binalarında »öğrencilere 
eğitim verecekler.

Haberi Sayfa 3’te

Göz Doktoru Tamer Güzelce 
kamyon altında can verdi

İlçemiz Devlet 
Hastanesinin ilk göz dok
toru Tamer Güzelce, 
Bursa'dan Yenişehir'e 
giderken geçirdiği, trafik 
kazasında yaşamını yitirdi.

Güzelce için Gemlik

Devlet Hastanesinde bir 
tören düzenlendi. 
Güzelce'nin cenazesi 
törenden sonra 
Karacabey'e gönderildi.

Haberi sayfa 3’te

HAFTAYA BAKIŞ
O Kadri GÜLER

as-I Akkılıç’ın yeni kitabı
f Yazarımız Yılımaz Akkılıç’ın, “Askerin 
gomanı”ndan sonra yeni kitabı “Kurtuluş Savaşı’nda 
Bursa” yayınlandı.

Böylece Akkılıç’ın Bursa Ansiklopedisi (2 cilt). 
Bursa Tarihi 1, Atatürk ve Bursa, Bursa Belleteni eser
lerine bir yenisi daha eklendi.
L Günümüzde Bursa üzerine tarihi araştırmaları 
çağdaş yaklaşımla yapan tek kişi Akkılıç.
[ Akkılıç, “Kurtuluş Savaşı’nda Bursa”araştırmalarına 
1984 yılında başladı, 1992'de tamamladı. Tam tamı
na dokuz yıl süren bu çalışmanın ürünü. Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm Vakfı'nca telif hakkı ödenerek satın 

»alındı. Geçtiğimiz günlerde Vakıf tarafından oluşturu
lan “Bursa Kitaplrğı”na bir değerli eser daha 
kazandırıldı. Kitap, birinci hamur kağıda, 600 sayfg 
olarak basıldı.
K Yakın tarihimize ışık tutacak olan bu eser, tarih 
severlerin, araştırmacıların, akademisyenlerin Bursa 
tarihi İle ilgilenenlerin dikkatini çekeceği kanısın

dayım.
Kitabın Önsözü'nü yazan Bursa Büyükşehir 

Belediye başkanı Ekrem Saker, bakın ne diyor:
“Gazeteci, araştırmacı yazar Yılmaz Akkılıç’ın 

kalemi ile ulusal ve kentsel yakın tarihimizin bilin
meyen yönlerini ortaya koyan önemli bir yapıt...

KURTULUŞ SAVAŞIMCA BURSA
Bu kaynak kitabın-;, Ulusal ve kentsel kültür 

t mirasımızın, düşüncelerini üretime dönüştürebilen 
saygılı, özgür, sesini sivil toplum kuruluşları ile 
duyurabilen genç kuşaklara aktarılmasında ve 
dünya kültürüne tanıtımında büyük katkısı olacağı
na inanıyorum.”
I Bursa Kültür Sanat veTurizim Genel Sekreteri

I Ekrem Barışık ise, yapıt için şunları söylüyor:
“Usta gazeteci, araştırmacı yazar Yılmaz Akıllıç 

bu çalışması ile ulusal bağımsızlık savaşının ne 
kadar zor koşullar altında gerçekleştiğini, kurtuluşa 
değin uzanan süreç içinde Bursa'nın konumu açık 
bir şekilde ortaya koyuyor.’’

Yılmaz Akkılıç ise yapıtı için;
"Kurtuluş Savaşı’nda Bursa’nın asıl amacı, son 

zamanlarda yaşanan ekonomik-toplumsal bunalım
lar nedeniyle yakın geçmişimizle bağları giderek 
zayıflamaya yüz tutan ona yaşlı ve genç kuşaklara, 
nasıl yoğun ve yeğin güçlükleri aşarak bağımsız ve 
çağdaş bir .Türkiye’yi kurabildiğimizin, elden 
geldiğince yansız ve nesnel bir tarihini sunmak
tadır, diyor.
F Yakın tarimlzde yaşananları öğrenmek isteyenler 
Akkılıç’ın "Askerin Romanı” ve “Kurtuluş Savaşı’nda 
Bursa” kitaplarını okumalılar. Kitaptan edinmek 
isteyenler Bursa Tayyare Kültür Merkezinde ve 

(kitapçılarda bulabilirler.
Bursa'dan sonra Gemlik'in de tarihsel süreçteki 

yerini bir yapıt olarak toplayacak esere ihtiyacımız 
var. Bunu yapacak birini bekliyoruz.

Dörtyolda Meydana gelen 
kaza üzüntü yarattı

Yaşlı kadın 
kamyon kurbanı
Dün Gemlik çıkışı Dörtyol 
mevkiinde meydana gelen 
trafik kazasında Fatma 
Bayburtlu (75) adlı kadın 
yaşamını yitirdi.
Kazanın aşırı hız ve hatalı solla
ma nedeniyle olduğu bildirildi.

Haberi Sayfa 3’te

Yeni Tapu ve 
Sicil 
Müdürü 
Kara göreve 
başladı
Tapu ve Sicil Müdürlüğüne 
Vahdettin Kara atandı.
Erzurum Bölge Müdür 
Yardımcısı olan Kara 
geçtiğimiz günlerde ilçe 
mize gelerek görevine 
başladı. .

. Öte yandan boş bulunan 

. Vergi Dairesi Müdürlüğüne 
ise Mustafa Erez getirilmiş, 
Erez görevine başlamıştı. 
Gemlik Lisesi, Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürlüklerine 
nalen atama yapılmadı.

duruşu ve kutlamaların 
ardından etkinlikler devam 
etti.
Gece de ilçe stadında 
müzik şöleni ve havai fişek 
gösterileri düzenlendi.

Haberi Sayfa 3’te

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
|Odası nda görevliydi

Leyla 
Malgılıç 
kansere 
yenildi

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odasında görev yapan 
Leyla Malgılıç, yakalandığı 
amansız hastalıktan kurtula
mayarak aramızdan ayrıldı.

İlçemizin eski poli
tikacılarından Ahmet 
Çeterez'ln kızı ve kunduracı 
eski futbolcu Mustafa 
Malgılıç'ın eşi olan Leyla 
Margılıç, bir süre önce 
göğüs kanserine yakalandı.

Amansız hastalık bu kez 
beyine sıçradı. Sürekli doktor 
gözetiminde olan Margılıç 
dün yakalandığı hastalıktan 
kurtulamayarak yaşama 
gözlerini yumdu.

Leyla Margıhç'ın cenaze
si bugün Gemlik'te toprağa 
verilecek.

Yılmaz Akkılıç yeni kitap çıkardı
Gazetemiz ve Bursa 

2000 köşe yazarı Yılmaz 
Akkılıç’ın Askerin Romanı 
adlı kitabının ardından 
“Kurtuluş Savaşı’nda 
Bursa” adlı bir esen daha 
yayınladı.

Bursa Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı tarafından 
telif hakkı ödenerek alı

nan kitap 9 yıllık titiz bir 
çalışmanını eseri. Birinci 
hamura 600 sayfa olarak 
basılan kitap yakın tari
himize ışık tutacak nitelik
te.

Kitabı edinmek 
isteyenler Bursa Tayyare 
Kültür Merkezi ve 
kitapçılardan bulabilirler.

Gemlik’in
Belediye Su

Işletmesince bir süredir 
suların mikroplu olduğu 
şeklinde gelen yakın
malar üzerine yaptırılan 
incelemede, suların temiz 
olduğu bildirildi. 
Belediye Başkanı Nurettin

suyu temiz
Avcı, konutlardaki hidro
for giriş depolarının te 
mizlenmemesi nedeniyle 
evlerde çeşmelerden kirli 
su aktığını, depoların 
mutlaka sık sık temizlen
mesi gerektiğini söyledi.

Haberi sayfa 3 'te

Borusan’a plaket
Borusan Holding'in 

Gemlik Lisesi'ne yaptığı 
katkılardan dolayı Borusan 
Fabrikası Müdürü Bülent 
Kurt'a plaket verildi.

Dün yeni eğitim öğre
tim yılının açılması 
nedeniyle Gemlik

Lisesi'nde bir tören düzen
lendi. Törene İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Erol Ateşli, 
Gemlik Lisesi Müdürü 
Orhan Keskin, Borusan 
Holding adına Bülent Kurt 
katıldı.

Haberi Sayfa 3’te

taşi gediğine
SİZCE?

“-ALLAH DEMİREL’İ BAŞIMIZDAN 
EKSİK ETMESİN.”

KİM DİYOR BUNU?

SAYIN KENAN EVREN.
ÖNCE BAŞBAKANLIKTAN ET.
ŞİMDİ DE BAŞTA KALSIN DİYE

DUA ET.
ONYEDİ YIL SONRA MI AKILLANDI.

YOKSA YOKSA BUNADI MI?
SİZCE?..

flnan ^Jamvı
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İyi ve kötü
İyi şeyler de oluyor, kötü şeyler 

de... Sivil toplum örgütleri “12 
Eylül"den beri sürgelen pısırıklıktan 
sıyrılmakta. Türkiye'nin ve Bursa'nın. 
gününü ve geleceğini ilgilendiren 
önemli konularda seslerini duyuruyor, 
ağırlık koyabiliyorlar.

Bursa'nın kurtuluş yıldönümü şen
likleri, iki yıldan bu yana, yerel yöne
timlerle BKSTV ve derneklerin ortak
laşa düzenlediği etkinliklerle kutlanıy
or, anlam kazanıyor. Bu konuda 
BKSTV ile “Koza Kulüp” ve “Bursam 
Derneği”nin ortak girişimi geleceğe 
dönük umudu güçlendiriyor.

iyi ve güzel...
Ne var ki Bursa'da yerleşen, 

Bursa'da yaşam savaşımı veren, ama 
yurtdışı veya Doğu, Güneydoğu ya 
da Karadeniz vb. kökenli hemşehriler
imizin, kültür ve geleneklerini koruma 
amacını hayli aşan dernekleşmelerini 
anlamakta zorlanıyorum.

İki yıl önce Gemlik'in kurtuluşu 
dolayısıyla katıldığım bir toplantıda 
sormuştum : “Gemlik’te ‘Tunceliler’, 
‘Muştular’, 'Giresunlular', ‘Rizeliler’, 
'Artvinliler' vb. dernek tabelaları var. 
Peki neden bir ‘Gemlik Derneği’ 
tabelası yok?”

Oysa koşullar gereği Bursa'ya, 
Gemlik'e, Mudanya'ya veya bir 
başka yere gelipyerleşenlerin, 
gelenek ve zengin kültürlerini koru
ma amacı dışında- adeta bir tür 
“klan” bağımlılığıyla içlerine kapan
maları, giderek yaşadıkları kente ve 
çevreye yabancılaşmayı doğuruyor.

Bakıyorsunuz koca bir kent, irili 
ufaklı derneklerin çatısı altında ©bek
lenenlerin oluşturduğu bir fe deral 
yerleşim yeri götünümü sunuyor. 
Anımsarım, yıllar öncesinin Ankara 
Belediye Başkanı Vedat Dalokay, bir 
TV programında, “Belediye’nin bir 
görevi de, varoşlarda yerleşenlerin 
birlikte getirdikleri kültürlerini ‘bir 
pota’da kaynaştırarak, Ankara’ya 
özgü ‘gelişmiş’, ama ‘ortak’ bir kültür 
yaratmalarına hizmet etmek olmalı” 
demişti.

Katılmaz mısınız?..
* * *

Örneğin çok önemli bir girişim 
BUTTİM, Bursa'nın 21 'inci yüzyıldaki 
ticaret yapısını belirleyecek 
görkemde bir yatırım.
- Güzel şeyi

Ne ar ki Cumhuriyet Caddesi 
esnafı alışkanlıklarından koprpa 
korkusu içinde ayak diremekte!..

Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın 
çehresini değiştiren kalıcı yatırımlar 
atağında. Örneğin “Soğanlı Kent 
Parkı”, beton asfalt kaplaması 
dökülmekte olan “Avrupa Konseyi 
Bulvarı” (Yakın Çevre Yolu), eski 
Demirtaş çöplüğü üzerinde yeşeren 
park/Uludağ İkinci Yerleşim Alanı 

t yağmasını önleme girişimi...
Bunlar iyi de, Stadyum karşısında 

“yargı kararı”na karşın devam eden 

25 katlı İş merkezi yapımına neden 
müdahale edilmez? Kendisine ve 
dolayısıyla demokratlk hukuk düze
nine yönelik “yasadışı” saldırıyı el ve 
gönül birliğiyle göğüsleyen 
BursalIlara, hukuku ve yasaları hiçe 
sayarak bir “gökdelene kazık”la 
karşılık vermek hoş mu, hukuksal mı, 
demokratik mİ?

Erdem Saker'in, -kendi yazılı 
emrine karşın- İnşaatın yükselmesini 
görmezden gelmesi “katılımcılık”la 
bağdaşıyor mu?.,

Evet, Türkiye hem hızla genleş! yor, 
hem de -daha yavaş olsa bile- 
gelişlyor.

Doğru...
Örneğin “sekiz yıllık kesintisiz 

temel eğitim” konusunda iyi sınav 
verdi çok partili rejim. Belki de tari
hinde ilk kez “oy goygoyculuğu” yer
ine “ülke gerçekleri” çevresinde bir
leşmeyi yeğledi çoğunluk. Ama 
kuşkusuz sınav devam ediyor.

Zor günler önümüzde pusuda...
Ne var ki, bu ülke insanının 

“yargı”ya olan güveni aşındıracak 
gelişmeler yaşanmakta. Siyaset, 
“Susurluk skandah”nın üzerindeki giz 
perdesini kaldırmaya yanaşmadı, 
nedense bunu göze alamadı. TBMM 
Komisyonu, “hukuksal” olmaktan çok 
“siyasal” nitelikli bir sonuca vardı.

Ancak Yargı'nın, üzerinde bunca 
gürültü koparılan, sivil toplumun 
başarıyla sınav verdiği ve REFAH YOL 
iktiranının alaşağı olmasında önemli 
payı bulunduğu sanılan “rezalet”le 
ilgili çelişkili karaları toplum vicdanını 
örseliyor.

Muhalefette iken, olayın üzerine 
gitmekten asla vazgeçmeyeceği 
söylemleri veren Başbakan MösuJ 
Yılmaz, suskun!

Siyaset ve medyanın öhemli 
bölümünce ısrarla işlenen “devlet 
içindeki çete” iddiaları fos mu çık
tın?... ■

Yoksa çeteler mi çok, hem de çok 
güçlü?..

Batı Çalışma Grubu mu doğruyu 
söylüyooor, Sarmusak ve Orakoğlu 
mu?...

Siyaset'ln -ister iktidarda, ister 
muhalefette- toplum vicdanını hafife 
alır tavırlar sergilemesi ve Yargı'nın 
güven aşımına uğraması hayra 
.alamet değili..

Türkiye sözüm ona sekiz yıllık kesin
tisiz temel eğitime geçti, oysa Yeni 
Yüzyıl'ın manşetten verdiği gibi, kız 
ve erkek çocukların ayrı sınıflarda 
okutulacağı “medrese kolejleri” açıl
makta, Milli Eğitim çaresizi..

Türkiye ve Bursa, “iyi” .ve “kötü” 
arasındaki dengesizliği “iyi”nin yararı
na bozmak zorunda.

Evet, doğrudur, Türkiye ve Bursa 
hızla büyüyor, genleşiyor...

Ve, gelişiyor...
mu?...

İlköğretime 
başlarken 
davranışın 
Önemi

Konya (BYE)
Öğretmenlerin yanısıra 

anne ve babaların yanlış 
tutumlarının, okula yeni 
başlayan çocuklar üzerinde 
olumsuz etkiler yaratabile
ceği bildirildi.

Yetkililer, okul hayatının, 
. çocukların sosyalleşme için 
attıkları önemli bir adım 
olduğuna işaret ederek, 
okula başlama günlerinin 
başlangıçta her çocukta 
sarsıntıya yol’açabileceğini 
söyledi.

Velilerin, kulaktan dolma, 
pratikte ispatlanmamış,bil
giyle, okul ve öğretmen seçi
minin doğru olmadığını anla
tan ilgililer şunları söyledi:

"Çocuk okula başlarken, 
aileleri bekleyen birçok 
problem vardır. Çocuk hangi 
okula gitmelidir? Sınıf öğret
meninin kişiliği ve eğiticiliği 
nasıldır? Çocuk okulda kim
lerle arkadaş olmalıdır? 
Çocuğun okuldaki başarısı 
nasıl artırılmalıdır? Bütün bu 
sorulara cevap bulmaya 
çalışmak, hemen her zaman 
veliler için yorucuzve güçtür.. 
Bu sebeple velilerin, okul, 
yöneticisi ve sınıf öğret- 
■mehiyle itribat halinde 
olması çok önemlidir. 
Böylece, yanlış,yapmak- 
tansa danışmanlıktan kaçınıl- 
maması gerekir."

Başlangıçta, çocuğun 
okula ve çevresine uyufn 
güçlüğü çekebileceğine 
dikkati çeken ilgililer, şu 
görüşlere yer verdi:

"Bu sıralarda anne-baba 
ve öğretmenlerin anlayışsız 

■ olmaları halinde, çocuklar, 
insanların yanında rahat 
edemezler. Kekemelik 
başlayabilir. Düzensiz 
hareketler görülebilir. 
Bakışlarında ürkeklik ve 

ı kararsızlık.süreklidir. Önüne 
geçilemeyen beceriksizlik ve 
tikler ortaya çıkabilir,

Bir çocuk/, bu durumda 
adeta, (anne, baba, öğret
menim : içine düştüğüm bu 
durumddn çok sıkıntıdayım. 
Bu buhranı yalnız atlatamay- 
acağım. Umutsuzluğa 
düştüm. Sîzlere yalvarıyorum. 
Gücünüz yeterse benim 
imdadıma koşunuz) demek
tedir..."

“Öğretmenler, sabırlı ve 
güçlü olun" Öğretmenlerin 
ders yılı süresince sabırlı,, 
gerçekçi ve hoşgörülü 
olmaları, çocuklara kendileri
ni güven İçinde hissedecek
leri bir ortam hazırlamaları 
gerektiğini kaydeden ilgililer, 
şu öneride bulundular.

"Öğrencilerinize, çalış
mak ve okumaktan zevk 
almayı öğretmeye çalışınız. 
Ona düşünce, muhakeme 
etme ve anlama zevki, 
güven duygüsu kazândır- 
maya çalışınız. En önemlisi, 
çocukları birbirleriyle kay- 
naştırınız. Öncelikle temel 
alışkanlıklar kazandırmak için 
çaba gösteriniz." (A.A.)

I
Necati Kartal • — ---------------------------------------------- _ 

Haberimiz var mı?
Bazen yaşadığımız kentin gerçeklerinden* 

oldukça uzak olduğumuzu fark ederiz.
Bu uzaklık gerek kentten olumlu anlamda 

yararlanabileceğimiz öğeleri, gerekse yaşamımızı 
cehenneme çevirebilecek öğeleri de kapsar, j

İşte Gemlik, birinciden ziyade, ikinci öğeleri 
bolca barındıran bir özelliğe sahip.

Oysa dışarıdan bakıldığında şipşirin, küçükbir 
sahil kasabası gibi duruyor. Türkiye'nin içinde 
Marmara Denizi kıyısında, sınırlardan uzak ve 
böylece savaş tehlikesini de yaşamıyor. ’

Körfez Savaşı sırasında, Hatay, İskenderun, 
Adana ^ibi kentlere bakıp, “ne zaman gaz 
maskesi dağıtacaklar acaba” diye düşünüp, “iyi 
ki Gemlik gibi bir yerde yaşıyoruz” diye seviniyor
duk.

Bazen, gazete, TV haberlerinde rastladığımız 
olumsuz gelişmeleri hep bizden uzakmış gibi, hep 
bize yabancıymış gibi algılarız. Çileleri, olumsu
zlukları hep başkaları yaşar zannederiz.

Nedense ' “araştırma-inceleme” ve 
“sonuçlarını düşünme” gibi bir geleneğe sahip 
olmadığımızdan “az bilen az üzülür” misali mutlu 
mutlu (!) yaşayıp gidiyoruz.

Geçenlerde Bursa'da LPG İstasyonunda^ 
Doğalgaz Boru Hattında ve Kerevitaş Amonyak 
Tesisi'nde görülen patlamalar, ilgili yerlerin 
çevresini cehenneme çevirmişti.

Bu olayların ardından yazısını kaleme alırken: 
kısaca sohbet ettiğimiz ve geçen hafta yazısının»; 
bir bölümüne yer verdiğimiz. Bursa 2000 Gazetesi 
köşe yazarlarından Kemal Sulaoğlu, Gepnlik'i 
değerlendirirken bakın neler diyor:

1-TÜGSAŞ:
“Akçalar’da amonyak tankı patladı. 

Yaralananlar, kokudan zehirlenenler ve tarumar 
olan yüzlerce dekar tarım alanı.

Bunlar yalnızca bir tankın etkileri...
Bir düşünelim şimdi. Gemlik Körfezi’nin tam 

ortasında TÜGSAŞ’ın amonyak tesisleri. 
Kerevitaş’ın patlayan tankının yüzlerce büyüğü.

Peki ya bir patlama olursa?..”
2- LPG Dolum Tesisleri:
“Ortabağlar’da bir LPG dolum tesisinde yangın 

çıktı. Halkın paniğini TV ekranlarında gördünüz. 
Onlar gibi siz de 'ya ana depoya ulaşsaydıl 
yangın, ne olurdu' diye düşündünüz.

Gemlik Körfezi’nin kıyısında LPG Üretim ve 
Dolum Tesisleri var. Hem de Ortabağlar’dakinin 
yüzlerce büyüğü.

Peki ya patlama olursa?.."
3- BP Dolum Tesisleri:
“Gemlik’te BP’nin ürettiği uçak yakıtlarının 

depolandığı 4 dev yakıt tankı var.
Ya patlama olursa?..”

Karşıdan iyi bakanlar bu tesislerin üzerindeki 
kara bulutlar arasında dolaşan mahşerin dört 
atlısını her an görebilir.

Ama göremiyorlar.
Oysa bir küçük Çernobil var orada.
Mahşerin dört atlısı, dörtnala koşuyor...

Evet, ben de diyorum ki, şimdi öğrendiniz. 
Haberiniz var mı (ydı)?..

SAN

Öğrenciler Veliler. Grup Eğitim İsteyen İşletmeler...,

Deneyimli Öğretmen Kadrosu ve Modern Eğitim Koşullarıyla

ŞTİ.

GEMLİK BİLGİSAYAR KURSU
En son proğram ve BİLGİSAYARLARLA 

sizi GELECEĞE HAZIRLIYOR
KVRS KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR.
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Geçtiğimiz hafta 
Narlı Köyünde meydana 
gelen olayda iki kişi 
yaşamını yitirdi.

Narlı Köyü İskelesinde 
cumartesi günü saat 
01.30 sıralarında araları 
açık olan Yusuf Çetin 
(52) ile Yavuz Ozaemir 
(34) karşılaş tı|.ar.

Çetin ile Özdemir'in 
eski bir mesele yüzünden 
tartışmasının büyümesi

Sayfa: 3

= Gonca YERLİYURT =

üzerine ' uz Özdemir 
üzerinde \. dığı silah İle 
komşusu Yı "jf Çetin'e 
kurşun yağdiıdı. Çetin, 
olay yerinde can verdi.

Olayı gören oğlu 
Mehmet Çetin .babasını 
öldüren Yavuz Özdemir'i 
bu kez kurşun yağmu
runa tutarak öldürdü.

Olaydan sonra 
Mehmet Çetin jandar
ma tarafından yaka

Okullar açıldı
İlçemizde ve tüm 

yurtta 1997/1998 
eğitim ve öğretim yılı
na dün törenlerle baş
landı.

700 öğretmen 
16500 öğrenci 11 
ilköğretim okuluyla 
eğitim ve öğretime 
başladı.

ilçemizde bu yıl 
Lale-Kemal Kılıç, Nursel 
Çağlar ve Celal Bayar 
Anadolu Lisesi yeni 
binalarında eğitim ve 
öğretime başladı. Lale- 
Kemal Kılıç ve Nursel 
Çağlar İlköğretim 
okullarında bu yıl 
150'şer öğrenci 
bulunuyor.

Dün sabah saat 
8.30'da yeni öğretim 
yılının ve ilköğretim 
haftasının başlaması 
nedeniyle Atatürk 
Heykeli önünde bir 
tören düzenlendi. 
Törene Kaymakam, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü, 
okul yöneticileri ve 
öğrenciler katıldılar. 
Atatürk anıtına çelenk 
konulması ve saygı 
duruşundan sonra 
günün anlamını 
belirten konuşmalar 
yapıldı. İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Erol Ateşli 
insanı insan yapan en 
önemli özelliğini bilgi 
olduğunu, bilgiyle

tanışılan yerin ise 
ilköğretim kurumlan 
olduğunu söyledi. 
Ateşli, “insanın kendini 
aşması, küçük 
kaygıların sınırlarını 
zorlayıp, problemleri 
düşünmesinin ilk şartı 
bilmek ve bilgiyi kul
lanılır hale getirmek” 
dedi.

Bilgi çağının 
temelinin ilköğretime 
dayandığını da ifade 
eden Ateşli, yeni bir 
çağa girildiğini, bu 
çağın ön saflarında 
bulunan insanları 
yetiştirmenin ve çağın 
nimetlerinden ulus 
olarak en geniş ölçüde 
yararlanmanın ilköğre
timin ciddi, yaygın ve 
kaliteli bir düzeyde 
sürdürülmesiyle 
başladığını söyledi.

Ateşli, bundan 
dolayı yapılan işin 
önemli olduğunu söz
lerine ekledi.

Öğretmenlere de 
seslenen Ateşli, “bu 
hedeflere ulaşmak sîz
lerin çocuklarımıza 
kazandıracağınız 
eğitim ve öğretim 
seviyesi önemli etk
endir. Bugüne kadar 
olduğu gibi bundan 
sonra da verimli çalış
malar yapacağınıza 
inancım tam” dedi.

Göz Doktoru Tamer Güzelce 
kamyon altında can verdi

İlçemizin ilk aöz dok
toru Tamer Güzelce 
Yenişehir yolunda 
geçirdiği trafik kazasın
da yaşamını yitirdi.

Gemlik Devlet
Hastanesinde görev 
yaptığı sırada
Baştabiple anlaşama
ması üzerine Bursa 
Devlet Hastahanesine 
tayin edilen Tamer 
Güzelce, geçtiğimiz 
hafta çarşamba 
sabahı Yehişehir Devlet 
Hastanesine rotasyona 
giderken hatalı solla
ma nedeniyle karşı 
yönden gelen bir 
kamyonun İle kafa 
kafaya çarpıştı. 
Kazada ağır yaralanan

Güzelce, Orhangazi 
Devlet Hastanesine 
kaldırılırken hayata 
gözlerini yumdu.

Güzelce'nin 
yaralanmasını duyan 
Gemlik Devlet 
Hastanesi doktorları 
arkadaşlarını kurtarmak 
için seferber oldular 
ancak yapılacak birşey 
kalmadığı anlaşıldı.

Tamer Güzelce'nin 
naaşı Gemlik Devlet 
Hastanesine getirilerek 
burada küçük bir tören 
düzenlendi, Daha 
sonra memleketi olan 
Karacabey'e 
götürülerek burada 
toprağa verildi. 

landı. Çetin, jandarma
da verdiği ifadesinde 
Yavuz Özdemir ile uzun 
süredir aralarının açık 
olduğunu, olay gecesi 
iskelede başlayan tartış
ma üzerine babasını vur
duğunu görmesi üzerine 
glayın etkisiyle Yavuz 
Özdemir'i vurduğunu 
söyledi.

Çetin, tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

Milli Eğitime yaptığı 
katkılar nedeniyle verildi

Borusan Holding'in 
Gemlik Lisesi'ne yaptığı 
katkılar nedeniyle Borusan 
Fabrikası Müdür Yardımcısı 
Bülent Kurt'a plaket verildi.

Dün sabah yeni eğitim 
öğretim yılının açılması 
nedeniyle Gemlik 
Lisesi'nde düzenlenen 
törene İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Erol Ateşli, Gemlik 
Lisesi Müdürü Orhan 
Keskin, Borusan Holding ve 
Borusan grubu çalışanları 
adına, Gemlik Boru 
Fabrikası Müdürü Bülent 
Kurt ile öğrenciler katıldı.

Borusan Grubu, Gemlikli 
gençlerin daha iyi bir 
eğitim ve öğretim ala
bilmesi için ilçemizdeki üç 
lisenin eksiklerini giderdi. 
Gemlik Lisesi atıksu ve te 
mizsu tesisatı yenilendi, 
kalorifer sistemi yeniden 
düzenlendi, yangın boru 
ve vanaları onarıldı, okul 
girişine bir görevli kulübesi 
yaptırıldı. Ayrıca giriş kapısı, 
tuvaletler, pencere ve 
doğramaların bakımı 
yapıldı. Elektrik tesisatı ise 
değiştirildi. Binanın iç ve dış 
badanası yapıldı.

Lisenin öğretmenler 
odasına ve sınıflara yeni 
bölümler yapıldı.

Milli Eğitime gösterdiği 
yakınlık.ve duyarlılıktan 
dolayı İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Erol Ateşli tarafın
dan düzenlenen törende 
Borusan Genel Müdür 
Yardımcısı Bülent Kurt'a 
plaket verildi.

Bülent Kurt ise konuş
masında Borusan'ın çağ
daş, laik, Atatürkçü gençlik 
yetişmesinde Milli Eğitime 
katkılarını sürdüreceğini 
söyledi.

işgalinden 
kurtuluşu 
kutlandı

Gemlik'in düşman 
işgalinden kurtuluşunun 75. 
yıldönümü düzenlenen 
törenlerle kutlandı.

Kurtuluş törenlerine 11 
Eylül perşembe günü saat 
10.00'da top atışlarıyla 
başlandı. Bu sırada 
bankalar, kütüphane, fab
rikalar, limandaki gemiler 1 
dakika süre ile düdüklerini 
çaldılar. Protokol Atatürk 
Anıtına çelenk koyarak 
saygı duruşunda bulun
masından sonra tören 
alanına gelerek askeri bir
liklerin., kurum ve kuru
luşların bayramı kutlandı. 
Daha sonra Belediye 
Başkanı Nurettin. Avcı, 
günün anlamını belirten bir 
konuşma yaptı.

Geçit töreninden sonra 
bir manga asker Şehit 
Cemal ve arkadaşlarının 
mezarını ziyaret etti. Şehir 
adına ise Belediye Başkanı, 
meclis üyeleri ve halk tem
silcileri, Garnizon 
Komutanını makamında 
ziyaret ederek şükranlarını 
ilettiler.

Saat 18.oo'da ..ise 
Sosyal Sigortalar Hastanesi 
önünden kurtuluş şenliği 
yürüyüşü başladı. Bu arada 
ilçe stadında Belediye 
Kültür Derneği Korosu bir 
konser verdi. Ufuk Yıldırım, 
Harun Kolçak, Zeynep, 
Meyra, Delikan ve Ufuk 
Bigdy gece boyunca1 
şarkılarıyla Gemliklileri coş
turdu. Müzik şenliği arasın
da havai fişek gösterileri 
yapıldı. Stadda 
yapılan müzik şenliklerinde 
halkın sahanın içine girmesi 
nedeniyle çim zemin büyük 
hasar gördü.

Dörtyolda Meydana gelen 
kaza üzüntü yarattı

Dün Dörtyol Mevkinde 
meydana gelen trafik 
kazasında Fatma 
Bayburtlu (75) adlı yaşlı 
kadın hatalı sollayan kam 
yonun kurbanı oldu.

Kaza dün saat 15.30 
sıralarında Hisar Sitesi D Blok 
önünde meydana geldi.

Evinden alışveriş için 
dışarıya çıkan 4 çocük 
annesi Fatma Bayburtlu, 
Bursa'dan İstanbul yönüne 
gitmekte olan Adem 
Morgül'ün kullandığı 34 
YCC 59 plakalı tuğla yüklü 
kamyonun çarpması sonu
cu yaşamını yitirdi.

Savcılıkça olay yerinde 
yapılan incelemede, kaza
ya kamyon sürücüsünün 
aşırı hız ve hatalı solla
masının neden olduğu sap
tandı. .

Genelkurmay'dan 
emekli olan Fatma 
Morgül'ün kamyon altında 
can vermesi Gemlik Bursa 
trafiğinin bir saate yakın 
kapanmasına neden oldu.

Öğretmenim, öğret
Amerika'nın eski başkanlarından Abraham 

Lincoln, okula yeni başlayan oğlunun öğretme
nine bir mektup yazar. Oğluna neleri öğretmeni 
gerektiği konusunda bir dilek mesajıdır bu. Her bir 
satırı yaşamın içinden süzülüp gelen ve rafine 
insan olmayı öğütleyen bu mektubu, okulların 
açıldığı bugün, tüm öğretmenlerle ve öğrenmeye 
hevesli genç beyinlerle paylaşmak İstiyorum.

Ve kesintisiz 8 yıl zorunlu eğitim gibi köklü karar
ların hayata geçirildiği eğitim sistemimizde; 
sadece o bildik ve gerçek hayatta gerekliliği 
tartışılan derslerin değil, yaşama, iyi insan, sorumlu 
vatandaş olmaya yönelik şeylerin de öğretilmesini 
umuyorum...

İşte Lincoln'nün oğlunun öğretmenine yazdığı 
mektup :

"Öğrenmesi gerekli biliyorum, tüm insanların 
dürüst ve adil olmadığını. Fakat şunu da öğret 
ona, her alçağa karşılık bir kahraman, her bencil 
politikacıya karşılık kendini adamış bir lider 
vardır. Her düşmana karşı bir dost olduğunu da 
öğret ona. Zaman alacak biliyorum... Fakat 
öğretebilirsen ona, kazanılan bir doların bulunan 
beşinden değerli olduğunu öğret. Kaybetmeyi 
öğrenmeyi öğret ona ve hem de kazanmaktan 
neşe duymayı. Kıskançlıktan uzaklara yönelt onu, 
eğer yapabilirsen. Sessiz kahkahaların gizemini 
öğret ona. Bırak erken öğrensin zorbaların 
görünüşte galip olduklarını. Eğer yapabilirsen, kita
pların mucizelerini öğret. Fakat gökyüzündeki 
kuşların, güneşin önündeki arıların ve yemyeşil 
yamaçtaki çiçeklerin ebedi gizemini düşünebile
ceği seszi zamanlar da tanı. Okulda hata yap
manın hile yapmaktan çok daha onurlu 
olduğunu öğret ona. Herkes ona yanlış olduğunu 
söylediğinde dahi, kendi fikirlerine inanmasını 
öğret. Nazik insanlara karşı nazik, sert olanlara 
karşı da sert olmasını öğret ona. Herkes birbirine 
takılmış bir yöne giderken kitleleri izlemeyecek 
gücü vermeye çalış oğluma. Tüm insanları din
lemesini öğret ona, fakat tüm dinlediklerini 

j gerçeğin eleğinden geçirmesini ve sadece iyi 
olanları almasını da öğret... Eğer yapabilirsen, 
üzüldüğünde bile nasıl gülümseyeceğini öğret 
ona. Gözyaşlarında hiçbir utanç olmadığını öğret. 
Herkesin sadece kendi iyiliği için çalıştığına 
inananlara dudak bükmesini öğret ve aşırı ilgile 
dikkat etmesini... Ona kuvvetini ve beynini en 
yüksek fiyatı verene satmasını fakat hiçbir zaman 
kalbi ve ruhuna fiyat etiketi koymamasını öğret.

Uluyan bir- insan kalabalığına kulaklarını tıka
masını ve eğer kendinin haklı olduğuna inanıyorsa 
dimdik dikilip savaşmasını öğret. Ona nazik 
davran, fakat onu kucaklama. Çünkü ancak ateş 
çeliği saflaştırır. Bırak sabırsız olacak kadar 
cesarete sahip olsun, bırak cesur olacak kadar 
sabrı olsun. Ona her zaman kendisine karşı derin 
bir inanç taşımasını öğret, böylece insanlığa karşı 
da derin bir inanç taşıyacaktır... Bu büyük bir 
taleptir, ne kadarını yapabilirsen bir bak bakalım.

Çünkü o henüz o kadar iyi ve küçük bir insan 
ki..."

Gemlik’in
Gemlik Belediyesi Su ve 

Kanalizasyon İşleri tarafından 
yapılan açıklamaya göre 
Gemlik'in içme sularının 
temiz olduğu bildirildi.

Vatandaşların şikayeti 
üzerine belediyece yapılan 
araştırmalarda, 
çeşmelerden alınan içme 
suları tahlil ettirildi. Tahlil 
sonuçlarına göre sular temiz 
çıktı.

Gemlik Belediyesi Su İşleri 
ekiplerince apartmanlardan 
alınan sular tahlil edildiğinde, 
suyun kirli ve içilemez olduğu 
anlaşıldı.

İlçemizdeki binaların 
yüzde 65'inin çok katlı olması 
nedeniyle hidroforların 
yanına konulan su 
depolarından vatandaşların 
içme suyu kullandıkları tesblt 
edildi. Depoların içlerinin çok 
pis ve uzun süre temizlenmesi 
nedeniyle kirliliğin meydana

suyu ta
geldiği, bunun ise 
hastalıklara sebep olduğu 
belirtildi.

DEPOLARI TEMİZLEYİN
Belediye Başkanı Nurettin 

Avcı Haydariye Köyündeki 
Nacaklı su arıtma tesislerinde 
ve diğer depolarda İçme 
sularının sürekli olarak 
klorlandığına dikkat çekerek, 
şunları söyledi:

“Son zamanlarda içme 
sularının kirli olduğu şeklinde 
yapılan söylenti ler üzerine 
yaptığımız araştırmalar 
sonucunda içme sularımızın 
içilebilir olduğunu saptadık. 
Ancak, konutlarda bulunan 
alt ve üst depoların 
temizlenmemesi nedeniyle 
kirliliğin meydana geldiği 
ortaya çıkmıştır. Vatandaşlar 
bu depoları sık sık mutlaka 
temizlemelidirler. Yoksa 
kirliliğin önüne geçe 
mezler."
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Vergi borçlan 
taksitlendirildi

Vergi borçlarını 
ödemeyen mükellefler 
6183 Sayılı Amme 
Alacaklannın Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun'un 
48'lnci maddesine göre, 
25 Eylül 1997 tarihine 
kadar tecil ve 
taksitlendirme talebinde 
bulandbllecekler.

• Resmi Gazete'nin 5 
Eylül tarihli yazısına göre, 
borçlu mükelleflerden zor 
durumda bulunanlara 
borçlannı ödemede 
kolaylık sağlanması ve bu 
alacakların bir an önce
hâzineye İntikalini
sağlaması için. Maliye 
Bakanlığınca vergi 
daireleri tarafından takip 
olunan 213 sayılı Vergi 
Usul Kanunu
kapsamındaki - vergi, 
resim, harç, vergi cezası 
ve gecikme faizi ile 6183 
sayılı kgnun kapsamın

daki gecikme zammın 
dan 31.8.1997 tarihi 
İtibariyle vadesi geldiği 
halde ödenmemiş olan 
borçlan İstedikleri taktirde 
taksıtlendlıilecek.

Buna göre 25 Eylül 
1997 tarihine kadar vergi 
dairelerine başvuracak 
mükellefler buradaki 
form dilekçeleri 
İmzalayacaklar ve 
borçlarının ilk taksldinl 
Eylül ayında başlamak 
üzere eşit taksitler halinde 
vadesi 31.12.1996 tarihine 
kadar olan borçlar için 12 
aylık taksit yapılacak.
vadesi Ocak-31
Ağustos 1997 tarihleri için 
borçlar için ise 4 aylık 
ödeme sûresi tanınacak.

Tecil edilen bu 
borçlara yıllık yüzde 6
oranında 
uygulanacak.

faiz

KAYIP

Ergani Nüfus 
Müdürülüğünden 

aldığım nüfus 
cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

Nuperda ÇELİK

KAYIP

Beko 198 marka 
yazarkasamın 
ruhsatını ve 

kullanma belgesini 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.

Kenan GÜNEŞ

Çarşı Meydanında Satılık Kıymetli Mülk 
Eski Saray Lokantası

K. Kumla Girişinde Çamlık Sitesinde 2 Daire 
Satılıktır.

TEL : 220 21 65
♦♦

KÖRFEZ OFSET

Büyük Kumla’da doğa yürüyüşü

Aylık sağlık-magazin dergisi 
Formsante, Eylül ayı sayısında Büyük 
Kumla’da doğa yürüyüşüne yer verdi. 
Birbirinden güzel fotoğraflarla süslenmiş 
dergi Büyük Kumla deresinin içlerine 
doğru gezinti yapan bir grup gencin 
anlatımlarına yer veriyor.

“Büyük Kumla’da Doğa Yürüyüşü” 
başlığıyla üç sayfa yer alan yazıda Büyük 
Kumla'daki doğa güzellikleri şöyle 
anlatılıyor:

Havaların ısınmasıyla birlikte kentliler 
doğaya kaçışın yollarını aramaya 
başladılar yine. Özellikle haftasonları, 
kaçamak yapılabilecek mekanlar ilgi 
görüyor. İşi gücü olup ta bu sıcak yaz 
günlerinde hafta içi bunalanlar, en 
azından haftanın bir gününü doğada 
yürüyüş, yaparak geçirmeyi düşlüyorlar. 
Bu düşleri gerçeğe dönüştürebilecek 
seçeneklerden birisi de Gemlik 
yakınlarında bulunan

Büyük Kumla... Bu ay size, Büyük 
Kumla’da yapılan bir doğa yürüyüşünden 
izlenimler.

Gemlik'te kısa bir mola verdikten 
sonra, bizi Büyük Kumla’ya götüren asfalt 
yola giriyoruz. Yol, Haydariye Köyü’ne 
hafif eğimlerle yükselerek ve gözlerimizin 
önüne Gemlik Körfezinin değişik 
manzaralarını sererek ilerliyor.

Haydariye Köyünde kısa bir çay 
molası veriyoruz. Böylece, hem yol 
yorgunluğunu, rehaveti üzerimizden 
atıyor, hem de köylülerle söyleşme fırsatı 
buluyoruz. Yürüyüş yapacağımız Nacaklı 
Deresi’ne gitmek üzere köyden ayrılırken 
Hakkı Bey bize katılıyor.

Derenin başına kadar bizimle gelecek 
olan BursalI Hakkı Bey, dedelerinden 
miras kalan arsaya ev yapıp buralara 
yerleşmek için hazırlıklar yapıyor. 
Birçoğumuzun düşünü kurduğu şeyi 
gerçekleştiriyor Hakkı Bey; kentten 
uzakta, dingin doğada keyifli bir yaşamın 
temellerini atıyor. Bizlerse, ârasıra 
kaçamak yapmakla yetiniyoruz şimdilik.

Sevindirici olan, gün geçtikçe daha da

çok insanın doğaya yüzünü dönmesi, ne 
yazık ki yitirdikçe, çevremizdeki* 
güzelliklerin farkına varmıyoruz1 
genellikle...

Köy çıkışı toprak yolda yaptığımız 
yaklaşık 20 dakikalık bir yolculuktan 
sonra yürüyüşe başlayacağımız noktaya 
ulaşıyoruz.

Bir süre sonra bir dere ile 
karşılaşıyoruz. Dere boyunda sık ağaçlık 
içinde bir yürüyüş tutturuyoruz. Güneşin 
ışınları ağaçların dalları arasından 
sızarak gösterebiliyor kendini; derenin 
genişlediği yerlerde, karanlık bir 
ortamdan dışarı çıkmışız duygusuna 
kapılıyoruz; gözlerimiz kamaşıyor. Bir 
süre sonra patika bitiyor; derenin karşı 
kıyısına geçip yürüyüşümüzü 
sürdüreceğiz. Ancak, geçiş için uygun bir 
yer bulmamız gerekiyor. Suyun sığlaştığı 
ve geçiş sırasında üzerine basarak 
geçmemize yardım edecek taşların 
bulunduğu en uygun yerden sırayla ve 
yardımlaşarak geçiyoruz.Yürüyüşümüz 
derenin diğer kıyısında sürüyor. Ortamı 
kayalık ve kaygan. Yürürken dikkatin 
olmamız gerekiyor. Bir ara derenin deri 
olduğu bir yere geliyoruz. Solumuzda 
dere, sağımızda dik bir yamaç var. 
Başlıyoruz yamacı tırmanmaya; ağgaçlar 
arasında kendimize yol açarak ilerliyoruz.

Yürüyüşün ilk bir saatinin sonrasında, 
acıkıyoruz. Dağıtılan kumanyalar büyük 
bir iştahla yeniyor. Parkurun sonlarına 
doğru şelaleye varıyoruz. Sudüşen 
Şelalesi. Yaklaşık 20 metreden düşüyor. 
Burada da keyifli anlar yaşanıyor.

Şelaleden sonra toprak yolda 
tepelerin yamaçlarında yaptığımız 
yürüyüşün sonlarında, Yalova'nın kıyıları 
görünüyor tepelerden...

Bir ara orman içindeki patikaya] 
giriyoruz. Bol bol, renk renk mantarlar 
çıkıyor karşımıza yürüyüş sırasında..! 
Kimi yürüyüşçüler renklerine kapıldıkları 
mantarları taşıyorlar evlerine...

Götüremedikleri işe yüreklerinde 
saklı...

d

MATBAACILIK ■ REKLAMCILIK - YAYINCILIK

20 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ 
KAŞE ve MÜHÜR 

YAPILMAKTADIR

Gazhane Cad. No : 51/A (Fikret Oto Yanı)
Tel : (0.224) 513 17 97
Fax : (0.224) 513 35 95

Bursa 2000, Olay ve Haber 
Gazetelerine 

vereceğiniz ilanlarınız için 
bir telefonunuz yeterli!

Körfez Reklam
Tel i 513 17 97
Fax : 513 35 95

ANADOLU SİGORTA A.Ş.
ZORUNLU SİGORTALAR 
OTÖ SİGORTALARI 
HIRSIZLIK SİGORTALARI

(Trafik - Yeşil Kart - Tüpgaz - Okul Servis) 
(Kasko)

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

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ.
Numan Dursun 

TAM YETKİLİ ACENTA

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

/ / TEL î 0(224) 513 02 34 FAX : 514 11 48
Çarşı Meydanı Akıt İş Merkezi Kat: 1 No : 4 GEMLİK

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 allı 

Küçük Kumla /GEMLİK
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’ Okulun ilk günlerinde velilerin 
karşılaşacağı durumlar ve sorunların 

giderilmesi için bazı öneriler...
I Çocuğunuz okula gelmeniz konusunda ısrar 
[ediyorsa:
? * Çocuğun okula başladığı ilk gün, anne ve 
baba çocuğu okula getirmeli ve okula geliş gidiş 
saatlerini, kimin getirip götüreceğini çocuğa açıkla

malıdır.
‘Çocuğun ilk gün yaşadığı en önemli kaygıları, 

sürekli okulda kalacağı, eve dönmeyeceği ile ilgili 
kaygılarıdır. Bu kaygının giderilmesi için çocuğa 
bilgi verilmeli, çocuk rahatlatılmalıdır. Bugünlerde 
çocuğun sorduğu her soruya açıklayıcı, net cevap 
verilmelidir.
‘Okulun ilk günlerinde veya takip eden gün

lerde, anne babaların sınıfta, koridorda veya oku
llun içinde herhangi bir yerde bulunması çocuğun 
okula alışmasını güçleştiren bir faktördür. Anne 
baba, çocuğu öğretmenine teslim ettikten sonra 
hemen okuldan ayrılmalıdır. Böylece çocuk anne 
baba olmayınca, öğretmeni ve arkadaşlarıyla 
iletişim kuracak ve okula alışacaktır.
‘Çocuğunuz sabah okula gelmeniz konusunda 

ısrar ediyorsa ve diretiyorsa ona herkesin bir göre
li olduğunu, sizin görevinizin çalışmak, para 
kazanmak, ona yemek hazırlamak olduğunu, onun 
görevinin ise okula gitmek olduğunu belirtin. Eğer 
onunla birlikte okula giderseniz, işlerinizin yarım 
kalacağını, bunu da istemediğinizi ifade edin.
‘Eğer çocuk okula gelmemekte diretiyor ve 

öfke nöbetleri içine giriyorsa herhangi bir nedenle 
(işe, doktora, kursa gitme) evden ayrılmak zoruh- 
da olduğunuzu söyleyerek, çocuğunuzla birlikte 
ferden çıkın. Çocuğunuz evde kimsenin 
kalmadığını görünce, tek başına oturmak yerine 
okula gitmeyi tercih edecektir.
■ Öğrenci karnım ağrıyor veya hastayım diye 
feıane buluyorsa:
Kokulun ilk günlerinde öğrencilerde psikolojik 
nedenlere bağlı olatak mide bulantısı, kusma, yük
sek ateş, karın ağrısı vb. rahatsızlıklar, görülebilir. 
Çocuğun bir rahatsızlığının olmadığı ve bütün bun- 
flariıokula gitmemek için bahane ettiği anne 
babaların aklına gelen ilk olaydır. Ancak yetişkin
lerin de bir olaya üzüldüklerinde veya kaygı duy
duklarında psikosomatik rahatsızlıklar yaşadığı bil-, 
imsel bir gerçektir.

* Çocuk herhangi bir sağlık şikayetiyle okula 
gitmek istemediğini belirtiyorsa, anne baba çocuğu 
rencide etmeden onu dinlemelidir. Eğer çocuğun 
rahatsız olmadığı biliniyorsa, çocukla “biliyorum 

Kendini iyi hissetmiyorsun, şimdi biraz dinlen, 
İstersen bir ders sonra gideriz. Ama okula devam
sızlık yapmaman gerekiyor” şeklinde bir konuşma 
yaparak ikna edilmelidir. Bu konuşmanın ardından 
çocuk mutlaka okula götürülmeli, gerekirse anne 
baba birkaç saat okulda kalmalıdır. Ancak sınıfta 
veya koridorda değil, yalnızca çocuğun tenef- 
füslerde göreceği bir yerde oturmalıdır.

Çocuğa okula gitmeyip evde kalması 
konusunda izin verilirse rahatsızlığının kısa sürede 
geçtiği gözlenir. Fakat bu izin çocuğu okul ortamın

dan uzaklaştıracaktır. Öğrenci okula ne kadar sık 
gelirse, o kadar kolay alışacaktır.
^Bocuğunuz sizi özlediğini söylüyorsa :
‘Çocukların, anne ve babalarını okula 

gelmeleri konusunda etki altına aldığı diğer bir 
konu daL onları özlediklerini söylemeleridir. Anne 
babanın bu durumda çocuğa verebileceği en iyi 
cevap ilk günlerde kendisini yalnız hissedebile
ceği, ancak bunun birkaç gün içinde geçeceğidir. 
İF Çocuğu okula alıştırmada, ann.e-babnın kendi 
okul anılarını anlatması etkili bir faktördür.

Çocuğun okula uyumu konusunda karşılaşılan 
güçlükler, birkaç gün, bir hafta veya en fazla bir ay 
içinde ortadan kalkacaktır. Anne-baba bu süreç 
içersinde sabırlı olmaya çalışmalı ve okulla işbir

liğini sürdürerek yapılması gerekenler hakkında 
bilgi almalıdır.

Formsante (Eylül 1997)

BASINDAN SEÇMELER YARI ŞAKA YARİ CİDDİ

EMLIK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1183
Fiyatı :20.000 TL

hibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
etim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A 

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

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

i YÜZEN VE GEZEN
-JLI OYLAR

Ülkemizde (%15 ile % 25) arasın
da değişen ilginç bir oy yüzdesi var.

Bu oylar, bir partiye kendini 
adamış oylar değil.

Bu oylar fanatik oylar da değil.
Bu oylar gelir dağılımında en 

adaletsiz grupta yer alan oylar.
Bu oylar, okula gidemeyen 

meslek sahibi olamayan e sonuçta 
iş bulamayan oylar...

Bu oylar sağlık hizmeti alamayan, 
eğitim hizmeti alamayan oylar.

Kısacası bu oylar, işsiz, gelir 
grubu düşük, sosyal güvencesi 
olmayan oylar.

-Bu grupta yer alan oyların, 
(1970)li yıllarda, Sayın Ecevit’e umut 
bağladığını anımsıyoruz.

Bu dönemde, (%30) larda gezi
nen (CHP) oylarının (%40) ların üze 
rine çıktığını biliyoruz.

Sayın Eceit’I tek başına iktidar 
olmanın eşğine kadar, getirdiğini 
hatırlıyoruz.

O tarihlerde, bazı delet büyükle 
rimiz,

“bu kış komünizm gelebilir”, 
dedilerse de, bu ilave oylar, 
komünizme destek için erilmiş oylar 
değildi.

-Bu oyların 1983 seçimlerinde, 
yine ağırlığını koyduğunu görüyoruz.

“Ortadirek Edebiyatı”™ iyrişleyen 
ve yeni bir umut olarak ortaya çıkan 
Turgut Özal, bu oylar sayesinde, 
(%4G) ların üzerine çıkmış ve tek 
başına iktidar olmuştu.

-Uzun süre sessiz kalan ve 
dağınıklık yaşayan “bu oylar”, 1995 
seçimlerinde yine kendini gösterdi.

Çekirdek oy potansiyeli (% 6-8) 
ciarında olan Refah Partisi, yeni bir 
umut olarak, halkın karşısına çıktı.

Ve.. (Bu oyların) sayesinde, (%22) 
lere ulaştı.

Aslında, bu oylar “irtica gelsin” 
diye, Refah Partisini desteklemedi.

Refah Partisi bu seçmen kitlesini, 
adam yerine koydu ve onlara umut 
verdi.

Şimdi bu “yüzen ve gezen oy 
kitlesi” yumuşak askeri harekatı, 
Susurluk olayını ve tarikatlardaki 
gelişmeleri dikkatle izliyor.

Ve... Olabilecek bir seçim için, 
şimdiden kafasında değerlendirme 
ler yapıyor.

GEMLİK REHBERİ

sinema günleri:

Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Belediye
İtfaiye
Polis İmdat''

110 TEK Arıza 5132066 Santral 5134521-23
155 • TEK İşletme 5134503 Başkanlık 5134520

Jandarma İmdat 1Ş6 Turizm Der. 5131274 Zabıta 5132432
Jandarma K. 5131055 Spor Sah. 5131900 Otobüs İşlet. 5134521-122Polis karakolu
Gar. Kom

5131879
; 5131206

©rm. Böl. Şf.
Milli Eğt. Md.

, Halk Eğt. Mrk.

5131286 
.5131174
5131846.

Su İşletmesi
İtfaiye

5134521-115
5132325

Kaymakamlık . Halk Kütüp. 5131353 Muhasebe M. 5134521-182
Kaymakamlık 5T31051

As.Şb. 5131057 Yazı İş. Md.. 5134521-111
Kaymakamlık Ev 5131052 Karayolları 5131ŞÖ8 : Su Arıza Yalnız 185
C. Savcılığı
C. Savcı Yrd.

5131053
5132954
5131028

Liman Bşk.
' MalMd.

5131133
5131095 TÜP DAĞITICILARI

Emniyet M. Nüfus Md.
Özel İd. Md.

5133742
5131507 Aygaz 513 12 95

- Tapu SIc. Md. 5131414 Özgaz 514 1700
ULAŞIM 

.Uludağ Turizm 5131212 
Aydın Turizm 5132077

Müftülük 5131364 Tekgaz 513 16 37
Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Da. Md.
İlçe Tar. Md.
İlce Sec. Md.

513İ411-5130024
5131042
5132360
5131186

Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragâz

513,16 37
513 88 43
513 22 59

5134994 Habaşgaz 51345 46

Hastaneler
Devlet Has. 5139200
SSK Hastanesi 5132329

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (Işgünlerl) 

05.50- 13.05- 17.00.

Ukltgaz
Yeni Likitgaz
Alevgaz

51428 41
51365 00
513 40 95

Mer. Sağ. Ocağı 5131068 Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00 Gemlik'te
Deniz Otobüsü

TAKSİLER Yalova -Kabataş (Işgünlerl)
Körfez Taksi 5131821 08.30-11.00-12.15-13.45-15.00-16.10-18.25
ÇınarTaksI 5132467 Tatil Günleri 09.15-10.30-11.35-13.30-
Güven Taksi 5133240 14.45-16.15-17.45-18.35
Gemlik Taksi 5132324 < 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

AİLE SİNEMASI
Bu hafta: 

“Budala Dedektif”
Tel: 513 13 29

CEHENNEMİN DİBİ
Adamın biri trafik kazasında 

ölmüş.
Ölüm haberini evine bildir 

meye kimse yanaşmamış.
Zira, karısı sert bir insanmış.
Nihayet bu görevi Temel’e 

yüklemişler.
Temel, eve gidip kapıyı çalmış.
Adamın karısına hık mık edip 

şöyle demiş.
“Yenge bundan sonra, kocan 

eve gelmeyecek.”
Kadın öfkelenmiş.
“Cehennemin dibine gitsin.”
Temel:
“Zaten bende “gittiğini” söyle

mek için gelmiştim.”
Her haberi söylemenin bir 

usulü var.
Medyada da, bazı haberleri 

izliyoruz.
Hiç ilgisi olmayan bir ayrıntıyı, 

ön plana çıkarıyor.
Habere konu olan kişi ve kuru

luşları tahrip ediyor.
Tabi.. Tüm haberlerde böyle 

davranmasa bazı haberleri 
“maalesef” yalama ediyor.

Temel’de kendi anlayışına 
göre, haberi ulaştırmış. Hiç 
olmasa, yalan söylememiş.

Herkes benim düşünceme 
katılırsa, 
Yanılmış olmaktan korkarım.

“OscarWilde”

Bir anlamda, demokrasiye 
bağlılığını ifade etmiş değerli söz 
yazarı.

Farklı düşüncedeki, farklı indnç- 
daki herkes konuşacak ve herkesi 
memnun edecek bir karara, ulaşıla
cak.

Herkesin, bir liderin düşüncesine 
katılması, zaman içinde diktatör
lüğü getirebilir.***«*««*«
, - Merhaba Televole.

- Farkında isen sıkıcı olmaya 
başladın.

- Senin programlarına çıkan fut
bolcuların meditasyonlarını bozuyo
rum.

- Onların formdan düşmesine ve 
hırslarının kaybolmasına sebep 
oluyorsun.

- Sana “Güle güle” demenin 
zamanı geliyor.

ÖNCE KENDİMİZLE 
BARIŞALIM

Bilindiği gibi, 1 Eylül tüm 
dünyada barış günü olarak kut
lanıyor.

Tatil yaptığım DİDİM’de, bu 
konuda ilginç pankartlar vardı.

“Ege kararmasın, barış gölü 
olsun.”

Bu pankart, komşumuza kav
gasız yaşamayı öneriyordu.

Doğu’nun bahşettiği güzellik
leri paylaşmayı teklif ediyordu.

Barış yolunda, ilk atağı 
yapanı, ben olumlu bulurum.

Altınkumun gece aleminde 
dolanırken Edip Akbayram’ın 
barış kokan bir şarkmışım din
ledik.

Şarkının bir bölümünde, şöyle 
deniliyordu.

“Kızımın adı Sevgi”
“Oğlumun adı Barış.”
Ama.. Birden aklıma savaş 

isimli çocuklarımız geldi.
Politikacıların, “politika yap

mak uğruna”, toplumdaki barışı 
zedelediklerini, üzülerek hatır
ladım.

Aslında, dünyadaki barışa 
katılmaktan önce, kendi 
içimizde barış sağlamamız 
gerekiyordu.

Parti liderlerinin, verdikleri 
demeçlerle hem birbirlerine, 
hem de millete ne kadar 
işkence ettiklerini, üzülerek 
anımsadım.

Kim, kiminle neyi pay- 
laşamıyordu?

Devlet ve Millet için çalışıyor 
görüntüsüyle, kavga etmenin ne 
alemi vardı.

Zaten vatandaş kavga 
istemiyordu.

Genel seçimlerdeki oy 
dağılımı, bir anlamda “uzlaşma 
çağrısı” değilmiydi?

Ama.. Politikacılar bir türlü bu 
mesajı anlamak istemiyorlardı.

Çünkü projeleri yoktu.
Halkın refahı için, kararlar 

olamıyorlardı.
Koltuklarını, “gerginlik poli

tikası” uygulayarak, korumaya 
çalışıyorlardı.

Barışmak ve uzlaşmak bir 
türlü işlerine gelmiyordu.

NÖBETÇİ 

ECZANELER

17 Eylül 1997
Gemiç Eczanesi

18 Eylül 1997
Sağlık Eczanesi

19 Eylül 1997 
Erçek Eczanesi

20 Eylül 1997 
Engin Eczanesi

21 Eylül 1997 
Balıkpazarı Eczanesi

22 Eylül 1997
Veziroğlu Eczanesi

23 Eylül 1997
Yiğit Eczanesi
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Odamız personeli

Leyla MARGILIÇ’ı 
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Margılıç 

Ailesinin ve yakınlarının acılarını paylaşır, 
başsağlığı dileriz.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu

Odamız personeli

Leyla MARGILIÇ’ı 
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Margılıç 

Ailesinin ve yakınlarının acılarını paylaşır, 
başsağlığı dileriz.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Personeli

Yılbaşı 
eşantiyonlarınız 
Körfez Reklamdan
Türkiye’nin önde gelen ve 
tanınmış firmalarına ait 

takvim, ajanda, anahtarlık, çakmak, 
duvar ve masa saatleri, kalem çeşitleri 

KÖRFEZ REKLAM 
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK

Tel: 5131797 Fax : 5133595

Öğrenciler. Veliler.

ŞTİ.

Sayfa

Gemlikspor 63 ■ Şükraniye 48
İlçemizi Bursa Basketbol 1. 

Amatör kümede temsil eden 
Gemllksppr Basketbol takımı 14 Eylül 
pazar günü Şükraniye İle oynadığı 
teşvik turnuvasında 2. maçını da 
galibiyetle kapadı.

Gemlikspor karşılaşmaya iyi 
başladı. Rakibine karşı llkyarıda

üstünlük elde eden Gemlikspor L 
yarıdan 30-23'lük skorla galip çıktı, 

İkinci yarıda da üstün bir oyurf 
sergileyene takımımız oynadığı^ 
maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Gemlikspor bundan sonraki 
maçını 16 Eylül 1997 salı günü 
Çeklrgespor'la oynayacak. ।

I

ELEMAN ARANIVOR
Reklam, promosyon işlerinde çalışacak, 

giyimine özen gösteren, 
Türkçeyi düzgün konuşan, 

maaş + prim esasıyla çalışacak 
elemanlar aranıyor.

Körfez Reklam

Müracaat: Gemlik KÖRFEZ Gazetesi
Gazhane Cad. No : 51/A (Fikret Oto Yanı) GEMLİK

Tel: 513 17 97

DAVETİYE SEZONUMUZ
DEVAM EDİYOR.

DAVETİYELERİ
1 Günde teslim edilir 

Uygun Fiyat - Kaliteli Baskı

KÖRKZ OFSET
[MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILİjj 

Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK

Tel: 513 17 97 Fax:513 3595
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Grup Eğitim İsteyen İşletmeler.....

Deneyimli Öğretmen Kadrosu ve Modern Eğitim Koşullarıyla
GEMLİK BİLGİSAYARI KURSU

En son proğram ve BİLGİSAYARLARLA 
sizi GELECEĞE HAZIRLIYOR

KURS KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR.

ÖW
COMPUTER

Tel:0(224)5141966 - 5142663 Demirsubaşı Mahallesi Ş.Mehmetcik sokak No: 1 /1 - 2 -3 Gemlik
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Körfez OFSET
Yarım saat İçinde bilgisayar sistemi ve kaşe 

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

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

Şahin Danış ve Mahmut Solaksubaşı adaylar

8 ffUGSAŞ ,fönetimine
Seçmen kütükleri 
de hazırlanacak

M,

Mim

Mİ

iki aday talip
Gemlik Gübre Sanayi A.Ş.’nin yönetim kurulu kontenjanında boş bulunan Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği adayını belirlemek için Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret 
Borsasında seçim yapıldı. Seçimleri Danış ve Solaksubaşı kazandı.

HpOGSAŞ Yönetim ve Denetim 
Kurullarına seçilecek TOBB adaylarının 
belirlenmesi için Ticaret, ve Sanayi Odası 
ile ticaret Borsasına gönderilen yazı üzer- 
ine iki kurulda çekişmeli geçen seçimler 

'yapıldı. Ticaret Odasındaki seçimi İbrahim 
lAlbayrak'a karşı 1 oy farkla Makine

Mühendisi Şahin Danış kazandı.
Öte yandan Ticaret Borsasında oybir

liği ile Mahmut Solaksubaşı önerildi, iki 
aday, TOBB'ne bildirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aday
lar üzerinde seçim yaparak sonucu 
odalara bildirecek.

Nüfu^M 
sayımı 
hazırlıkları»» «« sürüyor

30 Kasım günü yapılacak 
olan nüfus sayımı ve seçmen 
kütüklerinin yazımı için çalış
malar yürütülüyor.

Kaymakam Şener Çan’ın 
başkanlığında toplanan Nüfus 
Sayım Tesbit Komitesi ilçe 
merkezi ve köylerde 
numarataj çalışmalarını 
yürütüyorlar.

Haberi Sayfa 3’te

504 çift evlendi
Belediye Evlendirme 

Memurluğu ile Nüfus 
Müdürlüğündeki kayıtlara 
göre 1 Ocak 1997'den 
bugüne değin ilçemizde 504 
çift yaşamlarını birleştirdi.

Belediye Evlendirme 
Memurluğunda 22 Eylül'e 
kadar 356 başvurudan 340

çiftin nikahı kıyıldı.
Yeni düzenlemeye göre 

evlenme işlemleri nüfus 
müdürlükleri, belediye 
evlendirme memurlukları, 
köy muhtarları ve dış temsil
ciliklerimizdeki konsolosluklar 
tarafından yapılmakta.

Haberi Sayfa 3’te

Hastalık bulaşmadan önlem alındı

Şahinyurdu köyünde 
şarbon goruldu

I
d

BAKIŞ

K «febS O Kadri GÜLER

Eğitim Üzerine
[ Yem öğretim yılının başlaması aile bütçelerini nasıl 
sarstığını sormaya gerek yok.

Orta öğrenime yeni başlayan bir öğrencinin eğitim mas
rafları yaklaşık 100 milyon lira dolayında, 
rafları yaklaşık 100 milyon lira dolayında.

Dört öğrencisi olan bir ailenin durumunu düşünün?
î İş eğitim masraflarıyla biitmiyor. Evin geçimi de işin 
içinde...

Eğitim kargaşası salt giyim kuşamla bitmiyor.
Bu yıl kitap sorunu bir başka dert.
Bakanlık kitap seçimini öğrenci velisine bıraktı.
Bu olacak iş mi demeyin, bal gibi oluyor. Kimin ne yap

tığını kimse bilmiyor.
[ 178 kitap arasında veli nasıl seçim yapsın?

Bunun kolay yolu varken neden zor seçilir anlaşılır gibi 
değil.
t Bence kitap seçiminde okul aile birlikleri -yani okul, veli- 
biraraya gelmeli ve öğrenciye okutulacak kitaplara birlikte 
karar vermeliydiler. Burada öğretmenlerin de seçime katkısı 
bacaktı.
| Ama bizim yukarıdakiler çok biliyorlar ya! İşleri, işleri 
arapsaçına dönüştürmek.
» Aldığım bir duyuma göre bir köy okulunda ders kitapları 
okul yönetimince satılıyormuş. Gazete kağıdına basılmış bir 
-Çevre Bilgisi kitabı -olsa olsa 250-300 bin liralık- kaç liradan 
satılıyormuş biliyor mu^ynuz 2 milyon 310 bin lira. Sakın bu 
kitabı ithal falan sanmayın.. Anadolu liselerinde öğrencisi 
olanlar bu tür kitap ücreti öderler de. .

V Bir başka örnek ise İkinci sınıf Türkçe kitabı. Arkasına 
konan etiketteki rakkam,2 milyon liranın üzerinde.
!• Amaç okula yardımsa, böyle yardım toplanmaz.
■ Okullarda satılan kitap, eşofman gibi eşyaların denetimi 
yapılmıyor.
t Veliler çocuklarına aldıkları giysilerin faturalarını alamıy
orlar.
P Denetimsizlik sonucu üzerlerinde milyonlarca parayı 
bulunduran yöneticilerden hesap sorulmalı, satışlar mutlaka 
belgeli yapılmalı.

Bu yıl ilköğretimde taşıma ile öğrenim genişletildi.
Bazı köy ve merkez okullarında öğrenci sayısının çok az 

olması bu tür bir uygulamayı .zorunlu hale getiriyor. Hem 
eğitimin kalitesi açısından hem de personel ve mali açıdan.

Şimdi 1970’li yılların başında Haydariye köyünde 
j başladığım öğretmenlik yaşantımdaki günleri anımsıyorum.

105 öğrencili köyde bugün 20 tane öğrenci bulunmuyorsa 
buraya okul, öğretmen, yakacak açısından yapılacak bir 
yatırımın ne gibi yararları olabilir.

■ İlçemizin yanıbaşında kurulan Ata Mahallesinde 35 
öğrencinin bulunduğunu biliyor musunuz.

Eğitimde artık aranan kalitedir.
Öğrenci velileri çocuklarını ilkokula yazdırırken başarılı 

ve kazandıran öğretmenleri arıyor. Hatta o öğretmenlere 
verebilmek için araya torpil koyuyor.

BİRSA’nın NETAŞ’ın kazandığı kalite ödülleri gibi eğiti 
mjmizde de kaliteli insanlar yetiştirerek kendimizi kanıtla- 

| malıyız.

ANAP Kadın 
Komisyonundan 
eğitime destek

Anavatan Partisi Kadın 
Komisyonu okulların açılması 
nedeniyle yoksul 25 öğren
ciye eğitim desteğinde bulun
du.

ANAP Kadın Komisyonu 
Başkanı Nuray Erten, okul 
yöneticileri tarafından sap
tanan 25 öğrenciye kitap, 
defter, kırtasiye ve giyim 
eşyaları dağıtımında bulun
duklarını söyledi.

A.D.D.
girişimi ile 11 
öğrenciye 
burs sağlandı

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi çağ
daş, laik, Atatürk İlkelerine 
bağlı gençliğin yetişmesi için 
açtığı kampanyasında 11 
öğrenciye burs sağladı.

Haberi Sayfa 3'te

14 milyar ödenek geldi

Öğretmem 
onarılıyor

Merhum Danış Ekim 
tarafından’ Milli Eğitim 
Bakanlığına “Öğretmenevi” 
yapılması koşuluyla 
bağışlanan tarihi evin 
onarımına başlandı.

Onarım için bakanlıktan 5 
milyar lira ödenek geldi.

Haberi Sayfa 3’te
Kumla Belediye Başkanı yazlıkçıları 
nüfus sayımına bekliyor 

Yazlıklar
boşaldı

Okulların açılması 
nedeniyle sahiller birden 
boşaldı.

Küçük Kumla, Büyük 
Kumla, Narlı,Karacaali ve 
Gemsaz’daki yazlıkçılar 
geçtiğimiz hafta okulların açıl
ması nedeniyle kışlıklarına 
döndüler. Sahillerde sadece 
emekliler ve çocuğu olmayan
lar kaldı.

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

İlçemize bağlı Şahinyur
du Köyünde iki ineğin ani 
ölümü sonucu yapılan 
araştırmalarda şarbon 
hastalığı görüldü.

İlçe Tarım Müdürlüğü 
yetkilileri köyün karantinaya 
alınarak, 1700 küçükbaş, 300 
büyükbaş hayvana aşı 
yapıldığı ve hastalığın yayıl- 

______________________ :___

maşının önlendiği açıklandı.
Öte yandan İlçe Tarım 

Müdürlüğü 1997 çalışma 
programı kapsamında 
köylerde hububat ekimi, 
traktör bakımı ve gübreleme 
konularında eğitim çalış
maları başlattı.

Haberi Sayfa 3’te

Orhangazi-Yenişehir yolunda pusu kurularak 
işlenen cinayetin failleri tutuklandı. ,.____

Hüseyin Verim 
cinayeti aydınlandı

Geçtiğimiz hafta 
Orhangazi Yenişehir yol
unda arkadaşları tarafın
dan pusuya düşürülerek 
öldürülen Hüseyin verim 
cinayetinin sırrı çözüldü.

Orhangazi 
Jandarmasının yaptığı 
açıklamaya göre 
cinayetin nedeni 15 mil
yar liralık haraç rantı.

Bursa Jandarma Alay 
Komutanı Albay Tahsin 
Baltacıoğlu, yaptığı 
basın toplantısında işle
nen cinayetin Lütfü Kılıç, 
Recep Gülşen ve Ahmet 
Kurban ile firarda olan 
smail Akçay tarafından 
organize olarak işlendiği

ni açıkladı.
Jandarma Alay 

Komutanı Baltacıoğlu, 
Gemlik'te 18 Kardeşlerle 
arasında kan davası 
bulunan Abdullah
Verim'in Gemlik 
Balıkhanesindeki koruma 
rantı için işlendiğinin 
gözaltına alınan sanıklar 
tarafından açıklandığını 
bildirdi.

Haraç rantı nedeniyle 
İsmail Akçay ile Hüseyin 
Verim'in arasının açıldığı
na dikkat çeken 
Baltacıoğlu, olay gecesi 
Hüseyin Verdim ile Recep 
Gülşen ve Lütfi kılıç'ın bir

Haberi sayfa 6’da

TAŞI GEDİĞİNE
FİNO...

ENFLASYON FİNO’LAŞACAKMIŞ...

SANKİ İŞ.

FİNO’LAR CANAVARLAŞTIKTAN SONRA...

ŞJnan
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Evren’in Anekteda’sı
Zaman insanın “mihenk taşı"dır. 

örneğin bir düşünürün, bir slyat- 
setçlnin, bir gazetecinin gradosunu 
başlangıçta kestiremeyeblllrsiniz. İlk 
yargınız yanıltıcı olabilir, sonradan 
pişmanlık duyabilirsiniz.

Tarih boyunca böyle olmuştur. 
Belli bir .süreç içinde göklere 
çıkarılan kimi kişilerin, zaman 
.geçince maskeleri düşmüş, 
mostraları dökülmüştür.

Kenan Evreh'in 12 Eylül’den 
Önce ve Sonra, Ne Demişlerdi, Ne 
Dediler, Ne diyorlar adlı son kitabı 
dolayısıyla, bizim ünlü mü ünlü 
medya kodamanlarının fena halde 
canları sıkılmış olmalı. Çünkü Evren 
kitabında, adamların “12 Eylül” 
günlerinde yazdıklarını almış, yanı
na da sonrakileri eklemiş...

Dolayısıyla façalarını alaşağı edi- 
vermiş...

İyi de yapmış!
İlahi Paşa, bir gün seni methede

ceğimi düşte görsem inanmazdım. 
Ama bu kitabınla, medya 
kodamanlarımızın ne dertli 
değişken karakterli olduklarını 
ortaya koyduğun için “medh ü 
sena”yı hak ettin doğrusu!

İlkin kimi anımsadım bilir misiniz? 
Yeşilşehir'in temel atma töreninde 
Evren'i iltifata boğan Sayın 
Demirel'i. Cuntanın o baskıcı 
dönemlerinde Evren'in konuğu 
olarak Türkiye'ye gelen Pakistan 
Despotu Ziya ül-Hakk'ın ziyaretiyle 
ilgili görüşlerini soran gazetecilere 
şöyle demişti Demire!:

“Garga gargayla uçağ, gartal 
gartalla!..”

Ne vecizi..
Bekir Coşkun, kitapta kendi 

adının da geçtiğini görünce müthiş 
heyecanlanmış. Geçen günkü 
“Onuncu Köy”ünde, “Nasıl da hızla 
kendi yazımı okudum... Ki biraz 
döneklik yapmışsam, kılıfını hemen 
bulmak için” diyor.

Oysa; zaman mihenk taşında iyi 
sına verenlerdendir Bekir Cojkıın...

• • •
Peki ben neler yazmışım o sıralar 

Gemlik Körfezde?..
Eski dosyaları karıştırdım, -beni 

bağışlamalarını dileyerek- birkaç 
örnek sunacağım okurlarıma.

28 Ekim. 1980'de, yani darbeden 
. bir buçuk ay sonra, “Karınca gibi” 

başlıklı, yazıda şöyle demişim :
"... toplumun çağdaş olmayan 

bireyleri için, demokrasi ‘lükstür, 
henüz çok uzaklardaki bir parıltıdır. 
Toplum, o parıltıdan yararlanma 
erginliğine erişmemiştir daha... 
Onun içindir ki zorda kaldıkça; 
bunalıma sürüklendikçe, 
demokrasiyi ‘lüks’ sayma alışkan
lıkları depreşir; karınca sürüsü 
(emekçiler, işçiler, aydınlar) üstünde 
nalçalı pabuçlarıyla ter ter tepinir
ler. Ama sonunda ‘utku’ karın
calarındır.”

(Sevgili Kadri Güler, bu yazıdaki 
“nalçalı pabuçlarıyla” bölümünü 
çıkarmıştı.)

Darbenin birinci yıldönümünde, 
15 Eylül 1981 günü kimilerine “ithaf” 
niteliğinde şunları yazmıştım;

“Bizans’ta Jüstinyanus dönemi
nin ünlü bir tarihçisi var, adı : 
Prokopios. İmparatorun günlüğünü 
tutar ve onu göklere çıkardığı için 
de ’lkbal’e erişir, baş üstünde 
taşınır. Devletin resmi tarihini yazar. 
Ama 562’de öldükten çok sonra, 
onun bir de ‘gerçek tarih’ yazmış 
olduğu ortaya çıkar. Anekteda adı 
verilen bu ‘gizli tarih 'inde, 
Prokopios, övgüler düzdüğü efen
disi Jüstinyanus ‘un ne aşağılık bir 
adam olduğunu ballandıra bal
landıra anlatır.”

24 Kasım 1981'de Sokrates'le 
Namık Kemal'e değinmişim :

“Öğrencileri Sokrates’e kaç
masını önermişlerdi. Ne var ki, o 
kabul etmedi. Sunulan ‘ağu’yu 
içerek ölmeyi daha yetkince bir 
davranış saydı : (...) Bugün 
Sokrates’in savunmasını biliyoruz; 
bizden sonraki, çok sonraki kuşak
lar da bilecek. Ama onu yargıla
yarak ölüme mahkum edenlerin 
adlarını bilmemiz olanaklı değil, 
sanki hiç yaşamamışlar o yargıçlar. 
(...) Namık Kemal, Magosa zin
danında geçirdiği ilk gece için ‘En 
rahat gecem’ diyor. Ama onu zin
dana atanlar rahat değillerdi, ola
mazlardı da. ‘Acaba kafasının 
içinde ne var?’ endişesiyle kendi 
kendilerini yiyip bitirmeye mahkum 
olmuşlardı onlar... Ne onlar için, ne 
de Sokrates’e ölüm cezası verenler 
için kurtuluş vardı bu mahkumiyet
ten...”

22 Haziran 1982'de de “Galtieri, 
Nicolaides, Maradona” başlığıyla 
bizim cuntaya gönderme yapmışım

“Top yuvarlaktır, ama hep 
Galtieri’lerle Nicolaides’ler 
(Arjantin’in diktatörleri) arasında 
gidip gelmez. (...) Maradona’lar, 
Arjantin cuntasının kalesine golleri 
soraladığında ne sevineceğiz kim- 
bilir, ne mutlu olacağız...”

Ve sonra 13 Temmuz 1982’de 
“bir avuç azınlığın çığlıklarından 
çok, suskunluğun çağıltısını duyuy
orum şü sıralarda, sessizliğin ayak 
seslerini dinliyorum. (...) Çünkü 
eğer bilinçli bir amaca yönelikse, 
‘susmak’’ da bir eylem biçimidir 
sevgili dostlarım” diye yazmışım.

Ve de; bu “eylem”imiz dolayısıy
la ‘Gemlik Körfez’ kapatıldı, ben ve 
sevgili Kadri Güler soluğu sıkıyöne
tim mahkemesinde aldık...

Yok canım t
Bizcileyin ünsüz, ve de yalakalık

tan sabıkasız taşra gazetecilerinin 
ne İşi var Paşa hazretlerinin 
Anekfeda'sında?!..

Ses 
kısıklığını

almayın
Adana (BYE) -15 günden 

fazla süren ses kısıldığının, 
gırtlak kanserinin habercisi" 
olabileceği belirtilerek, bu 
konuda duyarlı olunması 
gerektiği hatırlatıldı.

İlgililer konuyla ilgili yaptık
ları açıklamada:

Gırtlak kanserine genellik
le ileri yaşlarda ve erkeklerde 
sık rastlandığını, gırtlak 
kanserinde en tehlikeli döne
min, 50-70 yaş arası 
olduğunu ifade ettiler 
Sorunun yüzde 60 oranındâ 
ses tellerinden başladığı 
bildirildi.

Gırtlak kanserinde yayıl
manın, diğer kanser türlerine 
göre daha yavaş olduğunu 
hastalığın sinsice seyrettiğini 
belirten ilgililer şöyle konuştu
lar :

"Ses tellerinde başlayan 
sorun, ses kısıklığı şikayeti ile 
kendini gösterirken, gırtlağın 
diğer kısımlarında erken 
devrede belirti. pek 
görülmez.' Ancak, boğazda 
yanma ve batma hissi, 
yutma anında-oluşan ağrılar, 
damağa veya kulağa vuran 
ağrılar, erken belirti olarak 

^değerlendirilmelidir.". •
Özellikle, 15 günden fazla 

süren ses kısıklığını^ hafife 
alınmaması gerektiğini vur
gulayan ilgililer, "bu durum 
sorunun başlangıcının' 
habercisi olabilir. Bu neden
le, mutlaka vakit geçirme
den bir hekime başvyruk 
malıdır" dediler.

İlgililer, hırıltılı soluhum, 
öksürük, nefes darlığı, 
öksürükle birlikte kan gelmesi 
ve kilo kaybının da gırtlak 
kanserinin belirtileri arasında 
sayılabileceğini kaydettiler. ■ *

Ayrıca, erken teşhis 
»İhalindö, gırtlak kanserinde 

tedai olasılığının yüzde 90'ın 
üzerinde olduğunu sözlerine 
eklediler. (A.A.) 

Zeytin 
sineği 
görülmedi 
İlçe Tarım Müdürlüğü yetk
ilileri yaptıkları açıklamada’ 
zeytin zararlılarından olan 
sinek ile mücadeleye 
başlanmadığı bildirildi. 
İlgililer, geçtiğimiz yıl 
olduğu gibi bu yıl da zeytin 
zararlısının zeytinde herhan
gi bir tahribat yapmadığı 
bu nedenle üreticilere 
mücadele ile ilgili uyarının 
yapılmadığını söylediler. 
İlçenin çeşitli merkezlerine 
konan 11 adet sinek 
kapanıhda sinek 
görülmemesi nedeniyle 
kontrollerin hergün teknik 
elemanlar tarafından 
yapıldığı, sineğin ortaya 
çıkması ile çiftçilerin 
mücpdele için uyarılacağı 
açıklandı.
Öre yandan son yağışların 
zeytin ürününde kalite 
açısından büyük yararlar 
sağladığı, kuraklığın ise 
ortadan tamamen kalktığı 
bildirildi.

İlçe 
Haydc 
Yalovc 
Ortabt 
da simi 
başına

Hay 
Ortabı 
lamda 
boşlaş 
bûyûdı 

■Örn 
onlaşr
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Başkanlık sistemi ya da parlamenter sistemi 
diye tartışma gündemine giren siyasal sistemler, 
çok partili liberal demokrasiyi tarif eden sistem-] 
lerdir.

Türkiye'de son dönemlerde^ 
Cumhurbaşkanı'nın parlamentoyu fesh edip, 
seçime götürebilme vö başkanlık sistemine! 
göçme gibi yürütmenin bir kolun da yetki 
güçlendirilmesi tartışması kamuoyunda sıkça 
duyulmaktadır. Bütün bu sistemler, J.J. Rousso ve 
Montesg'nun tarım toplumlundaki “toplumu 
yönetme meşruiyetini tanrıdan aldığını savlayan 
monarşiye karşı yarattıkları kuvvetler ayrılığı; 
prensibi “ile doğmuştur.

Yasama-yürütme^yargı ilişkisini tarif etmeye 
çalışan ve bu fornoel kurumların yetkilerinin sıra
landığı devlet düzenine siyasal sistem tanımla
ması yaparsak ve bunları sadece formel kuruna 
ların biraraya gelmesi olarak kabul edersek büyük 
yanılgıya düşeriz.

Bütün toplumlarda, formel devlet kurumlarının 
rolünün belirlenmesinde informel grupların,. 
siyasal tutumların, sosyo-ekonomik yapının 
gelişme düzeyinin, tarihinin, kültürünün hatta elit
lerin kişisel ilişkilerinin büyük rolü vardır.

Bu anlamda devlet başkanlığı sistemH yarı- 
devlet başkanlığı sistemi ve parlamenter sisten! 
olarak üç ana bölümde ele alabileceğimiz siyasalı 
liberal sistemler, ayrı tarihsel gelişmelerin ürünü 
olarak ortaya çıkmışlardır.

DEVLET BAŞKANLIĞI SİSTEMİ:
Siyaset biliminin, devlet başkanlığı sistemi 

olarak kabul ettiği siyasal sistem, Amerika Birleşik 
Devletleri nin uyguladığı sistemdir.

Devlet başkanın halk tarafından seçildiği, 
hükümetin parlamentodan güven oyu 
istemediği, bakanların sadece birer başkan: 
sekreteri olduğu bütün yürütme gücünü elinde 
bulundurduğu sisteme katı devlet başkanlığı sis
temi adı verilmektedir,

Yasama gücü Temsilciler Meclisi ve Senato 
olarak iki meclisten oluşmaktadır.

Liberal demokratik sistem içersinde neredeyse 
tek örnek olarak sunulabilecek ABD, Avrupa'dan! 
farklı bir tarihsel gelişime sahiptir.

Avrupa'nın siyasal düşüncesinin 1700'lerin 
sonunda yaşadığı liberal muhafazakara 
1800'lerde yaşadığı sosyalist liberal iç çatışmalara 
na sahne olmayan Amerika kıtası, ayrı siyasal 
kamplaşmış ideolojileri ve toplumsal çatışmaları 
yaşamadı. Bu yüzden partiler arasında türdeş ide
olojiler yani fikir birliği oluştu.

İki partili ve çoğunluk sistemine uygun seçim 
düzenlemesi ile ikiyüz yıldır siyasal krize yol] 
açmadan yaşamını sürdüren ABD Başkanlık 
Sistemi kriz içersinde siyasal rejimler açısından 
ciddi bir model olarak algılanmaktadır.

PARLAMENTER SİSTEM :
Parlamenter sistem, olarak adlandırabilel 

ceğimiz ülke olan İngiltere'de, başkana verilen 
yetkilerin hemen tümünü başbakana vermiştir. I 

Başbakan, hükümet kurabilme açısından par
lamentonun güven oyuna muhtaçtır. Ama parla
mentoyu feshedip yeniden seçime götürme yetk
isi de mevcuttur. İngiltere'de de Avam ve Lordlar 
Kamarası şeklinde oluşmuş olan iki meclis, 1911 
yılından beri lordlar kamarasını temsili olarak! 
sürdürmektedir. Parlamento deyince akla gele
cek olan İngiltere'de avam kamarasıdır! 
Parlarnentonun gerçek üstünlüğü olarak kabul 
edilen İngiltere için önemli bir özdeyiş vardır. 1

“İngiliz parlamentosu herşeyi yapabilir. 
Yalnızca bir erkeği kadın, bir kadını erkek yapa
maz.”

Gerçek yürütmeyi. Bakanlar Kurulu'nun bazı 
üyelerini bulunduğu Kabine denen kurum üstlen- ’ 
miştir. Daha genişletilmiş kurum olan bakanlar: 
kurulu ve daha da genişletildiğinde bir Danışma 
Kurulu gibi olan özel kurul, yürütmenin içinde 
değerlendirilebilecek organlardır.

Bu siyasal rejimde de çoğunluk seçim sisternL 
kullanıldığından birçok parti olmasına rağmen sis- I 
temiki partinin temsiline olarak vermektedir | 
Üçüncü önemli kategori, siyasal, liberal sistem- I 
lerde; beşinci cumhuriyetle birlikte yarı devlet I 
başkanlığı sistemine geçmiş olan Fransa'dır. J

Haftaya daha çok Türkiye için önerilen,.yan- I 
devlet başkanlığı sistemi olan Fransa'yı inceleme^' I 
üzere hoşça kalın.
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Ortaburun ve Haydariye arasındaki sınır sorunu çozülemiyor

Haydariye Köyünde sınır sorunu
ilçemize bağlı 

Haydariye Köyü ile 
Yalova Çınarçık'ın 
prtaburlın köyü arasın
da sınır sorunu köylünün 
başına dert oldu.
■ Haydariye köyünün 
Ortaburun Köyü yakın
larında makta, almasıyla 
başlayan tartışmalar 
büyüdü.

Orman sınırında 
anlaşmazlığa düşen iki

Kaymakam Muh arlarla Toplandı
İlçe Kaymakamı Şener »San, bugün 

köy muhtarları ile birtopk,.ıtı 
yapacak.
■Köylere Hizmet Götürme Meclis 
toplantısında yapılacak çalışmalar 
gözden geçirilecek, köy lef in sorunları 
masaya yatırılacak.

ilçemize yeni atanan kpymakam

Şener Cara, muhtarlarla yapacağı ilk 
toplantıda ilçemizin sorunlarını da 
yetkililerden öğrenecek.

Öte yandan Kaymakam Can, 
bugüh yine daire Müdürleri ile bir 
toplantı yapacak. Kaymakam Can, 
toplantılardan elde edeceği [bilgilerle 
ilçe sorunlarını belirleyecek.

504 çift evlendi
| İlçemizde 1 Ocak 
1997^tarihinden 22 Eylül 
tarihine kadar 504 çift 
dünya evine girdi.

Gemlik Belediye 
Nikah Memurluğu’na 22 
Eylül gününe değin 356 
kişinin başvurduğunu, 
bunlardan 340 çiftinin, 
nikah işlemlerinin
yapıldığı bildirilirken, 
^Gemlik Nüfus
Müdürlüğü'nde ise bu 

fcayı 64 çiftte kaldı.
f Gemlik Belediye 
^Evlendirme Memurluğu 
tyaptığı 'açıklada, dönem 
içindeki evlenme 

^sayısının geçmiş yıllara 
göre artış gözlendiğini

Hastalık bulaşmadan önlem alındı

Şahinyurdu köyünde 
şarbon görüldü
t Şahinyurdu 
Köyünde aynı köyden 
iki inekte şarbon 
hastalığının görülmesi 
pzerine İlçe Tarım 
Müdürlüğü köydeki 
tüm hayanlara 
(koruyucu aşı yaparak 
hastalığın yayılmasını 
önledi.
P İlçe Tarım Müdürü 
Vet. Hekim Ferit 
Bademli'den aldığımız 

»bilgilere göre, 
tŞahinyurdu Köyünde 
iki hayvanın aniden 
ölmesi üzerine köyde 

ı yapılan araştırmalar-: 
da şarbon hastalığına 
rastlandığını, bunun 

Rızerine köye hayvan 
giriş ve çıkışlarının 
yasaklandığını söyledi. 

. Şahinyurdu 
Köyünde bulunan 
1700 küçükbaş ve 300 
büyükbaş hayvan şar- 
bona karşı seri bir şe 

Udide aşılandı. Bir 
i süredir gözetim altın

da tutulan Şahinyurdu 
Köyünde hastalığın 

köy arasındaki sorunu 
Orman Bölge Müdürlüğü 
nden giden ' heyette 
çözemedi.

Bunun 1 üzerine 
Kaymakamlığa başvu^ 
ran Haydariye Köyü' 
Muhtarı Süleyman Beki, 
arazide şıpır belirlenmesi 
için toprak şu uygula
ması yapılmasıhı İstediler.

Konunun birdn önce 
çözümlenmesini isteyen

belirtirken, eskiden 
olduğu gibi evlenme 
işlemlerinde for
malitelerin azaltıldığını 
söyledi.

Evlenmek isteyen çift
lerin, Belediye 
Evlendirme Dairesi veya 
Nüfus Müdürlüklerine 
nüfus cüzdanı ve 4 
fotoğraf ile başvurmaları 
halinde, dolduracakları 
evlenme ehliyet bel
gesinin onayından 48 
saat sonra; 18 yaşını 
doldurmuşlar ise 
nikahlan kıyılabiliyor.

Köy muhtarları da 
köylerinde nikah kıya
biliyorlar/

söndürüldüğü bildirildi.
Ş a hinyur d u 

Köyün'ndeki büyük
baş hayvanın ani 
ölümü korku yaratmış, 
ancak ilçe Tarım 
Müdürlüğü veteriner
lerinin olaya zamanın
da müdahale etmesi 
bir salgının
genişlemesini önledi.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI
İlçe Tarım

Müdürlüğü 1997 çalış
ma programı kap
samında önümüzdeki 
günlerde, çiftçileri 
hububat ekimi, 
gübreleme ve traktör 
bakımı konusunda 
eğitecek. İlgililer, 
hububat ekilen tüm 
köylerde hububat 
ekimi, * Umurbey, 
Muratoba, Kurtul, 
Yenlköy gibi köylerde 
de. traktör bakımı 
konusunda köylülere 
eğitim çalışmasında 
bulunacaklar.

Haydariye Köyü Muhta.ru 
Süleyman Beki, sınırlarını 
son' ıw kadar korumak 
içir t.1 her türlü çabayi( 
harcayacaklarını söyle
di.

Çözüm İçin şimdi 
resmi resmi makamlar 
gerekebil^ yapacak. 
Sonuç alınamazsa işin 
mahkeme ile
sonuçlanacağı belirtildi.

Seçmen kütükleri 
de hazırlanacak

Nüfus 
sayımı |||| 
hazırlıkları 
sürüyor |

Kaymakam Şener Can 
başkanlığında toplanan 
İlçe Nüfus Sayım Tesbit 
Komitesi çalışmalarını 
sürdürüyor. >

Kaymakam, Nüfus

Müdürü.Belediye Başkanlı 
ğından görevli bir memur
dan oluşan komite 
geçtiğimiz günlerde topla
narak çalışmaları gözden 
geçirdi.

Komite, Gemlik 
merkezindeki numarataj 
çalışmalarını sürdürürken, 
Hamidiye Mahallesini ikiye 
ayırma çalışmalarını 
yürütürken, eksik kapı 
numaralarını da belirle 
yerek takıyor, öte yandan 
heyet görevlileri köy ve 
beldeleri de dolaşarak, 30 
Kasım günü yapılacak olan 
nüfus sayımı ve seçmen 
kütüklerinin tesbiti için 
muhtarlara yapacakları 
çalışmaları aktarıyorlar.

A.D.D.
girişimi ile 11 
öğrenciye 
burs sağlandı 
Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesinin ilçe çapında 
başlattıkları kampanya sonucu 
11 öğrenciye burs sağlandı.
En az 500 bin lira ile katılman 
geniş tabanlı kampanyada 
başarılı, yoksul öğrencilere 
beşer milyon lira burs veriliyor. 
Burs alacak öğrencilerin 
bankaya açtıkları hesabına 
burs vereceklerin yatırdıkları 
yardımlarla öğrencilerin 
eğitimine destek sağlanacak.

Kumla Belediye Başkanı yazlıkçıları 
nüfus sayımına bekliyor 

Yazlıklar 
boşaldı

Okulların açılması 
nedeniyle yazlıklar boşaldı.

Yaz sezonunu büyük 
dolulukla geçiren Küçük 
Kumla, . Büyük Kumla, 
Karacaali, Kurşunlu, 
Gemsaz, Narlı sahilleri ilk ve 
orta dereceli okulların yeni' 
öğretim yılana başlamasın
dan sonra yerini emeklilere 
ve okula gönderecek 
çocuğu olmayanlara 
kaldı.

Küçük Kumla'daki bin
lerce konutta tek tük ışıklı 
daireye rastlanırken, 
sahilde gezenler artık 
Gemlik'ten gelenler'oluyor.

Küçük Kumla Beylediye 
Başkanı Eşref Güre, yaz 
sezonunu ; sorunsuz 
geçirdiklerini. Kasım ayında 
yapılacak nüfus sayımında 
Kumla'yı sevenlerin sayı
ma Kumla'da katılmaları 
gerektiğini hatırlatarak;

“Belediye olarak 
devletten yardımı nüfusa 
göre almaktayız. Yaz 
nüfusumuz 100 bin kişiyi 
bulmakta ama biz 2500 
kişilik nüfusun yardımını 
almaktayız. Bunun için 
kasım ayında yapılacak 
genel nüfus sayımında 
Kumla da olmak Kumla’ya 
daha çok devlet desteği 
demektir. “ dedi.

..Bir sür e önce kaybet
tiğimiz Dahiş Ekim tarafın
dan Milli Eğitim Bakanlığına 
“Öğretmenevi” yapılması 

1 koşuluyla bağışlanan evin 
onarımına başlandı.

Bağış olayından uzun 
zaman geçmesine karşın 
bakır»» yapılamayan 
“öğretrhenevi”nin tasarruf 
tedbirlerine takılması evin 
daha da yıpranmasına 
neden oldu.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünden aldığımız 
bilgilere göre bakanlıktan 
gelen beş milyar liralık 
ödenek ile binanın çatı ve 
dış cephesinin onarılmasına 
başlandı. . Ödeneğin 
yetmediği, 39 milyar lira ek 
ödenek istendiği bildirildi.

Öte yandan İmam 
Hatip Lisesi binasında 
eskiyen çerçeveler ile 
kalorifer tesisatı işi 4 milyar 
700 milyona ihale edildi.

Kurtul Köyü İlkokulu ise 
eskiyen yerleri 1 milyar lira 
harcanarak onarıldı.

Tapıı Midini
M.AIİM 1

İlçemizde 30 yıldır Tapu Sicil 
Müdürlüğü görevini yürüten 
Mehmet Ali Kartal, emekli 
liğine az bir süre kala Yalova 
ili Çınarcık ilçesine atandı. 
Gemlik Kaymakamlığının en 
eski daire müdürü olan M. Ali 
Kartal’ın yılbaşında emekli 
olacağı öğrenildi.

Vergi tahsilatlarının hız
landırılmasıyla ilgili yapılan yeni 
değişiklikle vergi borcu bulanan 
mükellefler borçlarını taksitler 
halinde ödeyebilmesi için 
sürenin başlaması nedeniyle 
vergi dairesinde kuyruklar 
oluşuyor.

Mükellefler 25 Eylül 1997

Gonca YERLİYİ JRT

Zürafa gibi düşünmek II
İki hafta önce dünyanın en iyi konuşmacılarından. 

biri sayılan Stephan Govver'ın İstanbul'daki konfer
ansından söz etmiş, birey ve şirket olarak yaratıcılık 
ve performansta doruğa ulaşmanın yollarını keşfet
meyi vaad eden bu felsefeyi anlatmaya devam 
edeceğimi duyurmuştum.

Geçen bu sürede sîzlerin Gower felsefesine büyük 
ilgi gösterdiğinizi gözlemledim. Bundan hem 
kendime hem Govver'a mutluluk payı çıkararak hiç 
zaman kaybetmeden konferans notlarıma devam 
etmek istiyorum.

Efendim, Govver'ın "aynen" yaklaşımı felsefeyi 
anlamak için çok önemli, "just like think" dedikleri 
aynen düşünmeyi öğrenmek. Yani aynı bir zürafa 
gibi düşünmek. Aynı çölde bir pelikan gibi olmak.' 
Diyor ki eğer öyle düşünmeyi öğrenebilirsek doğanın 
ydol göstericiliğiyle engellere değil fırsatlara odak
lanırız. Durumu yaratma şansı ve seçenekler bizim 
elimize geçer.

Zürafa bakışlarını yerdeki yapraklar üzerinde 
yoğunlaştırmaz. Çoğumuz yşrdeki yaprakları hede
fleriz. Zürafanın ilk baktığı yer gökyüzüdür, yukardaki 
yapraklardır. Zürafanın en ilgi çekici özelliği gire
bildiği değişik şekiller ve vücudunu çeviren bulmaca 
parçaları tarzındaki şekillerdir. Zürafa gibi düşünerek, 
onun gibi değişik şekillere girebilecek; yaratıcılık ve 
performansımızı etkileyen kendi bulmaca 
parçalarınızı birleştireceksiniz.

Dğeşimin “ya başarıya ulaştırdığı ya da yok 
ettiği” bir ortamda, bazıları gelişmemeyi tercih eder. 
Göklere uzanmak yerine oldukları yerde dururlar.

Siz olduğunuz yerde durmayın.
Zürafa gibi düşünerek, yaratıcılık ve maksimum 

performansa onları bulmacanın parçaları olarak 
kabul ederek uyuşacaksınız.

Çömelmeyi, yere düşmeyi, eğilmeyi ve kambur 
durmayı unutacaksınız.

Erişecek, dik ve yüksek pozisyonda duracak ve 
dörtnala gideceksiniz.

Kendi potansiyelinizi keşfedecek ve sahip çıka
caksınız.

J Fikirsizliğe son verecek ve fikir buharlaşmasının 
sebeplerini keşfedecek ve engel olacaksın.

Gelişimi bir olay değil bir süreç olarak göre
ceksiniz.

Çölde kalmış bir pelikan gibi hareket ederek 
yaklaşımıyla ise, alışkanlıklarınızın dışında gelişen 
olaylarda ve özellikle değişimin getirdiği ortamlarda 
başarılı olacaksınız. Pelikan, büyük ılık ortamların ıslak 
ayaklı kuşudur, çöl ise yağmur ve nem olmaması 
nedeni ile neredeyse bir hayvan ve bitkinin yaşa
masına olanak vermeyecek kadar kurak bir 
bölgedir.

Kimi zaman kendimizi çölde kalmış bir pelikan gibi 
hissederiz. Güçsüz, amaçsız, hiçbir şey doğru 
değildir. Çölde bir pelikan olmak nasıl bir duygudur. 
Çok şey yapamazsınız ama bazı şeyler yapabilirsiniz. 
Bir amaca ihtiyaç vardır. İhtiras sizi bulur, hırs sizi 
bulur. İhtiras kendinizi çölde bir pelikan gibi hisset
tiğinizde bulur.

Liderlik becerileri işte bu noktada gelişir.
Etkin lider insanlara karşı çıkmaktansa onları teşvik 

eder.
Çıldırdığımız zaman bunu insanlara gösteriyoruz, 

bağırıyoruz çağırıyoruz, kızıyoruz. Beğendiğimiz 
zaman ise bunu anlatmıyoruz, sadece kuru bir 
teşekkürle yetiniyoruz.

Beğenilerimizi yüksek sesle dile getirmiyoruz, 
sadece kuru bir teşekkür.

İnsanlara sürekli olarak zayıf yönlerini ve hatalarını 
söylediğimiz zaman gelişemezler, kendilerini imha 
ederler.

Bizi sürekli olarak bastırdığınızda büyümüyoruz. 
İşte o zaman kendi kendimizi yok ediyoruz. Güçlü 
olduğumuz yönleri onayladığımız sürece gelişiyoruz.

İşte o zaman kendi kendimizi düzeltiyoruz.
Diğerlerinin zayıf noktalarının çok fazla üzerinde 

durarak onları yönetmek "etkin liderlik" kavramına 
uymaz. Bunu çok fazla yapmak kişilerin cesaretlerini 
kırar ve "cesaretsizlik çemberlerini" hızlandırır.

Kişilerin hatalarının aynı zamanda güçlü yönlerinin 
de vurgulanarak belirtilmesi ise kişilerin "cesaret 
çemberlerini" hızlandırır.

Liderlik becerilerinizi tekrar gözden geçirerek; 
cesaretlendirici iş ortamları yaratan, güçlü yön
lerinde kişileri cesaretlendiren, güven ortamı yaratan 
lider olacaksınız.

Bu haftalık bu kadar, ne dersiniz devam edelim 
mi?..

tarihine kadar borçlarının tecil 
ve taksitlendirme işlemlerinde 
bulunabilecekler.

Borçlu mükellefler vergi 
dairesindeki formları doldurarak 
Eylül ayında ilk taksidini yatıra
caklar. Eski borçları 12 taksitle 
1997 yılına ait borçlarını ise 4 
taksitte ödeyecekler.

Muhta.ru
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Su ürünlerinden yeterince
■rarlanamıyoruz

Sıfır hatalı bir insan yaratmak...

Türkiye, su ürünleri üretiminde 
dünyanın 161 ülkesi içersinde yapılan 
bir araştırmada 30, sırada yer aldı.

Avrupa Topluluğu ülkeleri 
sıralamasında beşinci, Akdeniz 
ülkeleri sıralamasında ise üçüncü 
sırada yer almasına karşın, su ürünleri 
üretiminin yetersiz olduğu belirtildi.

Milli Prodüktivite Merkezi 
uzmanlarından Dr. Şener Bingöl 
Tarafından yürütülen çalışmaların 
sonucuna göre, Türkiye'nin su ürünleri 
potansiyelinin çok yüksek olmasına 
karşın, bu potansiyeli yeterince 
değerlendiremediği, verimsiz 
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çalışmaların üretimde egemen 
olduğu belirlendi.

MPM tarafından yapılan "Su 
Ürünleri Avcılığında Veriminim" 
çalışmasında, özellikle su avcılığında 
kullanılan araçlar, sektördeki yasal ve 
bürokratik genel durum İrdelendi ve 
mevcut dururdun lylleştlrllebilmesi için 
yapılması gerekenler hakkında 
öneriler getirildi.

Çalışma aynı isim altında MPM 
tarafından kitap haline de getirilerek 
konu ile İlgilenen kişi ve kufumların 
hizmetine sunuldu.

Eğitim sisteminden yetersiz bilgilerle 
gelen insanları, yeniden eğitime ve 
çalışma hayatına hazırlama görevinin şu 
an işletmelerin omuzlarında olduğu ileri 
sürüldü.

Milli Prodüktive Merkezi tarafından 
“Verimlilik Dergisinde “Sıfır Hatalı İnsan 
Yaratmak İçin Eğitimde Toplam Kalite” 
başlıklı bir incelemesi yer alan İzmir 9 
Eylül Üniversitesi Araştırma Görevlisi 
Güler Tozkoparan çalışmasında şunları 
söyledi:

“Son yıllarda pek çok yeni kavram 
duymakta ya da kullanmaktayız. 
Globalleşme, Küreselleşme, ISO 9000, 
Toplam Kalite, Toplam Kalite Yönetimi, 
Sinerjik Kontrol Çemberleri, Örgüt 
Kültürü, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği... 
gb. Bütün bunların gözler önüne serdiği 
gerçek, tüm dünyada sürekli ve hızlı bir 
değişim ile gelişmenin yaşandığıdır. Tüm 
bu kavramlar yeni bakış açılan, yeni 
uygulamalar, yeni çözümler ve 
beraberinde yeni sorunlar ile sorular 
getirirken, gözönüne alınan ve alınması 
gereken konuların sayısını da her geçen 
gün artırmaktadır. Etki alanlarının 
oldukça geniş e kapsamlı olmasına 
karşın, yaşanan bu değişimlerin hiçbirisi 
‘sihirli değnek* etkisi yaratmamaktadır. 
Sonuçlarını bireysel, örgütsel e toplumsal 
bazlarda hazırlıklı olma düzeylerimizle 
oluşturan tüm değişimlerde başarının 
özü, iyi organize olmakta yatmaktadır. 
Kim ya da kimler, ne ya da neler iyi 
organize olacaktır? Tabi ki öncelikle 
değişimlerin etkisinde kalacak olan 
bireyler, örgütler ve toplumlar iyi organize 
olmalıdır. Bu işe en son gelişme olarak 
TOPLAM KALİTE yaklaşımının hayata 
geçirilmesi ile olasıdır.

Günümüzde; ülkemizde ve diğer 
ülkelerde farkı yakalamak öncelikle 
“HIZ+KALİTt” avantajı yakalandığı 
ölçüde söz konusu olabilecektir. Bu fark 
nasıl yakalanacaktır sorusunun yanıtı ise 
oldukça basit ama basit olduğukadar da 
karmaşık bir faktörde yatmaktadır : 
“İNSAN!”

Geçmişte kalite denildiğinde sadece 
hizmet ya da ürün anlaşılırken, bugün 

gelinen noktada kalitenin ürün ya da 
hizmetin sunum ya da satış aşamasına 
kadar geçirilen süreçte yer alan faktörleri 
içerdiğini hatırlatan Tozkoparan, bu 
noktada üretim sürecinin olmazsa-olmaz^ 
faktörü olan “insan” faktörünün kalitenin 
ilk ve en önemli belirleyicisi,olduğunu 
söyledi.

Bugün gelinen noktada mükemmeli 
arayan insanın söz konusu olduğunu 
vurgulayarak, “Mükemmeli yakalamaya 
çalışan insanın başarısı ise kendi 
mükemmelliği ölçüsünde imkan 
dahilindedir. Öyleyse; kalite ve insanın 
mükemmelliğinin özünde ne yatıyor, bu 
nasıl sağlanabilir ya da ortak bileşenleri 
nedir diye sorduğumuzda, yanıtlın 
‘EĞİTİM* olduğunu görürüz” dedi.

Toplum olarak sık sık çocuk ve genç 
nüfusun, genel nüfus içindeki sayısal 
çokluğuile övündüğümüzü, bu 
potansiyelin, kalite insanı ve bu yolla 
kalite bilinci yaratma yolunda çok büyük 
bir avantaj olduğunu vurgulayan 
Tozkoparan, “Ancak, acaba çokluğu ile 
övündüğümüz çocuk ve gençlerimizi' 
yarınlara gereğince hazırlayabiliyor 
muyuz?” sorusunu sordu. Eğitime ve 
bilime önem vermeden, insana yatırım 
düşüncesini hayata geçirmeden kalkınan 
hiçbir ülkeye rastlanmadığının altını çizen 
Tozkoporan, “Bu noktada daha da ileri 
giderek daha düne kadar bizden geride 
olan Güney Kore, Singapur ve Malezya 
gibi ülkelere bakıp başarılarının ardında 
yatan gerçeğin ne olduğunu 
öğrenmemiz, asıl önemli olan konuyu 
vurgulaması açısından yeterli olacaktır* 
dedi.

NEDEN EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE?
Bireyin davranışlarında kendi 

yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik 
değişme meydana getirme süreci olarak 
tanımlanan eğitimin, toplum olma ve, 
kalite bilincini yaratma ? yolunda 'kilit' 
fonksiyonlardan biri olduğunu kaydeden 
Tozkoparan, gerek eğitimin gerekse 
kalitenin kesişim noktalarının ise insan 
olduğunu belirtti.

(MPM - Verimlilik Bülteni - Eylül 1997)

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
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SAĞLIK KÖŞESİ
BEL FITIĞI

Dr. Halil 
ARGIN

I Bugünlerde toplumumuzda sık görülen bir 
hastalıktan bahsetmek İstiyorum.
I Bel fıtığı; omurga kemikleri arasında bulunan 
ve adeta amortisör gibi süspansiyon görevi ifa 
eden disklerin fıtıklaşması neticesinde husule 
gelen bir patolojidir.
F Fıtıklaşan disk, omurilik kanalı içinden veya 
kendisinin arka yan tarafından geçmekte olan 
sinirlere, baskı yaparak hastalığın semptomlarını 
ortaya çıkartır.
E Genellikle bel ve bacak ağrısı birlikte mecut 
olup bazen de sadece bel veya sadece bacak 
ağrısı da bulunabilir. Tedavide geç k ılındığında bir 
veya her iki bacakta değişik kas gruplarında 
kuvvetsizlik ve incelme ortaya çıkabilir. Nadiren 
gelişen büyük çaplı orta hat fıtıklarında bacaklarda 
felce gidip idrar ve büyük abdestini altına kaçırma 
veya yapamama gibi belirtilere de rastlanabilir. Bu 
nedenle bel ve bacak ağrısı bulunan hastalar vakit 
kaybetmeden ilgili branşın uzman doktoruna müra
caat etmelidirler.
I Bel ve bacak ağrısı ile seyreden daha pekçok 
hastalık mevcuttur. Hastanın hikayesi dinlenip, 
•muayenesi yapıldıktan sonra gerekli tetkik ve 
^tahlilleri neticesinde kesin teşhis konur.
I Bel fıtığının teşhis edilmesi yeterli değil. 
^Hastalığın hangi safhada olduğunu da tespit 
ietmek gerekir.
£ Çünkü tedavi şekli buna göre değişecektir. 
Onun için hastaya gerekli tetkikler yaptırılır ve 
ameliyat gerekip gerekmediği araştırılır.
I Bel fıtığı tedavisinde hasta prensip olarak önce
likle konservatif tedai adı verilen ameliyat dışı yön
temlerle tedavi edilmeye çalışıhr.Operasyon son 
^çaredir. Ancak operasyon gereken hastaların 
operasyonlarını geciktirmekte mahzurludur.
■ Ameliyat gerekmeyen hastalara uzman doktor 
tarafından sert yatak istirahati uygun görülebilir.
I Bunu süresi 3 haftadır. Uzman hekimin vere
ceği karara göre bu süre artırılabilir veya azaltıla
bilir. Yatılan yer altında sunta veya tahta bulunan 
3-4 kat battaniye veya ince bir yatak olmalıdır. Bu 
(yatak yaylanmamalıdır. İstirahat süresince 
(mümkün mertebe yataktan çıkılmamalı, yemek 
dahi yatakta yenmelidir. Hasta daha çok sırtüstü 
yatmalı, ayaklarını toplamalı ve sırtüstü pozisyon
da yorulunca yan tarafına dönerek istirahat 
etmelidir. Hiçbir zaman yüzüstü yatmamalıdır.
■ Bununla beraber bel fıtığı teşhisi konan bir has
panın, doktorunun önerdiği egzersizleri yapması, 
ağır yük kaldırmaması, vücut ağırlığını belli bir 
kiloda tutması (fazla kilo almaması) iktiza eder.

ŞİİR KÖŞCSİ
KİM BİLİR?

Güneşle beraber söndüğüm akşam 
Ağlıyacak hangi rüzgar, kim bilir? 
Mermer bir heykele döndüğüm akşam 
Başucumda kimler yanar kim bilir?

Her yanında yanık bülbüller öten 
Bahçelerden bir gün sessiz geçerken, 
Tabutumu yeşil dallar içinden 
Seyredecek hangi bahar kim bilir?

“İterde bizi candan seven o yolcu. 
“Niçin gitti başka yerde uyudu?..” 
Diyerek ruhuma çam kokusunu 
Yollayacak hangi dağlar kim bilir?

0 yıl güllerimi kimler derecek?..
Bağımda üzümler nasıl erecek?..
Bana en son yudum suyu verecek 
Hangi pınar, hangi pınar klmbilir?

(Ömer Bedrettin UŞAKLI)

ÖLÜMDEN SONRA
Öldük, ölümden bir şeylen umarak. 
Bir büyük boşlukta bozuldu büyü 
Nasıl hatırlamazsın o türküyü, 
Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü, 
Alıştığımız bir şeydi yaşamak.

Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok.
Yok bizi arayan, soran kimsemiz,- 
Öylesine karanlık ki gecemiz, 
Ha olmuş ha olmamış penceremiz; 
Akar suda aksimizden eser yok.

(Cahit Sıtkı Tarancı)

)a YARI ŞAKA VARI CİDDİ
BÜYÜK BALIK, KÜÇÜK 

BALIĞI YEMESİN
Her şey tıkırında gidiyordu.
Anaç' >lu esnafı ve tüccarı iğneden, 

ipliğe İstanbul’a bağımlıydı.
Anadolu esnafı dualarla İstanbul’a 

uğurlanıyor, mal bağlantıları yapıyor.
Biraz da gezip eğlenerek, memleke

tine dönüyordu.
Yani, Anadolu’dan devamlı ve 

artarak akan para, Büyük Sermayeyi 
daha da büyütüyordu.

Büyük Sermayeye, (1970)’ll yılların 
sonlarında, dönemin (sol iktidarı) biraz 
efelenmişti.

Ama.. Bir anda mallar yok oldu.
Gazetede, hükümet aleyhine ilanlar 

verildi.
Sonrası malum.
Hükümet yıkıldı. 24 Ocak kararları 

gündeme geldi.
Daha sonra (1980) ihtilali oldu.
Şimdi, son (beş-on) yıldan beri, bazı 

partiler (KOBİ) lere önem verdi.
Yani.. Küçük Sanayi ve esnafın 

kalkınması için ucuz krediler ve 
teşvikler verildi.

Zaman içinde, Konya’da, Denizli’de, 
Yozgat’ta, K. Maraş’ta ve Çorum’da 
Sanayinin geliştiği görüldü.

Bu örnekler, diğer Anadolu şehirle 
rine de sıçradı.

Anadolu Sermayesi geliştikçe, 
İstanbul Sermayesi ile bağımlılığı aza
lıyordu.

Yani.. Yıllardır Anadolu’dan artarak 
akan “para muslukları” zamanla azal
maya başladı.

Anadolu’nun bu küçük sanayicileri, 
artık pazarlamayı da öğrendiler.

Hatta ihracat bile yapılıyordu.
Aıpa.. Bir Kombosan örneği, tüm 

Anadolu Sermayesini töhmet altında 
bıraktı.

Bu yüzden yüzlerce, Anadolu 
Sanayicisi kamu ihalelerinde, rekabet 
dışı bırakıldı.

Aslında, bu durum hem hukuka, 
hem de piyasa ekonomisine aykırıydı.

Ama.. Bazı çevreler yine işi becer
mişlerdi.

Anadolu Sermayesi ile İslâmî 
Sermaye kavramını birlikte anıyorlar 
ve muhafazakar. Anadolu insanını, 
“yeşil kapital” sahibi gibi görüyorlardı.

Belki buna uygun örnekler de, 
vardı.

Ama.. Devletin Denetim Kudreti'de 
vardı.

Bu saf ve temiz Anadolu 
Sermayesine tüm partilerin sahip çık
ması gerekmektedir.

Yoksa, Tekel ve karteller milleti 
inim inim inletir.

Tüm partiler, küçük balığı, 
büyüğüne yutturmasınlar.

ÖYLE SANMIŞ
Genç bir kadın, sol gözü mosmor 

bir şekilde, annesinin evine geldi.
“-Aman Allahım! Kim yaptı 

bunu kızım?”
“-Kocam...”
“-Peki o Londra’da değil

•miydi?”
“-Ben de öyle sanıyordum 

anneciğim.”
Öyle fıkra deyip geçmeyin.
Çoğu, hayatın gerçeklerini yan

sıtıyor.
Ortada, iki yanlış birden var.
Hem, aldatma var.
Hem de, kaba kuvvet var.
İşin derinliğine düşünülmesi 

lazım.
Belki, her ikisi de haklı.
Belki, her ikisi de haksız.
Yorum, toplumun değer 

yargılarına endekslidir.

no m

İnsanı kendisi kadar, 
Kimse kandıramaz.

“Grevİlle”

İstanbul Basınında, işadamı, Bursa 
Milletvekili Sn. Cavit Çağlar’ın açıkla
malarını okuyorum.

“Baba”nın “yanında yıllarca çıraklık 
yaptım” diyor Sn. Çağlar.

“Bu Türkiye beni beş yıl taşısın. Beş yıl 
sonunda beni bırakamaz. Merkez sağı der
leyip toparlayacak ve iktidara taşıyacak 
olan kişi benim” diye ilave ediyor.

Bu açıklamaları okuyup, birde 
Türkiye’yi düşündüm.

-En fakir ile en zengin arasındaki fark 
“onbir” kat artmış.

-İşsizler “onbir milyonu” bulmuş.
-Komşularla, gerilim bitmiyor.
-Savunma için, ayrılan para bütçeyi 

götürüyor.
-Devletin kuramlarında bir tıkanma ve 

güvensizlik belirtileri var.
-Büyük Sermaye ile Anadolu 

Sermayesine rekabet aşılanması 
gerekirken, düşmanlık aşılanıyor.

-Halkın, sendikaların ve sivil toplum 
örgütlerini, seçim meydanlarında poli
tikacıları rahat bırakmayacağı anlaşılıyor.

-Üretim artmıyor, ihracat azalıyor ve 
ithalat artıyor.

-İç ve dış borçlanma tam gaz. gidiyor.
İşte.. Sayın Çağlar böyle şartlarda 

göreve talip oluyor.
Sayın Demirel’de, böyle bir ortamda, 

büyük vaatlerle Başbakan oldu.
Ama.. Köşke nasıl uçtuğunu, hep birlik

te gördük.

Adamın biri “kabadayılığa yer yok” 
demiş.

Kabadayılık ayakta kalmış.

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

110
155
156
5131055
5131879
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
C. Savcı 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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

Erol GÜRÇAY

DOĞALGAZ PROJESİ 
UNUTULMASIN!

Bugünlerde, doğalgaz
konusunda Bursa’da önemli 
gelişmeler var.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
gerekli fizibilite yetkililerini 
sıkıştırıyor.

Yeni servis hatları için, ihale 
açıldı.

6 Ekim’de, teklifler alınmış ola
cak.

Teklifler incelendikten sonra, 
Ekim sonunda çalışmalar başlaya
cak.

Ve.. Kış sonuna kadar, tüm 
servis hatlarının tamamlanması 
planlanıyor.

Bursa’da doğalgazla ilgili yeni 
bir çalışma olunca, aklıma hemen 
Gemlik geliyor.

Ve.. Hemen yanımızdaki 
TÜGSAŞ geliyor.

5-6 kilometrelik bir ara bağlantı 
ile, tüm Gemlikliler doğalgaza 
kavuşabilirler.

-Yeşil alanlarını kaybeden,
-Doğal kumsalını kaybeden,
-Deniz ürünlerini yitiren,
-Temiz Havası yok olan,
Gemlik’in “şimdi kazanma 

zamanıdır”
Başbakan ANAP’lıdır.
Bursa Belediyesi ANAP’lıdır.
Gemlik Belediyesi ANAP’lıdır.
Enerji Bakanı ANAP’lıdır.
Hiçbir Belediye, kolay kolay 

böyle uygun bir ortamı, her zaman 
bulamaz.

Bütün mesele, bu işi yetkililere 
duyurmaktır.

Ama.. Bu duyurma işi, sadece 
“laf” ile olmaz.

Bir ön fizibilite çalışması yapıl
malıdır.

Tahmini bir maliyet çıkarıl
malıdır.

Ve.. En önemli olan konu, 
hemen bu yıl için, bir “ödenek” 
konulmalıdır.

Ödeneğin miktarı önemli 
değildir.

ister “bir milyar”, ister “yüz mil
yar” olsun.

Önemli olan, işleme konulan 
projeler içinde, yer almasıdır.

Bursa’nın “yeni” Doğalgaz 
Hattı projesindeki atağı, Gemlik 
için bir fırsat olmalıdır.

Görev döneminin sonlarına 
gelmiş bir belediyenin, bu imkanı 
kaçırmayacağım umuyoruz.

Gemlik’e kalıcı bir hizmet 
sunacağına inanıyoruz.

Resmi Daireler
TEK Arıza 
TEK İşletme. 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb. 
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe 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
24 Eylül 1997 

Seda Eczanesi

Muhasebe M. 5134521-182

Gemi Saatleri
Yalova -Sirkeci (İşgünlerl) 

05.50- 13.05- 17.00.
Tatil Günleri 06.30- 13.00- İ7.00

Deniz Otobüsü
Yalova -Kabataş (İşgünlerl) 

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.
Su Arıza

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 513 12 95
Özgaz 514 1700
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Likitgaz 514 28 41
Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

25 Eylül 1997 
Çamlıca Eczanesi

26 Eylül 1997 
Yasemin Eczanesi

27 Eylül 1997 
Demiriz Eczanesi

Gemlikte 
sinema günleri:

28 Eylül 1997 
Gemiç Eczanesi

29 Eylül 1997 
Melis Eczanesi

AİLE SİNEMASI
Bu hafta :
“Metro”

Tel: 513 13 29

30 Eylül 1997 
Serim Eczanesi
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Gemlikspor 64 ■ Altınok 89 Orhangazi-Yenişehir yolunda pusu kurularak işle
nen cinayetin failleri tutuklandık

Gemlik'I amatör kümede temsil 
eden Gemlikspor basketbol takımı 
son oynadığı maçtan mağlup ayrıldı.

19 Eylül 1997 cuma günü saat 
19.30 da Altınok'la oynanan teşvik 
kupaları maçında İlk yarıyı az farkla 
mağlup bitiren Gemlikspor, İkinci yarı
da da umduğunu bulamadı.

Altınok taraftarlarının çılgın teza

hüratları eşliğinde oynanan maçta, 
Gemlikspor İyi bir oyun sergiledi. 
Rakip takımın üçlükleriyle açılan fark, 
maçın Gemlikspor'ün mağlubiyetiyle 
sonuçlandı.

Gemlikspor'a önümüzdeki gün
lerde oynayacakları lig maçlarında 
başarılar diliyoruz.

Hüseyin Verim | 
cinayeti aydınlandı I*

ELEMAN ARANIYOR
Reklam, promosyon işlerinde çalışacak, 

giyimine özen gösteren, 
Türkçeyi düzgün konuşan, 

maaş + prim esasıyla çalışacak 
elemanlar aranıyor.

Körfez Reklam

lokantada içki içtikten 
sonra Hüseyin Verim'ln 
Eskişehir de okuyan kızının 
yanınâ götürmek 
bahanesiyle 16ZL531 
plakalı özel oto ile yola 
çıktılar. Arabayı Hüseyin 
Verim'e kullandıran 
arkadaşları Orhangazi 
Yenişehir yolundan girdil
er. Yolda susadıklarını 
söyleyen Kılıç ve Gülşen 
arabayı durdurarak 
Hüseyin Verim'i direksiyon 
başında kafasından tek 
kurşunla vurarak 
öldürdüler.

(Verim'ln kaçması ihti

maline karşı İsmail Akçay 
ve arkadaşı Ahmet 
Kurban'ın çalılıklar arasın
da pompalı tüfekle bek
ledikleri belirlendi.

Albay Baltacıoğlu 
ifadesinde: “Gülşen, 
Verim'i öldürüp 
arabadan inçjirdikten 
sonra İsmail Akçay ile 
Ahmet Kurban, Gülşen'i 
Verim sanıp ateş açtılar 
ve yaraladılar. Sonra da 
arkadaşlarını Orhangazi 
Devlet Hastanesine 
kaldırdılar. Bu arada 
Ahmet Kurban, hasta 
neye gelmeyerek

arabadan indi ve 
Umurbey'dekl evine gitti* 
dedi.

Albay Baltacıoğlu, Lûtfl 
Kılıç'ın hastanedeki 1 
ifadelerinin çelişkili olması 
nedeniyle gözaltına 1 
alındığını ve olayın bir ] 
cinayet olduğunun 1 
ortaya çıktığını da ifade! 
etti.

Orhangazi 
Jandarmasından 
aldığımız bilgiye göre Ş 
İsmail Akçay'ın firari < 
olduğu ve aranmasına 
devam edildiği belirtildi.

Müracaat: Gemlik KÖRFEZ Gazetesi
Gazhane Cad. No: 51/A (Fikret Oto Yanı) GEMLİK

Tel: 513 17 97

DAVETİME SEZONUMUZ
DEVAM EDIVOR

DAVETİYELERİ
1 Günde teslim edilir 

Uygun Fiyat - Kaliteli Baskı
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KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILİk] 

Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK

Tel:513 17 97 Fax:513 35 95

Öğrenciler. Veliler.

SAN ŞTİ,

Gemlik 
bizimdir. 
Sevelim, 

koruyalım, 
sahip 

çıkalım.

SATILIK DÜKKAN
İstiklal Caddesinde, Çarşı 

Meydanına yakın 88 m2, her işe 
müsait dükkan satılıktır.

Tel: (0.224)513 72 47 i
513 92 27
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Körfez Reklamdan
Türkiye’nin önde gelen ve 
tanınmış firmalarına ait 

takvim, ajanda, anahtarlık, çakmak, 
duvar ve masa saatleri, kalem çeşitleri 

KÖRFEZ REKLAM 
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK

Tel:5131797 Fax : 5133595

Grup Eğitim İsteyen İşletmeler.

Deneyimli Öğretmen Kadrosu ve Modern Eğitim Koşullarıyla
GEMLİK BİLGİSAYAR KURSU

En son proğram ve BİLGİSAYARLARLA 
sizi GELECEĞE HAZIRLIYOR

KURS KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR.
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Körfez OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

Yarım saat içinde 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

Toplantıya İlçe Kaymakamı Şener Can da katıldı

. Denizdlik Şurası yapıldı
□ 2 gün süren toplantıda, denizcilik sorunları masaya 

yatırılırken, Gemlik Kaymakamı Şener Can, Ticaret Odası 
eski başkanı Tevfik Solaksubaşı, Bortrans Genel Müdürü 
Kaya Örs, GEMPORT Genel Müdürü Ziya Alkan da toplan
tıya katıldılar.

Belediye Meclisinde Başkan 
Maaşı yeniden belirlenecek 

Ekim 
toplantıları 
başlıyor

DYP Bursa Milletvekili Turhan Tayan Gemlikteydi

i Başbakanlık Denizcilik Müşteşarlığf 
tarafından düzenlenen “1. Denizcilik 
Şurası” İstanbul Conrad Hotel'de 27 -

128 Eylül tarihleri arasında toplandı.
| Toplantıda deniz taşımacılığı, gemi- 

। cilik, navlun, liman işletmeciliği, 
balıkçılık gibi konular hakkında bildiri 

İler sunuldu, sorunlar masaya 
j yatırılarak tartışıldı.

Toplantı sonunda bir bildiri hazırla
narak kamuoyuna denizcilik sorunları 
duyuruldu.

Bursa'yı temsilen toplantıya Gemlik 
Kaymakamı Şener Can, TOBB adına 
Tevfik Solaksubaşı, GEMPORT Genel 
Müdürü Ziya Alkan, Bortrans Genel 
Müdürü Kaya Örs katıldı.

Belediye Meclisi 9 Ekim 
günü olağan olarak 
toplanacak.

Belediye Meclisinin Ekim 
ayı toplantısında 26 Ekim 
günü yapılan toplantı zaptı 
okunarak görüşülecek, 
içişleri Bakanlığı Mahalli 
idareler Genel
Müdürlüğünün yazıları 
doğrultusunda Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'nın 
maaşı yeniden belir
lenecek

Haberi Sayfa 3’te

Doğruyol Partisi Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan, 
geçtiğimiz hafta ilçemize 
gelerek, parti
merkezinde yaptığı 
konuşmada, hükümetin 
üç ayda ortaya hiçbirşey 
koyamadığını belirterek 
örgütten seçimlere hazır 
olmalarını istedi.

Tayan, hükümet çalış
malarını eleştirdiği konuş
masında »CHP Genel

Başkanı Deniz Baykala 
da çatamadan edeme
di.

Hüsamettin 
Cindoruk'u karıştırıcı ve 
darbeci, Bülent Ecevit'i 
ise dünya değiştiği halde 
değişemiyen siyasetçi 
olarak niteleyeren Turhan 
Tayan, ANAP'ı yerden 
yere vurdu.

Haberi sayfa 3’te

Emekli işçilere 
plaket verilecek

Hamidiye ve Osniâriiye 
mahalleleri ikiye bölündü

HAFTAYA BAKIŞ

O Kadri GÜLER

Xydınlık için bir dakika karanlık (2)

t "Devamlı Aydınlık Bir Dakika Karanlık” eyle
minden sonra bu gece de "Çetelere Dokunun... 

Dokunulmazlıkları Kaldırın’’ eylemi Türkiye çapında 
yeniden başlıyor.

Aydınlık için Yurttaş Girişimi öncülüğünde 
başlatılan, Türk halkının bilinçle uyguladığı ve 
devamlılığı açısından uzun süren belki ilk eylem 
oldu bu.

İnsanlar karanlıkta kalan işlerin aydınlanması 
için çoluk çocuk meydanlarda toplanarak, 
demokratik tepkilerini ışıkları bir dakika söndürerek 

i dile getirdiler.
■ Bu eylemler bitti. “Çeteler yargılansın”, 

“Susurluk Aydınlansın” diye bağıran o insanlar , 
gördüler ki, çeteler elleri kolları serbestçe dolaşıyor, 
Susurluk olayı ise örtbas ediliyor.

Dün muhalefette olan ANAP, DSP ve YTP 
bugün iktidar ama, Susurluk ve çetelerle ilgili 
kamuoyunu tatmin edecek hiçbir gelişme olmadığı 

I gibi adam öldüren, devlet içinde örgüt kuran, haraç 
alan, uyuşturucu ticaretine bulaşan, dış bir devletin 

^içişlerine karışarak devrim yapmaya kalkanlar 
serbest kaldı.
K Bunu gören,bilinçli halk -Ki zaten halk bilinçli 
insan topluluğudur. Bilinçli olmayan ise sûrüdür- 
eylemlerine bugün yeniden başlıyor

Girişim, bu kez yalnız meydanlarda toplanarak 
sloganlar atma ve 1 dakika karanlıkta kalarak değil, 
yaklaşık 15 bin kişiyle faks çekme suretiyle yeni 
bir bilinçli eylemi de başlatıyor.
K İşin ilginç yanı nedir biliyor musunuz? ' 
r* DYP ve RP’de bu girişimi destekliyormuş? 
| Bakın şu dünyanın haline.

İktidardayken çete kurdurmakla suçlananlar, 
devletin malını çalmakla itham edilenler, Susurluk’u 
örtbas etmek için yapmadık dalavereleri kalmayan- 

> lar, şimdi dürüstlük havarisi kesiliyorlar.
■ Kim inanır buna.
I Bu insanlar yapılanlara inansaydı, bugün ikinci 
bir kez aynı eylemi düzenleme gereğini duyma- 

Kzlardı.
| Başta milletvekillerinin dokunulmazlıklarının 
kaldırılması olmak üzere, yolsuzluk, çete ve 

, Susurluk davalarının yeniden ele alınması için 
başlatılacak eyleme destek vermek vatandaş olma 
onurunu taşıyan herkesin görevidir.

I Haydi göreve. Bu işten siyasi çıkar sağlamak 
| için değil, toplumun aydınlanması ve halkın 

gücünün gösterilmesi için haydi meydanlara, haydi 
[raksların başına.....

Belediye de 
ödül töreni
! Belediyeden geçtiğimiz 
bir yıl içinde emekli olan 10 
işçiye. Belediye Düğün 
Salonunda yarın saat 
13.00'de düzenlenecek 
törenle plaket verilecek.

Plaketler Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı ve 
meclis üyeleri tarafından 
verilecek.

Haberi Sayfa 3’te

Özel
oto 
elektrik 
kontağı 
kurbanı

Orhangazi yolunda mey
dana gelen olayda Cemil 
Özyiğit’e ait özel oto elekrik 
kontağı nedeniyle cayır cayır 
yandı..

Olay geçtiğimiz hafta 
Gemlik-Orhangazi yolunun, 8. 
kilometresinde Cemil Öz 
yiğit’in kullandığı 16 ZE 932 
plakalı özel . oto, motor 
bölümünde meydana gelen 
elektrik kontağı nedeniyle 
alev aldı.

Haberi Sayfa 3’te

ilçemize iki 
yeni mahalle

Geçtiğimiz yıl Belediye 
Meclisinin aldığı kararla 
Hamidiye ve Osmaniye 
Mahalleleri ikiye bölünerek, 
ilçemizdeki mahalle sayısı 

. 12'ye çıktı.
Yeni Mahallelerde de 30 

Kasım'da yapılacak olan 
nüfus sayımı için numarataj 
çalışmaları sürüyor.

Haberi Sayfa 3’te 

Ata Mahalleliler 
okullarının 
kapatılmasını 
istemiyor

Ata Mahallesi İlkokulu 8 
Yıllık kesintisiz Eğitimin 
özelliklerine uygunsuz 
olduğu gerekçesiyle kap
atıldı.

Ata mahallebsi halkı oku- 
ları açılmazsa çocuklarını 
okula göndermiyeceklerini 
söylüyorlar.

Haberi Sayfa 3’te

Mehmet Dinç’in 
eğitime katkıları 
devam ediyor

Belediye Meclis üyesi 
.işadamı Mehmet Dinç’in 
okulların açılmasıyla birlikte 
eğitime olan katkıları başladı.

Dinç, geçtiğimiz hafta 20 
öğrencinin kışlık giyecek, 50 
ilkokul öğrencisinin ise okul 
kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı.

Mehmet Dinç, eğitime olan 
katkılarını çeşitli şekilde 
sürdürdüğünü, bunu ilçemizde 
birçok işadamının da rahatlıkla 
yapabileceğini hatırlatarak 
eğitime destek istedi.

Haberi sayfa 3’te . ■

Halkalı leke için 
mücadele başlatıldı

Zeytin meyvasının 
zararlılarından Halkalı 
Leke ile ilaçla mücadele 
başlatıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü 
yetkilileri zararlı ile Bakırlı 
ilaçlarla mücadele 
edilmesinin gerektiğini 
hatırlatarak, ağaçlarında 
kara hastalık bulunanları 
ise Decis gibi zehirliı yaz 
ilaçlarından * kulan-

malarının gerktiği hatır
latıldı.

İlgililer üreticilerin 
zaman geçirmeden 
mücadeleye başla
malarını, ilaçla mücade- 
leyapılmadığı takdirde 
zeytinde katile ve 
rekoltenin düşük olacağı
na dikkat çektiler.

Haberi Sayfa 3’te

TAŞI GEDİĞİNE
FAZLA ÖTME!...

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

PANGALOS, PANGALOSL
ÖTME!... 

GİDER SONRA : 
GOLOSL.

finon Marnız
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Yılmaz AKKILIÇ ..........................-......................*
Cem’in feryadı

İsmail Cem, 27 Eylül günü 
Sabah’taki köşesine şöyle başlamış :

“Türklerin Türkiye’ye yaptığını 
düşmanlar yapmaz herhalde... 
Örneğin, kör bir insanı, o insanın 
‘suç’u hangi boyutta olursa olsun, 
hapishanelere yollayarak New York 
Times gazetesine dört sütundan 
başlık yapabilmek için, insanın 
gerçekten ‘Türk düşmanı’ olması 
gerekir... Ya da bir yunan gemisini 
taşa tutup The Guardian’a birinci 
sayfadan girebilmek de, bir grup 
yabancıyı -bazıları ne ölçüde kötü 
niyetli olursa olsun- otel lobisinde 
dayaktan geçirmek de, ancak 
yeminli Türkiye düşmanlarının 
başarabileceği bir iştir...

Türkiye’nin bazı merkezlerini 
işkence mekanına döndürüp her iki 
yılda bir ciddi raporlara geçirtmek, 
bu raporların uluslararası kamuoyu
na yayımlanması böylece sağlamak, 
değme Türkiye düşmanın başara
bileceği iş değildir...

Polis merkezlerinde işkence alet
lerinin ortaya çıkarıldığı, sanıkların 
üzerindeki işkence izlerinin doktor- 
larca belirlendiği bir devlet, ‘çağ
daş’ falan olamayacağını, adamdan 
sayılmayacağını, her türlü 
ekonomik ilişkisinde ona daha fazla 
kaybettirebileceğini anlamaz mı?

15-16 yaşındaki çocukların 
‘ifadesini’ işkence ile alan, işkence
den geçirilmiş perişan çocuklarının 
görüntüleri bütün dünyada yayım
lanan bir devletin insanları, sırf bu 
yaptıkları nedeniyle, haklı bir Kıbrıs 
davasını asla kazanamayacaklarını 
göremez mi? Kimilerinin uğruna 
yanıp tutuştuğu ‘Avrupa Birliği’ne 
asla alınmayacaklarını bilmez mi?..”

Dikkat edin, bu satırların yazarı, 
Türkiye Çümhuriyeti’nin Dışişleri 
Bakanı...

O Bakan ki, daha bir hafta önce 
New York’ta otuzun üzerinde ülkenin 
dışişleri bakanına, Türkiye’nin Kıbrıs 
tezini anlatabilmek ve Pangalos’un 
“düzeysiz” suçlamalarının izlerini 
giderebilmek için helak olmuştu:

Ve biz ne yapmaktaydık Bakan’ın 
bu son derece güç uğraşı için ıeı* dök
tüğü günlerde?

Kendilerini Cem’den veya benden 
daha “milliyetçi” ve “yurtsever” 
sanan kimi akıl-danelerimiz, Elefterios 
Venizelos adlı gemiyle Karadeniz’i 
kurtarma amaçlı bir sempozyum sefer
ine çıkanları taşlamıştı -ki bu akıl- 
danelerin; bırakın Sofoklis ve 
Elefterios arasındaki farkı, hatta 
Venizelos’ların kim olduğunu bile 
ayırt edebileceklerini hiç sanmıyo
rum-.

. Türkiye’nin Dışişleri Bakanı, 
“Avrupa İşkenceyi Önleme 
Komisyonu”nun 21 Aralık 1992 ve 15 
Aralık 1996 tarihli raporlarından örnek
ler verdikten sonra, şöyle sürdürmüş 
yazısını:

“(Komisyon genellikle habersiz

geliyor, ama) bu defa ‘haberli’ gel 
meye karar vermiş; ekim ayının ikin
ci haftasında Türkiye’de olacak. 
Kendine göre bir değerlendirme 
yapıp, bazı yerleri denetleyecek. 
Örneğin bir merkeze gidip, ... ‘şu 
odanın açılmasını’ isteyecek; ya da; 
‘şu sanıkları sağlık kontrolünden 
geçireceğim’ diyecek. Sonra oda 
kapısının ardındaki dolapta gene 
işkence aletleri bulursa, incelemeye 
aldığı sanıklarda işkence izleri 
bulursa ne olacak? Raporunun 
yayımlanmasıyla birlikte ‘işkenceci’ 
yaftası gene üzerimizde kalacak. 
Taşlanan gemiye, cezaeindeki kör 
avukata, çocuk yaştaki mahkum
lara, bir de bunlar eklenecek. Ve 
tabii Türkiye’yi o çok seven komşu
ları, Avrupa’dan Amerika’ya kadar 
her yerde, bu raporları tepe tepe 
kullanacak...”

Acı, ama gerçek Sayın Bakan’ın 
yazdıkları...

Necati Kartal, dünkü “Düşünce 
Koridorları”nda “Başkanlık 
Sistemi”ni tartışmaya açmıştı. 
Dikkatle okudum, görüş belirtenlerin 
düşüncelerinden esinlenmeye 
çalıştım.

Ve. yine dün “Gün Boyuhca”hın 
konuğu olan ANAP İl Başkanı Mehmet 
Gedik öyle bir şey söyledi ki, -sanki 
ansızın- bir kapı açılıvermiş gibi oldu 
önümde.

“Sayın Demirel önce ‘aday 
olmadığı’m açıklasın, ondan sonra 
tartışalım bu konuyu”.deyiverdi 
Gedik:

Başkan’ın bu tümcesi; “yanlış”ın 
içindeki “doğru” gibiydi. Sistem) 
“blrey”e indirgeyerek değerlendirmek 
“yanlış”tı gerçi; ama hangi sistemi 
getirirseniz getirin; kırk yılın Kani’siyle 
bir yerlere varılamayacağını işaret 
etmesi “doğru”ydu bana göre.

Diyelim ki sistemi değiştirdik. 
Örneğin valiler, Emniyet’te işkence 
gördüğünü iddia eden kişilerin 
şikayetini dikkate alacak mı, almaya
cak mı?

Medya patronları Baro başkanları- 
na ambargo koyacak mı, koyamaya
cak mı?

Karakollardan işkence aletleri 
kaldırılacak mı, kaldırılmayacak mi?

İşkence ve yargısız infazların dur
durulmasını isteyen Aziz Nesin’lere 
veya Bakan Hacaloğlu’lara düzeysiz 
saldırılar yönelten emniyet müdürleri; 
önce parlamentoya taşınıp; ardından 
Devlet’i kurtarma harekatına ortak 
edilecek mi; edilmeyecek mi?

Yani o düzende -yani ‘başkanlık 
sistemi’nde-, TC Dışişleri Bakanları 
artık “Allah lillah aşkına işkence 
yapmayın, gemi taşlamayın, kör 
avukatları hapse atmayın” diye yal
var yakar olacaklar mı, olmayacaklar 
mı?

Sorun burada!..

Süt ve süt 
ürünleri 
tüketimi

İzmir (BYE) Türkiye’de 
büyükbaş hayvan sayısının 
yeterli olmasına rağmen, süt 
veriminin Batı ülkeleri ortala
masının gerisinde kaldığı 
belirtildi.

İlgililer yaptıkları açıkla
mada; süt ve süt ürünleri 
sektörünün gelişmesinin, 
hayvancılık sektörünün 
gelişmesi ile paralellik göster
diğini belirtti.

Türkiye’de sütün, başta 
inek olmak üzere koyun, keçi 
ve mandadan sağlandığına 
işaret eden ilgililer, şu bilgiyi 
verdiler:

“Son verilere göre, 
sağılan hayvan sayısı toplam 
25.8 milyon baştır. Türkiye'de 
yılda yaklaşık 10 milyon ton 
süt üretiliyor."

Toplam süt üretiminin 8 
milyon tonu inek, 1.2 milyon 
tonu koyun, 800 bin tonu 
keçi ve 200 bin tonu manda 
sütüdür. Türkiye toplam süt 
üretiminde dünyada yirmin
ci, koyun sütü üretiminde bir
inci’, keçi sütü üretiminde 
ikinci, manda sütü üreti
minde ise beşinci sıradadır.

Türkiye'de 150 kg olan kişi 
başına süt üretiminin. Yeni, 
Zelanda'da 2 bin, 
İrlanda'da bin 500, 
Hollanda'da 850, Fransa'da 
650 kilogram olduğuna 
dikkgt çeken ilpi£llgr> 
Türkiye'de üretilen sütün 
yüzde 20'sinin içildiğini^ 
yüzde 20'sinin peynir, yüzde 

■ 35'inin tereyağı, yüzde 
23'ünün yoğurt, yüzde 2'sinin 
ise diğer süt mamüllerinin 
yapımında kullanıldığını kay
dettiler.

Kişi başına düşen 
pastörize ve sterilize süt tüke
timi Türkiye'de 25 kilogram, 
İzlanda'da 185. İrlanda'da 
.181, İsveç'te 131, 
İngiltere'de 118, Ispanya'da 
105, İsviçre'de 102 kilogram 
olduğuna da dikkat çekildi.

Halkın; alım gücünün 
yetersizliği; yeterince tanıtım 
ve reklam yapılamaması ve 
yanlış alışkanlıklar nedeniyle 
Türkiye'de süt tüketiminin 
düşük olduğunu belirten, 
ilgililer, "sütten en iyi yarar- 
Iğnma şekil, sütü İçmektir' 
dediler.
; Süt tüketiminin oldukça 
az olmasına karşın, Türkiye 
en fazla yoğurt tüketilen 
ülkelerden biri. Yetkililer kişi 
başına yıljık yoğurt tüketi
minin Türkiye'de 30, İzlan
da'da 24.3, Finlandiya'da 
35.9, . İsveç'te 28.3 ve 
Fransa'da 16.6 kilogram 
olduğunu belirteren İlgililer, 
halkımızın yoğurt yeme 
alışkanlığı, sütten alması 
gereken besin maddesi 
ihtiyaçlarını yoğurttan 
karşılaması sağlıyor dediler.

(A.A.)

YazıYorum
Necati Kartal

Başkanlık Sistemi 
Tartışması (2)

Fransa, siyasal tarih açısından önemli bir ülkedir] 
Tarihçilerin, “sanatların, silahların ve yasaların' 
anası” olarak kabul ettikleri bir ülkedir. Fransa siyasal 
tarihi süreci içersinde iki adet monarşi, iki impara
torluk ve dört cumhuriyet geçirerek 4 Ekim 1958 
anayasası ile cumhurbaşkanını genel oyla seçilmesi 
esasını getiren 6 Kasım 1962 reformu ile 5, 
cumhuriyete geçmiştir. Merkez sağı temsil eden ve 
ünlü bir kişiliğe sahip General De Goulle’ün talebiyle 
gerçekleşen yarı devlet başkanlığı sistemi, yürütme 
gücünün önemli bir kısmını cumhurbaşkanına ver
miştir.

7 yıllığına seçilen cumhurbaşkanı parlamen* 
toya mesaj gönderme, parlamentoyu fesetme, 
anayasa konseyi üyelerini atama, bir anlamda dış 
politikayı belirleme yetkileri ile donatılmıştır, 
Parlamentoyu fesetme ve anayasa üyelerini atama 
dışında diğer yetkilere de sahip olan başbakan, bu 
yetkilerini cumhurbaşkanı ile ortak kullanmak* 
tadır.

Fransız sistemi başarılı olduysa da ayrı siyasal 
partilerden oluşabilecek başbakan ve cumhurbaşkanı 
çelişkisi sistemi kilitleyebilir özellikler göstermektedir.

Ulusal meclis ve senato olarak oluşan ikili parla
mentoda ulusal meclis dar bölge iki dereceli çoğunluk 
sistemi senato ise, nispi temsil sistemi ile seçilir. Her 
iki meclisin ortak toplantısına kongre adı verilir.

Türkiye’de başkanlık sistemi tartışmaları ve bir 
kısım uygulamaları yeni değildir. 1946 yılında çok par
tili sisteme geçişle birlikte CHP ve DP’nin üzerinde bir 
milli şef fonksiyonu almak isteyen İsmet İnönü, ilk 
devlet başkanlığı denemesini fiili olarak hayata 
geçirmek istemiştir.

Ardından yaşanmış olan DP iktidarı döneminde 
geçmiş dönemlerde de yaşandığı gibi diktatöryal özel- 
likler 1961 Anayasasına tepki olarak yansımış, 
kuvvetler ayrılığı ciddi olarak parçalanmıştır.

İkLmeclis, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, 
Sayıştay gibi yargı kurumlan yanında cumhur
başkanının yetkileri temsili hale getirilmiştir.

1982 Anayasası 1961 gibi yaşanan sürece tepki 
olarak 2 meclis sistemini kaldırmış ve cumhur
başkanının yetkilerini 1961 anayasasına göre göreli 
de olsa geliştirmiştir.

1980’li yılların sonunda başbakanlıktan cumhur
başkanlığına geçen Turgut Özal, ciddi olarak devlet 
başkanlığı sistemine geçilmesi gerektiğini savunmuş 
bir ara geçiş olarak Fransız Yarı Başkanlık Sistemini 
tartışma gündemine sokmuştur.

1995 seçimlerinin ortaya çıkardığı kırık ayna ve 
REFAHYOL iktidarı döneminde yaşanan sistem krizi, 
devlet başkanlığı sistemini yeniden dillendirir bir nok
taya getirmiştir.

Halen Yeni Parti, Liberal Parti, Demokrat! 
Türkiye Partisi ve Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel, cumhurbaşkanının halk tarafından! 
seçilmesinin ve yetkilerinin yürütme ağırlıklı 
olmasını, parlamentoyu fesedebilme hakkının ve 
rilmesinin savunmaktadır.

Mevcut durumda, mevcut parlamenter sistemin 
işlememesinin siyasetçilerden mi, yoksa sistemin 
formel kurumlarından mı kilitlendiğini ciddi olarak 
tartışmak gerektiği ve bundan sonra doğru sonuçlara 
varmak gerektiği bir süreçte yaşamaktayız.

Umarım, doğru metodu ve yönetimi toplumla birlik
te tartışıp, öylece sonuca varırız.

Mutlu ve umutlu bir hafta dileğimle...

SAN

Öğrenciler, Veliler Grup Eğitim İsteyen İşletmeler..

Deneyimli Öğretmen Kadrosu ve Modern Eğitim Koşullarıyla

ŞTİ

GEMLİK BİLGİSAYAR KURSU
En son program ve BİLGİSAYARLARLA 

sizi GELECEĞE HAZIRLIYOR
KURS KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR.
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:. Denizcilik Şurası yapıldı
2 gün süren toplantıda, denizcilik sorunları masaya 

yatırılırken, Gemlik Kaymakamı Şener Can, Ticaret Odası 
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tıya katıldılar.
■ Başbakanlık Deniz 
Müsteşarlığı tarafından 
organize edilen " 1 
Denizcilik Şurası" iki gün 
sûren toplantıdan sonra 

tdağıldı.
Türkiye'de ilk kez 

gerçekleştirilen "Denizcilik 
Şurası "nda Türk denizcil
iğinin sorunları masaya 
yatırılarak tartışıldı.

27-28 Eylül günleri 
İstanbul Conrat Otel'de 
toplanan Denizcilik Şurası 
büyük İlgi gördü.

Deniz > nakllyesi., 
balıkçılık? liman işlet
meleri. gemicilik, taşı
macılık onularının ele 
alındığı iki günlük toplan
tıya, ilçemizden de dört 
tefnsllcl bulundu.

Ticareti gelişmiş olan 
illerin başında olan 
Bursa'yı temsilen Gemlik 
Kaymakamı Şener Can, 
Gemlik Eski Ticaret ve 
Sanayi Odası * Başkanı 
Türkiye Odalar Birliği 
adına Tevfik Solaksubaşı,’

Bortrans Genel Müdürü 
Kaya Örs, GEMPORT 
Genel Müdürü Ziya Alkan 
katıldılar.

Toplantının yararlı 
geçtiğini .söyleyen Tevfik 
Solaksubaşı, TÜrklye'nlrT 
denizcIlik-Sofunları hakkın
da bilgi sahibi olduklarını, 
Bortrans Genel Müdürü 
Kaya örs'ün limanlardaki 
harçların yeniden düzen
lenmesi konusunda bir 
konuşma yaptığını söyle
di.

Belediye Meclisinde Başkan 
Maaşı yeniden belirlenecek 

Ekim 
toplantıları 
başlıyor

Belediye Meclisi 9 Ekim 
günü olağan olarak 
toplanacak.

Belediye Meclisinin ekim 
ayı toplantısında 26 Ekim 
günü yapılan toplantı zap-

KEM n

Gonca YERLİYURT

tının okunarak
görüşülmesinden sonra, 
İçişleri Bakanlığı Mahalli
İdareler Genel
Müdürlüğünün yazıları 
doğrultusunda Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'nın 
maaşı yeniden belir
lenecek.

Belediyeye ait ek 
bütçenin yapılmasından 
sonra 1998 yılı vergi ve
resim tarifelerinin «

Mehmet Dinç’in 
eğitime katkıları 
devam ediyor

Emekli işçilere 
plaket verilecek
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■ Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Dinç, eğitime 
katkılarını sürdürüyor.
r 1997 - 1998 Eğitim ve 
'Öğretim yılının başla
ması nedeniyle muhtaç 
20 öğrenciye kışlık giye
cek ve 50 öğrenciye de 
kırtasiye yardımı yapan 
Mehmet Dinç, yardım
ların devam edeceğini 
söyledi.
’ Mehmet Dinç, ilçe 
mizdeki ilk ve orta dere- 
celi okullarda, ders kitabı

ve araç gereci alamayan 
birçok öğrencinin bulun
duğunu, okul yönetici
leriyle temas sağlayarak 
muhtaç öğrencileri tesbit 
ederek, yardım ettiklerini 
söyledi.

. Dinç, kendisi gibi 
Gemlik’te birçok 
işadamının yoksul öğren
cilere yardım elini uzat
ması halinde bu öğrenci
lerin topluma daha iyi 
birer birey olacağına 
inandığı söyledi.

DYP Bursa Milletvekili Turhan Tayan Gemlikteydi

Tayan” Seçimlere 
hazırlıklı olalım”dedi
K Doğruyol Partisi Bursa 
Milletvekili Eski Milli 
Savunma Bakanı Turhan 
Tayan, ilçelere gezilerini 
sürdürüyor. Tayan, DYP 
Gemlik Parti binasında 
yaptığı konuşmada parti 
(tabanına seçim stardı 
verdi. “Tüm parti teşki
latı olarak seçime hazır
lıklı olahm” dedi.
£ Partililer tarafından 
DYP ilçe binası önünde 
karşılanan Turhan Tayan, 
yaptığı konuşmada ikti
dara . Cumhurbaşkanına,, 

‘ CHP’ye çattı.
₺, Hükümeti yamalı 
bohça olarak njteleyen 
Turhan Tayan, hükümetin 
üç ayını doldurduğunu, bu 
arada fırtınaya yakalan- 

r mış bir gemi gibi bir o 
I yana bir bu yana yalpa 

ladığını belirterek, şunları 
söyledi :

“Bu hükümet üç ay 
İçinde kayda değer 
hiçbirşey yapmadı. Bu 
hükümet birtakım kredil
erle işbaşına geldi. 
DİSK’Inden TÜRK-IŞ’ine, 
Esnaf Federasyonundan 
birtakım kamu kuru
luşlarına kadar her 
taraftan destek aldı, 
buna karşın 100. 
gününü doldurmadan

çöktü.”
DTP Genel Başkanı 

Hüsamettin Cindoruk’u da 
eleştiren Tayan, “Bizim 
yakından tanıdığımız 
Cindoruk hiçbir zaman 
rahat durmayan, ilk fır
satta kavga ve ihtilal 
yaratmak suretiyle 
bulunduğu ortamı ben
imsemeyen bir siyasi 
olarak başka birşey yap
ması mümkün değil” 
dedi.

CHP Genel. Başkanını 
da ’ eleştiren Tayan, 
CHP’nirı hükümetin bazı 
gerçek ortağı gibi 
davrandığını, baze,n ise 
muhalefet gibi hükümete 
tavır koyduğunu, Ecevit’in 
işe 20, yüzyıla girerken 
değiştiğini zannedenlerin 
yanıldığını, Ecevit’in hala 
1970’lerde olduğunu 
söyledi.

ANAP’ı da sert bir şe 
kilde eleştiren Tayan, 

। devleti parsellediklerini üç 
ayda hiçbir varlık göster
mediklerini belirtti.

Medyayı da eleştiren 
Bursa Milletekili Turhan 
Tayan, “bizden sonra 
kilere iyi bir miras bırak
tığımı söyleyemiyorum” 
dedi.

Belediye de 
odu] İarem

Belediyeden geçtiğimiz 
bir yıl içinde emekli olan 10 
işçiye düzenlenecek tören
le plaket verilecek.

Belediye Düğün 
Salonunda yarın saat 13.oo 
de yapılacak olan törende 
emekli işçilere teşekkür 
plaketleri Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ve Meclis 
üyeleri tarafından verile
cek.

Törende Mehmet Tümer, 
Halit Gökboğa, Hüseyin 
Karapınar, Dursun Aydın, 
Kamer Geyik, Şaban Gür, 
Şerif Sevinç, Mehmet 
Yalçın, Hüseyin Duyar ve 
Kamil Yüce'ye plaket ve 
rilecek.

Özel
oto 
elektrik 
kontağı 
kurbanı

Orhangazi yolunda mey
dana gelen olayda Cemil 
Özyiğit’e ait özel oto elekrik 
kontağı nedeniyle cayır cayır 
yandı.

Geçtiğimiz hafta Gemlik- 
Orhangazi yolunun 8. kilo 
metresinde Cemil Özyiğit’in 
kullandığı 16 ZE 932 plakalı 
özel oto motor bölümünde 
meydana gelen elektrik kon
tağı nedeniyle alev aldı. 
.. Araçta bulunan Cemil 
Özyiğit, Ramazan Demirbaş 
ve Kadir Öz araçtan atlayarak 
canlarını zor kurtardılar.

Cayır cayır yanan özel 
otoyu yoldan geçen araçların 
şoförleri kurtarmak için elle 
rinrden gelen çabayı göster
melerine karşın sonuç 
değişmedi.

Gemlik Belediye itfaiyesi 
olay yerine geldiğinde 16 ZE 
932 plakalı özel oto tamamen 
yanmıştı.

görüşülmesine geçilecek.
1998 yılı Belediye gelir 

ve gider bütçesi ile ilgili 
kararna'melerin 
görüşülmesinden .sonra 
imarla ilgili konular ele alı-' 
nacak.
Hamidiye ve Osmaniye 
mahalleleri ikiye bölündü

Geçtiğimiz yıl Belediye 
Meclisinin aldığı kararla, 
Hamidiye ve Osmaniye 
Mahalleleri ikiye bölünerek, 
ilçemizdeki mahalle sayısı 
12'ye çıktı.

Meclis kararına göre 
nüfusu hızla artan 
Hamidiye Mahalle.si'nin 
Orhangazi Caddesi ile 
Yalova Asfaltı arasındaki 
bölüme Doktor Ziya Kaya 
Mahallesi, Osmaniye 
Mahallesi Pazar Caddesi ile 
Çarşı Deresi arasında kalan 
bölüme ise Eşref Dinçer 
Mahallesi adı verildi.

Eski iki belediye 
başkanının adının ilçemizin 
en büyük iki mahallesine 
verilmesinden sonra 30 
Kasım günü yapılacak olan 
genel nüfus . sayımı 
nedeniyle. yapılan 
numarataj çalışmalarında 
bu mahallelerin numaraları 
da yeniden belirleniyor.

Ata mahalleliler
okullarının 
kapatılmasını 
istemiyor

8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 
koşullarına uymayan Ata 
Mahallesi ilkokulunda öğre 
nim gören 54 öğrenci 
Borusan İlköğretim Okuluna 
taşınınca, mahallenin okulu 
kapandı.

Okullarının kapanmasına 
tepki gösteren mahalleli, 
çocuklarını okula gönder
meyeceklerini söylüyorlar.

Belediye otobüsü ile 
Dörtyol’daki Borusan İlköğre
tim okuluna taşınan öğrenci
lerin daha sağlıklı eğitim ala
cakları belirtiliyor.

Çocuklar üşümesin
Cennet ve cehennem konularına büyük ilgi duyan 

ve yaşamını ona göre şekillendirmeyi amaçlamış bir 
adam İlyas Peygamber’e sormuş. “Cehennem 
nerede, cennet nerede?” İlyas Peygamber cevap 
vermeden adamın elinden tutmuş ve onu karanlık yol
lardan geçirerek bir saraya getirmiş. Süslü demir bir 
kapıyı geçerek bazıları mücevherlerle donanmış, 
bazıları kilimlere sarınmış zengin ve yoksul insanlarla 
dolu büyük bir odaya girmişler. Odanın ortasında, 
ateşin üstünde büyük bir çorba kazanı durmaktaymış. 
Yavaş yavaş kaynayan kazandan odaya çok güzel bir 
koku yayılıyormuş. Kazanın etrafında ise çökük 
yanaklı, boş gözlerle bakan insanlar çorbadan pay
larını almak üzere bekleşiyorlarmış.

İlyas Peygamberle birlikte gelen adam, insanların 
kendileri kadar büyük kaşıklarını görünce şaşırmış. 
Kaşık, demirden yapılmış büyük bir çukur bölüm, çok 
uzun bir sap ve ucunda da küçük tahta bir tutacaktan 
oluşuyormuş.

Aç insanlar, kazanın etrafında itişip kakışarak çor
badan paylarını almaya çalışıyorlar, ancak hiç biri 
bunu başaramıyormuş. Ağır kaşığı kazandan kaldır
mak çok zormuş. Ayrıca kaşığın sapı çok uzun olduğu 
için en kuvvetli adam bile kaşığı ağzına kadar 
getiremiyormuş. Daha arsız olanlar çorba içeyim 
derken, kollarını, yüzlerini yakıyor veya çorbayı diğer
lerinin üzerine döküyormuş. Dahası birbirlerine 
bağırıyor, kavga ediyor ve açlıklarını gidermek için kul
lanmaları gereken kaşıkla birbirlerine vuruyorlarmış.

İlyas Peygamber yanındaki adamı kolundan 
tutarak, “İşte bu cehennem” demiş. Daha sonra o 
odadan ayrılmışlar ve bir süre sonra arkalarındaki 
cehennem bağrışlarını duymaz olmuşlar. Karanlık yol
lardan geçerek yaptıkları uzun yolculuktan sonra 
başka bir odaya girmişler..Bu oda daha önceki odanın 
bir benzeriymiş, ortada çorba kazanı, etrafında dev 
kaşıklarıyla insanlar varmış. Fakat buradaki insanlar 
iyi beslenmiş görünüyorlarmış. Çorbaya dalan kaşık 
seslerinin dışında, sakin ve mutlu bir mırıldanma 
duyulmaktaymış. Çorbayı her zaman iki kişi birlikte 
yiyormuş. Biri kaşığı kaba sokuyor ve eşine yediriyor- 
muş. Eğer kaşık bir kişi için çok ağır olursa, diğer kişi 
bunlara yardımcı oluyormuş. Bu şekilde herkes kavga 
döğüş olmadan, barış içinde çorbasını yiyebilmek
teymiş. Bir kişi yeteri kadar yediğinde diğerinin sırası 
geliyormuş. İlyas. Peygamber yanındaki adama dön
müş ve şöyle demiş : “İşte bu da cennet”.

Bu küçük öyküde anlatıldığı gibi aslında herkes 
kendi cehennem ve cennetini kendi yaratıyor.

Paylaşım ise adeta cennetin kapılarını açan sihirli 
bir anahtar. Sevgiyi, dostluğu, acıyı, mutluluğu, malı, 
ürünü, bilgiyi paylaşmak...

Osmangazi Beldiyesi’nin “çocuklar üşümesin” 
sloganıyla başlattığı kampanya da toplumsal bir pay
laşım ve dayanışma örneği.

Öylesine mütevazi, ama kendi içinde tutarlı .ve 
kararlı, öylesine şovdan uzak devam ediyor ki; kampa
nyaya katı lanlar adeta kendi cennetlerini yaratı yor.

Duygu sömürüsü yapılmadan düzenli bir şekilde 
toplanan giysiler, yine hiçbir aşağılama veya şov 
malzemesine dönüştürülmeden, tamamen 
mahremiyet sınırları içinde ihtiyacı olanlara sevgiyle 
ulaştırılıyor.

Ne veren kime verildiğini, ne alan kimden geldiğini 
bilmiyor.

Bilinen tek şey yapılan yardımın ve çabaların boşa 
gitmediği...

Osmangazi Belediye Başkanı Basri Sönmez’in 
“Veren el alan elden üstündür” diyerek başlattığı 
“Çocuklar Üşümesin” kampanyasına katılmak ve 
kullanmadığınız giysileri ihtiyacı olanlara ulaştırmak 
istiyorsanız hemen bugün 232 06 20 numaralı tele
fonu arayabilirsiniz.

Cennet o kadar uzak değil...
e-mail: gonca @ asel.net.tr fax : 254 33 26

Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğünden yapılan açıkla
mada;. zeytin ürününde halkalı 
leke hastalığı görüldüğü ve 
hastalığı karşı üreticinin 
mücadeleye başlaması istendi.

Halkalı leke hastalığına 
karşı bakırlı ilaçların kullanıl
ması gerektiğini belirten İlçe

Tarım Müdürlüğü yetkilileri, 
kara hastalık için de zehirli 
bileşiklerden oluşan yazlık 
zehirli ilaçların kullanılmasını 
önerdi.

Üreticiler, hastalıklara karşı 
uyanık olunması ve ilaçlamada 
geç kalınmaması için uyarıldı.

asel.net.tr
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KARANLIĞA BİR DEMET IŞIK OLSUN

Bursa (BYE) Türk Tabipler Birliği, 
mikrobik hastalıklara karşı bilinçsizce 
antibiyotik kullanıcına karşı 

»hastaları uyarıyor.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) 

tarafından bastırılan "Hasta 
Rehberinde vatandaşlar,’ fiyatı 
diğer ilaçlara göre oldukça pahalı 
olan antibiyotiğin kullanımı 
konusunda bilinçlendiriliyor.

Antibiyotik türü ilaçların ortak 
özelliğinin, mikropların öldürülerek 
veya çoğalmaları engellenerek 
hastalığı tedavi etmek olduğu 
hatırlatılan broşürde, şu uyarılara yer 
veriliyor

"Antibiyotik, sadece bakteri ye 
mikropların neden olduğu 
hastalıkları İyileştirir. Soğuk algınlığı, 
grip gibi hastdlıklara mikrop heden 
olmadığı için, bu hastalıklara yararı 
yoktur. Antibiyotik ağrı kesmez, ateş 
düşürmez. Mikrobik olmayan 
hastalıklara hiç bir yararı yoktur.

Her hastalığın antibiyotiği farklıdır. 
Zatürre, idrar yolu iltihabı gibi 
hastalıkları, genellikle bakterilerden 
kaynaklanır. Ama, hangi tür 
antibiyotiğin kullanılacağını’ doktor 
önermelidir.

, Hangi antibiyotiği kullanacağınızı 
komşunuza, arkadaşlarınıza veya 
eczacıya sormayın. İlacı tamsalar 
bile sizin hastalığınızı bilmezler, hekim 
değildirler.

Reçetesiz İlaç almayın. 
(Tanıdığım birinin hastalığı da 
benimki gibiydi, onun ilacını 
kullanayım) diye, düşünmeyin) 
Örneğin grip ile sinüzit belirtileri size 
göre, aynı olabilir. Grip olduğunuzda 
sinüzit, zannederek gereksiz 
antibiyotik kullanmış olursunuz. ’

iyileşeceğim diye um'utla 
beklerken, tedavi olması gereken 
bir hastalığın itanısını geciktirmiş 
olabilirsiniz. Kullandığınız İlaç, sizi 
iyileştirmediği halde hastalığın 
kültürde üreİYıesinl engelleyip 
doktorun işini zorlaştırabilir.

Pek çök ilaç gibi antibiyotikler 
zararlı ■ olabilir. Karaciğer veya 
böbreklerin çalışmasını, bozabilir; 
Bazıları kulaklar için zararlrdir veya 
önceden,. varolan bir rahatsızlığı 
artırabilir. '

Rastgele antibiyotikle sağlığınızı 
kaybedebilir, üstelik bünun İçip de 
boşa pata harcamış olursunuz." 
(A. A.) .

Şiir denilen güçlü fırtınanın etkisine 
kapılanlar bilirler: şiir yaratılırken içinde 
bulunulan “mekan"ın payı büyüktür. 
Yalnızca o “an”ı yakalayan zaman.dil|mlı 
bir daha ele geçmez. Kimbllir . ne zaman 
nerede, bizi şiirin büyüsüne çeken 
atmosfer, güzel dizeler, imge sağanağı 
olarak karşımızdadır. Zaman, türlü 
mekanlarda yaşanılanlarla akıp, gider. 
Geriye yazılan-söylenen bir şiir kalır.

Pek çok kimseyle paylaşılan, 
yaşanılan ortak mekanlar vardır. Ne yazık 
orayı büyülü bir -ortama, kalıcı bir 
güzelliğe çevirenler, fotoğrafçılar, 
ressamlar, şairler-yazarlardır. Çok kimse 
de o güzelliğin farkında olmadan o 
“mekan”da yaşarlar. Havuzlu bir 
kahvehane, bülbüllü bir meyhane, 
avlusunda çinar ağaçlarıyla bir cami, 
kocaman-taşınamaz taşlarıyla deniz 
kenarında bir kale vb. yüzlerce “mekan” 
bu kavramların içine girebilin Yalnızca 
sanatkarlar orada görünmeyin! görür, 
güzelliğin gizlenmiş. acı ve sevinçlerini 
sergileyebilirler.

Paylaşılan Ortak mekanlarda, değişik 
zaman dilimlerinde yaşanılanlar, farklı 
duyarlıkları kamçılar, geliştirir. ■ Bir 
kasabada gece duygulanımlarıyla karlı 
bir‘sabahın esintileri farklıdır. Şâir ve 
ressam oluşturduğu ürününde bunu 
ortaya koyar. Bizler seyrederken veya 
okurken* bu “zaman” ve “mekan” 
ilişkilerinde yok oluruz. Belirleyici ■ olan 
“anlıksal” zaman 1 diliminde ortak 
“mekan”da \ yaşanılanlardır. O'nu 
yakalayabildiğimiz oranda yapıtla' 
bütünleşebiliriz. Bunun için de. ön 
bilgilerle donanmış, olmamız bize 

yaklaşım üstünlüğü sağlar. Hatta 
ürününü ortaya koyan sanatçının] 
-özelinde şairin- kimlik sorgulaması bizim ] 
kafamızda netleşmişse, değerlendirmede ] 
daha sağlıklı bir noktaya ulaşabiliriz. 
Kolay okumalara, bakmalara uzak kalıp, 
derin incelemelere açık olmalıyız. . i

Yaratılan ürünün, yaratıldığı ortamı, 
zaman ve yaratıcının konumu bizim 
ilgilerimizi yoğunlaştırır. Ayaklarımızın. 
yere basarak , ürününü 
değerlendirmemizi, sevmemizi getirir. 
Sadece savaş koşullarında var olan bin 
şiir, o ortamı yüreğinde hissedenler için 
ortak paydadır. Daha güçlü algılanır. 
Barış herkes için önemli ve güzel bir 
dilektir. Fakat Nagazaki ve Hiroşima'ya 
atılan atom bombalarından sonra gelen 
barış, herkes için daha farklı, daha özel, 
daha anlamlıdır. Özel “mekan’ların özel 
“zaman’larda girdikleri konum uzun yıllar < 
“yaratma” koşullarına “üretme”ye yataklık 
yapabilir^ Konuyu her ele alanın 
geliştirdiği sanatsal güzellik çeşitliliği ve 
etkisini artırır.

Ürünlerimizi -özelinde şiirlerimiz'! 
yaratırken “zaman” ve “mekan” etkileri 
bizi rahat bırakmayacaktır. O halde 
varlıksa! nedenimizi belirleyen bu 
sanatsal dönüştürüm gerçekleşirken 
yönlendirmemiz çağdaş çizgileri içinde 
barındırmahdır. İlkelliğe ve sığlığa 
düşmeden bütün zamanların ortak 
çizgisini yakalayabilmeliyiz. Sanırım 
bunun yoİu da ürünlerimizin karanlığa bir 
demet ışık olmasından geçer...

Düşlem Ekim 1997 
(Timuçin ÖZYÜREKLİ)

■EZ OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK - YAYINCILIK

20 DAKİKADA 
BİLGİSAYAR SİSTEMLİ 

KAŞE ve MÜHÜR 
'YAPILMAKTADIR .4

H Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK
Tel : 5131797 Fax :5133595

«•
SATILIK DÜKKAN

* İstiklal Caddesinde
* Çarşı Meydanına yakın
* 88 m2 çekme katlı
* Her işe müsait DÜKKAN Sahibinden 
Satılıktır.
Tel: (0.224) 513 92 27 - 513 72 47

Olay, 2000vc 
gazetelerine vereceğiniz ilanlarınız için 

BİZİ ARAYIN!
Bir telefonunuz yeterli...

Tel: 513 17 97 Fax:513 35 95
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ANADOLU SİGORTA A.Ş.
ZORUNLU SİGORTALAR ( Trafik - Yeşil Kart - Tüp gaz - 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 j
FERDİ KAZA SİGORTALARI
YANGIN SİGORTALARI
MARKET - TURİSTİK TESİS SİGORTALARINDA HİZMETİNİZDEYİZ.

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ.
Numan Dursun

TAM YETKİLİ ACENTA
TEL.: 0(224) 513 02 34 FAX:5141148

Çarşı Meydanı Akıt İş Merkezi Kat: 1 No : 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 BUROSU : Siteler Mah. Abdullah Aslan Cad. ÖZDEN Sitesi altı 
_______________________Küçük Kumla /GEMLİK
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SAĞLIK KÖŞESİ Dr. Halil 
ARGIN

KANSERDEN 
KORUNMANIN YOLLARI

f Bugün tatsız bir konu ile sizi sıkacağım sevgili 
okuyucularım.

Kansere yakalanmış olmak, aslında fazla 
konkutucu da olmayabiliyor. Yeterki erken teşhis 
edilebilsin.
■ Kanserin 7 semptomunu (uyarıcı sinyalini) 
arzetmek istiyorum :
B 1) Boşaltım alışkanlıklarında değişme.
v 2) İyileşmeyen yaranın mevcudiyeti
| 3) Anormal kanama ya da akıntı

4) Memede ya da başka bir organda kitle
I 5) Solunum bozukluğu ya da yutma güçlüğü
I 6) Siğil ya da benlerde belirgin bir gelişme
r 7) Sürekli öksürük ya da ses ınlaşması 
[kanserin habercisi olabilir...

YAĞ, SİGARA, ALKOL, STRES, ZARARLI 
GÜNEŞLENME :

t Doğru Beslenmek : Yani yağ ve kolesterol oranı 
düşük, A ve O vitamini zengin, sebze ve lifli yiye
cekler yemek.
K Şişmanlamamak : Doğru beslenince şişmanlık 
zaten olmuyor ve vücut tipinize uygun kiloda ola
caksınız.
i Alkol ve sigara büyük risk taşıyor.
I Stresinizi kontrol etmek "sen adamı kanser 
edersin" sözünün gerçek payı vardır. Bu durumlara 
uymayarak insanlar kendilerini kanser ediyorlar.
I Güneş ışığından korunmak : Yazın Saat 10-15 
parasında güneş altında çıplak durmayacaksınız. 
Zararlı kimyasallardan, X ışınlarından sakınmak : 

f"Biz Türküz birşey olmaz” diye çevrecilikten 
vazgeçmeyebilirsiniz.
K Yılda 1 veya 2 defa genel kontrolden geçmek 
kanserde erken hayat kurtarır. Erken müdahale ile 
kişi bu hastalığı yenebilir.

BEBEKLERDE EMZİRME
Bebeğin sağlıklı büyümesi için ideal beslenme 

yöntemi “EMZIRME”dir. Annelerin bebeklerini, 6 
aya kadar anne sütüyle beslemeleri gerekiyor.
■ Tüm dünyada, annelere emzirmenin önemini 
anlatabilmek için çeşit!) eğitim programları 
yürütülmektedir. Türkiye’de ise böyle bir eğitimin 
nasıl başlatılacağı ve sürdürüleceği çalışmaları 
yapılıyor. Amaç sağlık personeli aracılığı ile, tüm 
aileleri anne sütünün önemi, emzirmenin doğru 
uygulamaları konularında eğitmek, böylelikle anne 
ve çocuk sağlığı için son derece ehemmiyet arze- 
den emzirmenin yaygınlaştırılmasını sağlamak.
r Aslında Türkiye’de annelerin % 95’i bebeklerini 
emziriyor. Ancak bebekler, doğumdan sonra 
emzirilmeye geç başlanıyor ve,ek gıdalar ya erken 
ya da geç veriliyor.

DOĞUM SONRASI
* Doğumdan sonraki ilk 6 ay içinde sadece anne 
sütü alan bebeklerin oranı % 19. Bebekler 2-3 
aylık olduklarında yarıdan fazlasına ek gıda 
başlatılıyor. Oysa bebeklerin erken dönemde ek 
gıdaya başlaması, anne sütünün azalmasına 
neden olabiliyor. Bu yüzden de bebek, anne 
sütünde bulunan ve enfeksiyonlardan koruyan fak
törlerden daha az yararlanabiliyor.Bu durum 

? bebeğin ishal olma riskini de artırıyor. Hatalı uygu
lamalardan bir diğeri de, doğumdan sonra bebek
lere anne sütü yerine şekerli su, su, inek sütü veya

” hazır mama verilmesi.

YARI ŞAKA YARI CİDDİ
SİSTEM TIKANDI 

MI?
S .. günlerde, sıkça söylenen bazı 

sözler var.
-Politika tıkandı.
-Siste. ii tıkandı.
Bu sözleri, bize çare bulması gereken 

insanlar her zaman, her yerde söylüyor
lar.

-Acaba gerçekten durum böyle mi?
Birlikte bir inceleyelim bakalım.
1- Ülkede yargı gücü var.
-Ülkede Millet Meclisi var.
-Ülkede güvenlik güçleri var.
Ama.. Susurluk dosyasını sonuç- 

landıramıyoruz.
Dosya ortada kaldı.
Dedikoduları, dünyayı dolaşıyor.
Ve.. Bu konuda iddialı bir iktidar, 

göreve geliyor.
Ülkedeki bütün kurul ve kurumlan, bir 

tarafa bırakıyor.
-İşi “süper müfettişe” havale ediyor.
Demek ki mevcut sistem, iyi çalışmı 

yor.
2- Ülkemizde kayıtdışı ekonomi almış 

yürümüş durumda.
Kara para aklamada, dünyada dere

celere girdiğimiz söyleniyor.
-Peki.. Ama denetim mekanizmaları 

yok mu?
-Tabii. Var.
-Maliye Müfettişleri var.
-Mali şube timleri var.
-İstihbarat birimleri var.
Ama.. Tüm bu kurumlara rağmen, 

“süper avcı” tabir edilen, çok yetkili bir 
müfettiş, “kara para” konusunda 
görevlendiriliyor.

-Hem de bu müfettiş, “Bakan kadar” 
yetkili oluyor.

Demek ki, mevcut sistemde, bir arıza 
var.

3- Ülkede bir maç yayını kavgası var.
Meşhur CİNE-5, BİMAŞ meydan 

savaşı.
Her ikisi de, halkın özgür haber alma 

hakkı için çalıştıklarını söylüyorlar.
Ama.. Bu kavga yüzünden halkımız, 

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarını seyre
demiyor.

Keşke her iki kanalda, halkın haber 
alma hakkını, bu kadar korumasalar.

Aslında korudukları kendi 
kazançlarıdır.

Duruma Başbakan müdahale ediyor.
Kavgalı taraftarları, bir masaya otur

tuyor.
Bu toplantıya, iki bakanı gönderiyor.
-Ama... (Cine-5) in patronu “postasını 

alıp” toplantıyı terkediyor.
-Peki.. Sistemin arızalı olduğunu 

gösteren, başka işaretler var mı?
-Tabi ki var.
-Batı Çalışma Grubu, Demokrasi 

Çalışma Grubu ve Başbakanlık Kriz 
Yönetim Merkezi niçin kuruldu.

-Hükümet güçlü olsa, parlamento 
görevini yapsa, böyle gruplara ve mer 
kezlere gerek olur mu?

-E... Gücünü kaybedersen, biri gelir 
senin yerini alır.

TEDBİRLİ OLANLAR
“İnsanlarla, balıklar aynı tabiata 

sahiptirler.”
“-Nereden biliyorsun?”
“-Ağızlarını açmadıkları müd 

detçe, hiçbirinin başı belaya 
girmez.”

Balık ağzını açıp oltaya takılın
ca, işi biter. •

Ama.. İnsanların durumu, biraz 
daha farklı.

Çünkü “metre veya kilogram” 
gibi, demokrasinin uluslararası bir 
standardı yok.

Herkes demokrasiye, kendi 
yaşam biçimine örf ve adetlerine 
göre, sahip çıkıyor.

Demokrasiyi bir biçimde yaşı 
yor.

Bazen demkratik ülkeyiz 
derken, inanç ve fikir hürriyet
lerinde, Batı’nın gerisinde olduğu
muzu biliyoruz.

Bir, Batı Çalışma Grubu var.
Bir de karşı çıkan, Haşan Celal 

Güzel var.
Hangisi demokratik kurallara 

uygun acaba?
Batı Demokrasisinin standart

larına göre, “düşünün”, Türk 
Demokrasisinin şartlarına göre 
konuşun.”

Ağzını açan balığın durumunu, 
Unutmayın!

İyi görüneceğine, 
İyi ol.

“SALLUST”

Bizim Mevlanamız da, benzer 
bir söz söylemişti.

“Ya olduğun gibi görün”
“Ya da göründüğün gibi ol” 

diye.
Politikada, iş dünyasında gün

lük hayatımızda, herkes “bukale
mun” gibi.

Her an renk değiştiriyor.
Hatta, parti bile değiştirenler 

var.
Herkesin ağzından bal akıyor.
İltifatlar, vaatler, yağcılıklar.
Keşke insanlar bu kadar iyi 

görünmeseler de, daha samimi 
olabilseler.

Buna, ta Cumhurbaşkanından 
en sade vatandaşa kadar ihti 
yacımız var.

O KADAR; çapkın bir doktordu 
ki, genç kızlara “soyunun”, yaşlı 
kadınlara da, “ağzınızı açın” diyor
du.

Erol GÜRCAY

PAHALILIĞIN SEBEBİ 
“KİMLER”

Ekonominin beyni, “purolu 
Bakanımız” nihayet gerçeği gördü.

“Toplumun (%7Ö)i kendi işinin 
sahibi.” diyor Sn. Taner.

“Bu kesim, baskıkuruyor ve 
enflasyonun üzerinde payını alı 
yor.” diye ilave ediyor.

Diğer (%30) ise, malum kesim.
Memur, işçi ve emekliler.
Hani hep söyleyip duruyorduk.
Türkiye’de enflasyondan besle

nen, bir “enflasyon lobisi” vardır 
diye.

Ama.. Bu lobinin (%70) lere 
kadar, ulaştığını tahmin etmiyor
duk.

Demek ki, son onbeş yıl içinde, 
tekelci büyük sermaye, bu 
enflasyon lobisini, en küçük 
esnafa kadar ulaştırmış.

Yani.. Enflasyon beklentisi üç- 
beş ana damardan ta, en küçük 
kılcal damarlara kadar inmiş.

Şimdi.. Bir hükümetin piyasa 
ekonomisini askıya aldığını ve fiy
atları kontrol etmek istediğini 
düşünün. .. .

Önce.. (TÜSIAD) toplantıları 
yapılır.
. Sonra.. Sanayiciler (işten çıkar
ma) lafını konuşmaya başlarlar.

Başta esnaf dernekleri olmak 
üzere, aklınıza gelecek tüm 
dernekler, tepki göstermeye 
başlarlar.

Ve.. Kısa zamanda, hükümet 
çalışamaz hale gelir.

Her zaman bu köşemizde
değiniyoruz. 

Bu ülkede enflasyonun
düşmesini ilk önce, “iş adamının” 
istemesi lazımdır.

Gerisi son derece kolaydır.
İş adamı kendi bayisini ve 

esnafı çok rahat kontrol edebilir.
Ama.. Buna hemen karşı çıkıla

caktır.
Ve.. Piyasa ekonomisi, liberal 

ekonomi masalı anlatılacaktır.
Ülkenin yapısı, piyasa 

ekonomisine uygun değildir.

§ünkü, üretim yeterli değildir.
enç nüfus oranı, çok yüksek

tir.
Böyle bir ortamda, talep yüksek 

olunca, fiyat nereye yükselirse 
yükselsin, mal yine kapış kapışa 
satılacaktır.

Sayın Güneş Taner gerçeği 
görmüştür.

İş dünyasınca kurulan, esnaf 
tabakası tarafından desteklenen e 
rant ekonomisi tarafından besle
nen bu “enflasyon lobisini” kır
mak çok zordur.

Bu lobinin üzerine radikal 
önlemlerle gidildiği taktirde, o 
bakan gider, o parti biter.

Sayın Güneş Taner’in gerçek 
bir (savaş) mı, yoksa bir (show) 
mu yaptığı yakında belli olacaktır.

KAYIP
I 108.Er.MF AD
t 80904834 Seri

Nolu yazarkasamın 
ruhsatını kaybettim. 
■ Hükümsüzdür.
Ahmet ÖZBAY

GEMLİK KÖRFEZ
i Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1184
Fiyatı :20.000 TL. 

pıhibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
önetim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

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

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Belediye
İtfaiye no TEKAnza 5132066 Santral 5134521-23
Polis İmdat 155 TEK İşletme 5134503 Başkanlık 5134520
Jandarma İmdat 156 Turizm Der. 5131274 Zabıta 5132432
Jandarma K. 5131055 5131900 Otobüs İşlet. 5134521-122
Polis Karakolu 5131879 5131286 Su İşletmesi 5134521-115
Gar. Kom 5131206 Milli Eğt. Md. 5131174 Iffniv^

Halk Eğt. Mrk. 5131846 İtfaiye 5132325
Kaymakamlık HaikKütüp. 5131353 Muhasebe M.5134521-182

Kaymakamlık 5131051 As.Şb. 5131057 Yazı İş. Md. 5134521-111
Kaymakamlık Ev 5131052 Karayolları 5131308 Su Arıza Yalnız 185
C. Savcılığı 5131053 Uman Bşk. 5131133’ tiid adi
C. Savcı Yrd. 5132954 MalMd. 5131095 TUP DAĞITICILARI
EmnlvetM cıaınno Nüfus Md. 5133742 .tmnıyeiM. 5131028 Öze|ld-Md. 5131507 Aygaz 513 12 95

TapuSlc. Md. 5131414 Ozgaz 514 17 00
nı a çim Müftülük 5131364 Tekgaz 513 16 37
yLMjıiYL Gümrük Md. 5131411-5130024 Ocakgaz 513 16 37

Uludağ Turizm ■ 5131212 Tekel Md. 5131042 Eraaz 5 3 88 43Aydın Turizm 5132077 Ver.Da.Md. 5132360 |^aaaz £ 3 22 59
İlçe Tar. Md. 5131186 HahaSaz ° ^2 59
İlçe Seç. Md. 5134994 Habaşgaz 513 45 46

_ Lıkıtgaz 514 28 41
Hastaneler. GemıSacaifig. Yenlükltgaz 513 65 00

Devlet Has. 5139200 Yalova -Sirkeci (Işgunlerı) Alevaaz 513 40 95
SSK Hastanesi 5132329 05.50- 13.05- 17.00. 9 515 4075

Mer. Sağ. Ocağı 5131068 Tatil Günleri 06.30-13.00-17.00 Gemlik'te
Deniz Otobüsü sinema günleri:

TAKSİLER Yalova -Kabataş (Işgünleri)
‘Körfez Taksi 5131821 08.30-11.00- 12.15-13.45-15.00-16.10-18.25
ÇınarTaksI 5132467 Tatil Günleri 09.15-10.30-11.35-13.30- AİLE SİNEMASI
Güven Taksi 5133240 14.45-16.15-17.45-18.35 Bu hafta :
Gemlik Taksi 5132324 Yalova-Kartal (iş günleri) «ini n-Uvv-«iı»

06.50-08.15-10.00-11.10-12.15-13.15- 101 Dalmaçyalı
14.30-15.30-16.30-17.30-18.30-19.45 Tel : 513 13 29

NÖBETÇİ 

ECZANELER

1 Ekim 1997
Özer Eczanesi

2 Ekim 1997 
Gemlik Eczanesi

3 Ekim 1997 
Onur Eczanesi

4 Ekim 1997 
Merkez Eczanesi

5 Ekim 1997 
Çamlıca Eczanesi

6 Ekim 1997
S. Saral Eczanesi

7 Ekim 1997 
Çağlar Eczanesi
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Körfez

şayia: o

Yüzyıllardan, hatta insanın ortaya çıkışı 
kadar eski zamanlardan beri insanoğlu 
duygularını dışş vurmak istemiştir.

İlkel İnsanın, bütün amacı karnını 
doyurabilmek, yaşamını sürdürebilmekti, 
dolayısı ile tüm yaşamını av hayvanları 
dolduruyordu.

İlkel insan bir süre sonra bereketli avlar 
için mağara duvarlarına av bayanlarını res
imledi. Böylece ilk sanat eserleri ortaya çıktı.

Sanat, insanlığın ve uygarlığın 
gelişmesinde en büyük rolü oynadı. İnsan- 
loğlunun vazgeçilmez bir ihtiyacı oldu; çünkü 
insan duygularını, düşüncelerini hatta hayal
lerini dışa vurmak istiyordu.

Bu dışavurum, insan doğasında her 
zaman bulunmuş olan bir öğedir. 
Günümüzde bile insanlar duvarlara yazılar 
yazıyor, başka insanlar bunları görsün istiy
or, kendi düşünce kapılarını başkalarına 
açmak istiyor.

Sanat nedir? Sanatın belirleyici özel
liğinin yaratıcılık olduğunu biliyoruz. Öyleyse 
yeniliğin olmadığı yerde sanat da olmaz. Bu 
nedenledir ki sanatın her dalı sürekli belirli 
akımlar aracılığı ile gelişmiştir.

Kısaca sanat; bilimle, teknoloji ile felsefe 
ile beraber gelişip, döğişir. 18. yüzyılda 
sanat anlayışı günümüzden ne kadar farklı 
ise yaşam biçimi de farklıdır.

Günümüz sanatını geçmiş yüzyılların 
sanat anlayışları ile karşılaştırırsak, farklı

özelliklere sahip olduğunu görürüz.
Her gün tepemizde bir yenisi yükselen 

gökdelenler, caddelerden gelen araba 
gürültüleri, nüfus çokluğu, çevre kirliliği, gibi 
olumsuz etkiler günümüz insanını çıkmaza 
sokuyor.

Günümüzdeki sanat anlayışının geçmişe 
oranla farklı olduğundan söz etmiştik. Özel
likle müzikte görülen bu farklılık üzüntü veri
ci boyuttadır. On dokuzuncu yüzyılın sonları
na kadar besteciler tonal müzikten şaş
madılar, fakat yirminci yüzyılda ortaya çıkan 
belli belirsiz akımlar, gerek çalgısal gerekse 
senfonik müziği kolav anlaşılmayacak bir 
forma soktu.

İster resim sanatında, ister müzikte, ister 
edebiyatta olsun; bütün akımların kendine 
göre bir felsefesi vardır. Sanatta önemli 
olan verimdir; verimin altında yatan 
duygudur, düşüncedir. Sanatta güzel 
olan, tutarlı ve kararlı bir biçimdir. 
Estetikten yoksun bir verim sanat eseri ola
maz. •

Fakat, yine de önemli olan insanın kişisel 
zevkidir. Bu zevklerden en geçerlisi de iyi bir 
sanat anlayışına dayananıdır. Sanat bir 
ihtiyaçtır, gösteriş değil, sanatlâ uğraşmak, 
insanın ruhsal yönünü yüceltir.

Kısacası sanat ve pozitif bilimler, verimli 
olmak isteyen insanın templ ilkeleri 
olmalıdır.

“Anadolu’nun Sesi” (Mayıs 1997)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde yapılan araştırmada şok!

“Balık üretimini arttıramıyoruzT
Türkiye'de balık.ve su 

ürünleri üretimi artırllamıy- 
or. İlgililer bu konuda, 
"Türkiye, ancak iyi bir 
balık ve su ürünleri itha
latçısı olacak" dediler.

Yetkililer konuyla İlgili 
yaptıkları açıklamada; 
balıkçılık ve su ürünleri 
üretiminin sorunlarını ele 
almak üzere Ankara'da 
gerçekleştirilen “1. Su 
Ürünleri Şurası”nın
balıkçılık ve balık 
endüstrisinin gelecekteki 
perspektifini; ortaya koy
madığını ileri sürdüler. ‘

"Balık ve su ürünleri 
yetiştiriciliği ister iç sular
da, isterse denizlerde 
olsun ivmeli bir gelişme 
trendi göstermiyor. Mini 
veyq minyatür kapasit
edeki kuruluşların faaliyet-

lerl bu konuda yetersiz. 
2000 yılında yetiştiricilikteki 
üretim 100 bin tonu 
ancak bulacak. Bunun 
birey başına yıllık tüketim 
değeri sadece 1.5 kilo
gram olacaktır. Türkiye, 
bu alanda en kısa 
zamanda açık denizlere 
çıkmak veya açılmak, 
bunun yanısıra yetiştiricilik
te büyük kapasite kuru
luşlarına yönelmek, yeni

alanlar bulmak, herşey- 
den önemlisi İvmeli bir 
gelişme grafiği gösterme» 
zorundadır."

Türkiye su ürünler^ 
yetiştiriciliği bakımında! 
son derece ağırlıklı potan
siyele ve çok verimli alan 
ve olanaklara sahip 
olduğunu bildiren ilgililer, 
henüz bunların değeri 
lendirilemedlğini kaydetti 
ler. (A.A.)

GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINDAN

ELEMAN ARANIYOR
Reklam, promosyon işlerinde çalışacak, 

giyimine özen gösteren, 
Türkçeyi düzgün konuşan, 

maaş + prim esasıyla çalışacak 
elemanlar aranıyor.

Körfez Reklam

Müracaat: Gemlik KÖRFEZ Gazetesi
Gazhane Cad. No : 51/A (Fikret Oto Yanı) GEMLİK
Tel: 513 17 97

Yılbaşı eşantiyonlarınız 
Körfez Reklamdan 
Türkiye’nin önde gelen ve 
tanınmış firmalarına ait 

takvim, ajanda, anahtarlık, çakmak, duvar 
ve masa saatleri, kalem çeşitleri 

KÖRFEZ REKLAM 
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK 

Tel: 5131797 Fax : 5133595

Öğrenciler Veliler

ŞTİ

‘ÂSurücükursları 
sıkı denetlensin” 

dedi
Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonu 
Genel Başkanı Derviş 
Günday, federasyona bağlı 
tüm şoför odalarına gön
derdiği genelgede kazalara 
karışan şoförlerin odada 
kayıtlı üyeler olduğunu 
bildirerek, şoförlüğe 
uymayan hareketleri adet 
edinen şoförlere esnaf ve 
sanatkar yasasında 
öngörülen cezai yaptırım
ların uygulanacağını, 
gerekirse meslekten men 
edeceklerini bildirdi. 
Günday, Türkiye’de 12 1 
Avrupa ülkesindeki toplam 
kamyon sayısından fazla 
kamyon bulunduğunu 
belirterek, kamyon ve oto
büslere plaka sınırlaması 
getirilmesinin zorunlu hale 
geldiğini, böylece yaşlı 
araçların trafiğe çıkmasının 
önleneceğini söyledi. TŞOF 
Genel Başkanı Derviş 
Günday, sürücü kurslarının 
da sıkı denetim altına alın
ması gerektiğini, hakkı 
olmayan birçok kişinin 
trafiğe çıktığını belirterek 
“tehlikeli ve alkollü araç 
kullananlar ile ölümlü 
kazaya karışanların en az 
6 ay araçlarının bağlan
masını, sürücü bel
gelerinin de iptal edilmesi 
gerekir” şeklinde konuştu.

1) Belediyemizin ihtiyacı olan tahminli 
300 ton GÜRGEN odunu satın alınacaktır. 1

2) İhale 08.10.1997 Çarşamba günü saat’ I 
14.30'da 2886 sayılı yasanın 45. maddesi i 
hükümleri dahilinde Açık Teklif Usulü ile I 
belediyemiz encümeninin huzurunda] I 
yapılacaktır. I

3) işin tahmini bedeli 3.150.000.000 TL. ] I 
olup geçici teminatı 94.500.000 TL. dir.

4) İhale şartnamesi mesai saatleri içinde I 
Belediyemiz Hesap İşleri Müdürlüğünden I 
temin edilebilir.

5) İsteklilerden Ticaret Odası belgesi I 
sirküleri ve teminat alındı belgesi I 
istenecektir.

İnş. Müh. Nurettin AVCI | 
Belediye Başkanı I

Basın:

eleman aranıyor
MİMARLAR ODASI GEMLİK 

TEMSİLCİLİĞİNDE 
ÇALIŞACAK 

LİSE MEZUNU BAYAN 
ELEMAN ALINACAKTIR 

İSTEKLİLER 
GÜRLE İŞ MERKEZİNDEKİ 

MİMARLAR ODASINA 
ŞAHSEN MÜRACAAT 

EDEBİLİRLER
YÖNETİM KURULU |

Grup Eğitim İsteyen İşletmeler....

Deneyimli Öğretmen Kadrosu ve Modern Eğitim KoşullarıylatseonıGEMLİK BİLGİSAYAR KURSU 
f En son proğram ve BİLGİSAYARLARLA 

sizi GELECEĞE HAZIRLIYOR
KURS KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR,

COMPUTER
s

Tel:0(224)5141966 -5142663 Demirsubaşı Mahallesi Ş.Mehmetcik sokak No: 1 /1 - 2 -3 Gemlik
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