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Serbest Bölge için en uygun saha Askeri Hara ve Gemlik Gübre 
Sanayi’niri mülkiyetlerinde bulunuyor ÇGD ödülleri dağıtıldı
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Serbest Bölge’de 
sona yaklaşıldı
■ Gemlik'in ticari hayatı
na büyük canlılık getire
cek olan Serbest Bölge 
kurulması için yapılan gi 
rişimler sonuçlanmaya 
başladı.
[ Dün akşam Gemlik 

Ticaret Odası'nın düzen
lediği yemekli toplantıya 
belediye başkanı Nurettin 
Avcı da katıldı.

Gemlik Ticaret ve 
[Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt gazetemize

yaptığı açıklamada şunları 
söyledi:

“1991 yılında Gemport 
Limanının temeli atılırken, 
Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak, limanın 
yakınında Serbest Bölge 
olması için girişimlerim
izde başlamış oldu. Ancak 
Gemlik’te dağ taş arazi 
zeytin ağaçları ile kaplan
mış olduğundan arsa 
değeri çok yüksek. Bu iş 
için 800-1000 dönüm bir

saha olması icap ediyor. 
Bu miktarda bir saha 
ancak Askeri Harada ve 
Gemlik Gübre Sanayii 
mülkiyetinde bulunmak
tadır. Gemlik’in ticari hay
atına büyük canlılık 
getirecekolan Serbest 
Bölge yapılması nihayet 
mutlu sona yaklaşmak
tadır.

24 Kasım tarihinde 
Gemlik Azot Sanayine ait 
1067 dönüm arsanın satışı

için ihale açılmış ve bu 
ihaleye Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası ile BİSAŞ 
Grubu teklif vermişlerdir. 
Tahminim ancak Aralık 
ayı içinde bu satış 
gerçekleşecektir. 
Sevindirici olan iki teklif 
sahibi de serbest bölge 
yapmak üzere bu teklifleri 
vermişlerdir. Şimdiden 
serbest bölgenin Gemlik’e 
hayırlı olmasını diliyorum.” 
şeklinde konuştu.

HAFTAYA BAKIŞ
□ Kadri GÜLER

Serbest bölge gündemde
I Gemlik tarihinin ilk çağlarından beri önemli kıyı kenti oldu.
I Körfezin sert rüzgarlara karşı korunaklı bir liman ödevini 
üstlenmesi gemicilerin ilgisini hep çekti.
| Bizans İmparatorluğu döneminde, OsmanlI döneminde liman 
aynı zamanda bir tersane görevi de yaptı.

S Cumhuriyet döneminde ise Gemlik Limanına gereken önem 
verilmedi.
| 1950lerden snra yapılan bugünkü iskele İstanbul ile Gemlik 
arasında basit yük taşımacılığından öte gitmedi.
■ 1986-1996 yılları Gemlik limanının tarihindeki en görkemli yılları 
olarak görülebilir.
■ Türkiye'deki hızlı sanayileşme, bilhassa Bursa'daki tekstil ve 
otomotiv sektöründe yapılan dev yatırımlar, bölgeyi ihracat merkezi 
haline getirdi.

Buna yaş sebze ve meyve sektörünü de katabil! rim.
■ İhracat merkezi haline gelen bölgede deniz ticaretinin de 
gelişmesi kaçınılmazdı.

R İşte bu kez Gemlik'in liman özelliği yeniden gündeme geldi.
. Belediye ve Bisaş öncülüğünde kurulan GEMPORT Liman 
İşletmeciliği bu önemi daha da öne çıkardı.

■ Artık, Türkiye'nin ilk özel sektör limanı olan GEMPORT dünya 
standartı nda bir yük indirme ve bindirme özelliği olan ve İstanbul'a 
göre aranan bir liman olması, çevre işadamlarının bu bölgede kuru
lacak bir Serbest Bölge arayışlarını, altyapısı nedeniyle üzerine 
çekti.

k Dün akşam Gemlik Belediye Başkanı, Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Başmanının birlikte katıldıkları bir toplantılı yemek vardı 
İursa’da...
■ Yemeği Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Celal Sönmez 
düzenledi.
L Hedef Serbest Bölge olması kesinleşen Gemlik'te, hangi alan

ların bu yer için ayrılması konusuydu.
? TÖGSAŞ'a ait bin dönümlük arazi işte aranan yerdi ve satışa 
çıkarılmıştı.

fc. Doğal olarak ilk istekli BİSAŞ görünüyordu. Ancak BursalI 
sanayiciler bu olayın dışında kalamayacaklarını Celal Sönmezin 
ağzından kamuoyuna duyurdular.

[ Şimdi masaya yatırılan, geniş cepheli bir konsorsiyum oluşturu
lacak, Serbest Bölge arazisinin çok ortaklı bir kuruluş tarafından 
satın alınarak işletilmesi.
K Gelecek yakın bir tarihte Gemlik’te çok canlı ticari hareketlilik 
yaşanacak, Gemlik'in daha sık ülke gündeminde sözü edilecek.
L Ama önemliolan Gemliklinin bundan sağlayacağı yarar ne ola
cak sorusudur.

B» İşte görev burada Belediye Başkanı Sayın Avcı ve Ticaret 
Sanayi Odası Başkanı Sayın Akıt’a düşüyor.

Gözler üzerinizde izleniyorsunuz? 

Genç öğretmenin ölümü 
öğrencilerini yasb boğdu

İki yıl önce Bolu'dan 
Gemlik'e atanarak 11 Eylül 
İlköğretim . Okulu'nda 
göreve başlayan Mehmet 
Turgut önceki < akşam 
geçirdiği kalp krizi sonucu 
vefat etti.

Pazar günü nüfus 
sayımında memur olarak 
görev yaptıktan sonra 
evine dönen ; Mehmet 
Turgut, ani bir kalp krizi 
geçirerek yaşamını yitirdi.

Haberi Sayfa 3’te

"Köşen)den‘’
2. Sayfada Yılmaz Akkılıç

“Yazıyorum”,
2. Sayfada Necati Kartal

“Renkler"
3. Sayfada Gonca
Yerllyurt

“Yan Şaka Yarı Ciddi”
5. Şdyfqdq Erol Gürçay

Mehmet 
Dinç’ten 
yardımlar 
tam gaz

Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Dinç, ilçemizdeki ilk 
ve orta dereceli okullara 
eğitim yardımlarına .devam 
ediyor.

Geçtiğimiz hafta Şükrü 
Şenol İlköğretim Okulu’na 2 
ton kömür ve .10 ihtiyaç sahibi 
aileye de odun yardımı yapan 
Mehmet Dinç yardımsever
liğiyle herkese örnek oluyor.

Haberi Sayfa 3’te 

Nüfus 
sayımı 
yapıldı 
Pazar günü Türkiye çapın
da 14. genel nüfus sayımı 
yapıldı.
07.00 ile 19.00 saatleri 
arasında sokağa çıkma 
yasağı uygulandı.

Haberi Sayfa 3’te

Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Güney Marmara 
Şubesi'nin her yıl teşvik 
amacıyla verilen ödülleri 
sahiplerini buldu.

ÇGD'nin kuruluşunun 
8. yıldönümü nedeniyle 
dün akşam Devlet Güzel 
Sanatlar Galerisi'nde 
düzenlenen kokteylde 
ödüller dağıtıldı.

Geceye Bursa Valisi 
Orhan. Taşanlar, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdem Saker, 
CHP İçel Milletvekili Fikri 
Sağlar, CHP Bursa 
Milletvekili Ertuğrul 
Yalçınbayır, Yüksel Aksu, 
davetliler ve basın men
supları katıldılar.

Gecede 25. yılını 
dolduran gazetemiz 
Gemlik Körfez ve Bursa 
Ekohaber gazetesine 
Basın Teşvik Ödülleri veril
di. Ödülü, gazetemiz 
adına sorumlu
müdürümüz ve gazetemiz

sahibi Kadri Güler aldı.
x ÇGD'nin diğer ödülleri 

ise şöyle:
• "Demokrasiye Katkı 

Ödülü" Bursa Barosu'na, 
"İletişime Katkı Ödülü" 
Uğur Mumcu Araştırmacı 
Gazetecilik Vakfı'na, 
"Kültür Ödülü" Bursa 
Ticaret Borsası Başkanı 
Rıza Aydın'd,r "Bilim 
Ödülü" U.Ü. Radyoterapi 
Merkezi Bölüm Başkanı ve 
ONKO-DAY Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Doç. Dr. Kayıhah Engin'e, 
"Çevre Ödülü" Bergama 
Belediye Başkanı Sefa 
Taşkın'a, "İnsan Hakları 
Ödülü" cumartesi 
anneleri adına Haşan 
Ocak'ın annesi Fadime 
pcak'a, "ÇGD Özel 
Ödülü" Cumhuriyetten - 
Yarına Bursa Şiirleri çalış
ması ile Nahit Kayabaşı 
ve Kurtuluş Savaşı'nda 
Bursa kitabıyla Yılmaz 
Akkılıç'a verildi.

Rehber Yeşim’e 
son görev yapıldı

Geçtiğimiz • hafta 
Denizli-Ankara karayolun
da meydana gelen trafik 
kazasında -hayatını 
kaybeden 14 kişinin 
arasında 22 yaşındaki tur
ist rehberi Yeşim Öğütçü 
de bulunuyordu.

Kaza haberini' alan 
Öğütçü'nün ailesi hemen

Denizli'ye giderek, 
perşembe günü kızlarının 
naaşım Gemlik'e getirdi. 
Gemlikli turist rehberi 
Yeşim Öğütçü'nün turizm 
ve rehberlik okulundan 4 
ay önce mezun olduğu 
öğrenildi.

Haberi Sayfa 3’te

değildir!”
Aslanım benim!..
Ulusumun gür sesi
Helal sana o makamlar, Sayın

Yekta Güngör Özden
Sen de olmasan...

fJnan. (Jamıx
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Aydınlığa atılan adımlar
BTSO ve BUSİAD tarafından, 

Çağdaş Eğitim Kooperatifinin 
Görükle’de yaptırmakta olduğu öğrenci 
yurdu ve kültür kompleksi inşaatının 
desteklenmesi amacıyla ortaklaşa 
düzenlenen gece, bir tür “aydınlanma 
dayanışmasına dönüştü.

Türkiye’de henüz, çağdaş normlara 
uygun bir “burjuvazinin oluşamadığı 
görüşümü zaman zaman yineliyorum. 
Demokrasimizin kör-topal işleyişi ve 
ikide bir de arızalanışı, -bana göre- bu 
eksiklikten kaynaklanıyor. Çünkü burju
va yapıları yeterince oturuşmamış ve 
gelenekleri tam olarak oluşmamış 
toplumlarda, her alanda liberalizmi içe 
sindirebilmek zor, bir bakıma imkansız. 
Dolayısıyla demokrasiyi sağlam 
temeller üzernde inşa edebilme, 
-hatta- var olduğu kadarıyla koruya
bilme konusunda uzlaşma bile kolay 
sağlanamıyor.

Burjuvazi biçimsel yönüyle var olsa 
bile, tarihsel değer yargılarını evrensel 
burjuva ölçütleriyle sınayıp geliştire
memişse, yanj, “rönesans”ını ve 
“reform”unu henüz tamamlaya
mamışsa...

...Varlığını ve dolayısıyla “burjuva 
demokrasisini borçlu olduğu “aydın- 
Ianma”yl yeterince yakın olamıyor, 
skolâstik koşullanmalara bağımlılıktan 
kolay arınamıyor.

O gece şu yargıya da vardım : 
Türkiye’de, laik demokratik düzeni 
koruma kararlılığı içinde ve kendi değer 
yargılarını evrensel ölçütlerde sına
maya hazır, seçkin bir “burjuva- 
aydın” tabakası hızla oluşmakta.

Yeterli değil kuşkusuz. Örneğin 

çağrılılardan bir bölümü duyarsız 
kalmıştı bu “bir tür imece”ye -ma 
zereti olanları anlayışla karşılarım 
elbet-. Buna karşın, Sayın Vali’nin dey
imiyle, katılanların “ceplerini acıtır- 
casına” aydınlanma savaşımını o 
muzlamaları umüt vericiydi...

* * *

Başkan Korhan Durusoy’la ÇEK 
yönetiminin girişimi üzerine BTSO 
Başkanı Celal Sönmez ve BUSİAD 
Başkanı Erol Türkün’ün el ve gönül bir
liğiyle düzenledikleri, Valj> Orhan 
Taşanlar’ın evsahipliğini onurla 
üstlendiği o gece, Bursa elifinin artık, o 
“bir türlü burjuvalaşamama 
kısırdöngüsü”nü kırmaya başladığını 
ve geleceği ışıtmb işlevinin bilincine 
vardığını da göstermekteydi.

Mustafa Kemal, 17 Ekim 1922 günü 
Bursa Belediye’sinde kent eşrafına 
seslenirken, daha o zamandan bu gün
leri görmekteydi sanki:

“Üç buçuk yıl süren bu savaştan 
sonra, bilim açısından, eğitim açısın
dan, ekonomi açısından savaşım
larımızı sürdüreceğiz ve güveniyo
rum ki bunda da başarılı olacağız. 
Fabrikacı olacağız, sanatkar ola

---------- I I----- ”—V''>--------- ■

Yılmaz AKKILIÇ

YazıYorum
Necati Kartal

O
TÜTÜNE PASİF TİRYAKİLİK *

cağız. Bundan sonra düşünceleri 
mlzl hep buna adayalım.”

Evet... Yakılıp yıkılmış bir ülke. 
Sanayileşmeye başladığı -neredeyse- 
yüz yıldan beri yabancıların, lövanten- 
lerin ve azınlıkların ekonomik hege
monyası altında ezilmiş bir ülkenin kur
tarıcısı, kent eşrafına, “bilim açısın
dan, eğitim açısından, ekonomi 
açısından savaşımlarımızı sürdüre
ceğiz ve güveniyorum ki bunda da 
başarılı olacağız” diye seslenmektey
di. Yani, “Eşraftan, burjuvaya 
dönüşeceğiz” demekteydi.

O söylevi dinleyenlerden yaşayan 
yok bugün. Ama bir ölçüde görevlerini 
yaptılar onlar. Bugün onların evlatları, 
daha çok da yeni fabrikacılarımız, 
sanatkarlarımız görev almaya hazır
lanıyor “aydınlanma savaşımı”nda.

ve onlar, -bir avuçmuş gibi 
görünseler de- 21'inci yüzyıla doğru, 
“aydınlanma”nın denizfenerleri gibi 
çakıyorlar...

* * ♦

Vali Orhan Taşanlar, katılımın 
umduğu düzeye ulaşamamış olmasına 
tepki gösteriyordu konuşmasında, di 
yordu ki:

“Çağdaşlığa nutuk atmakla 
varılmıyor. Atatürkçülük nutukla 
değil, icraatla olur.”

Ve ekliyordu : “Bursa ‘Biz’ demek
te gecikti. Onun için biraz üzüle
ceğiz, ellerimizi cebimize atacağız. 
Çağdaş toplum ülküsünün, ‘Atatürk 
ilke ve inkılapları’ndan geçtiğini 
unutmayalım.”

Bursa’nın çatısı, başbaşa, 
bağışların hesabını tutuyordu o gece : 
Vali Taşanlar, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Saker, UÜ Rektörü Prof. Dr. 
Kızıl, BTSO Başkanı Sönmez, BUSİAD 
Başkanı Türkün ve Korhan Durusoy...

Ve Celal Sönmez, ve Talat Diniz, ve 
Kemal Coşkunöz, ve Sadık Yılmaz, ve 
Hüseyin Özdilek, ve Nezir Gencer, ve 
adları bu köşeye sığmayan denizfener
leri...

Ve Emniyet örgütü, ve Gazeteci 
örgütleri...

Burada şunu vurgulamak gerekiyor: 
Bursa’nın varsılları yıllardan beri 
eğitime katkı konusunda birbirleriyle 
yarışmaktalar. Okul yaptırmanın, henüz 
TV’lerde ilan edilmediği dönemlerden 
başlayarak, Bursa'ya borcunu eda 
eyliyor varsılları.

Ancak ÇEK'in gecesi bir başka şeyi 
kanıtladıj Bursa’da, artık “karanlığın 
üstüne güneş gibi doğma”nın imece
sine de hazır bir sanayi ve ticaret eliti 
de var.

Kişisel olarak değil, el ve gönül bir
liğiyle.

Bursa burjuvazisi oluşum ve gelişim, 
yani gerçek anlamda “slvil”leşme 
sürecinde.

Aydınlığa doğru güçlü adımlarla...

Üyesi az ama etkili bir dernek ola
cağını kanıtlayan “Sigara İçmeyenler 
Derneği” yönetim kurulu üyesi Dr. Galip 
Uzunca, geçen haftanın “Sigara 
Bırakma Günü” olması dolayısıyla gön
derdiği yazısının bir bölümünü sigara 
içmeyenlere atfen yayınlıyorum ve içen
lere uyarılarda bulunuyorum.

Geçen yazımızda yanan bir 
sigaranın, puronun, piponun ucunda 
800-1000 dereceye kadar yükselebilen 
bir ısığ ve 4000 tür toksik maddenin 
oluştuğundan, bunların 160 tahesinin 
kanserojen olup özellikle "akciğer ve 
gırtlak kanserleri”nin başlıca sebebinin 
tütün olduğundan bahsetmiştik. 
Nargilede ise sadece nikotinin bulun
madığını, diğer tüm toksik maddelerin 
aynı olduğunu, üstelik karbonmonoksit 
gibi zehirli gazın sigaradan on kat fazla 
bulunduğunu vurgulamıştık.

Bu gün pasif tiryakilikten bahsede; 
ceğiz. Alışkanlık haline gelerek devamlı 
sigara ve benzerini kullananlara “AKTİF 
TİRYAKİ”, hiç sigara kullanmadığı halde 
kapalı yerlerde başkasının içtiği sigarının 
dumanını soluyanlara “PASİF TİRYAKİ” 

denir. Keza sigara içenlerin içine çektiği 
dumaya “ANA DUMAN”, sigara 
içmeyenlerin yani pasif tiryakilerin 
soludukları dumana da “YAN DUMAN” 
adı veriliri

/Pasif tiryakilerin sigara dumanından 
görecekleri zarar, bulundukları yerin 
kapalılık durumuna, sigara içenlerin çok
luğuna ve sıklığına, atmösfer havasının 
kirliliğine göre % 30-80 arasında değişir. 
Örneğin kış aylarında kapalı bir odada 
akşamları 5 sigara baba* 5 sigara anne 
içiyorsa orada bulunan çocuk 6-8 
sigara içmiş demektir.

Ancak son tetkikler bunun sanıldığın
dan daha önemli ve daha değişik nitelik
te olduğunu göstermiştir.

1) Sigara içen aktif tiryakilerin içine 
çektiği ana dumanın ışığı yüksek 
olduğundan akciğerlerin nihai uçlarına 
(alveollere) tamamen ulaşamadan tekrar 
dışarı atılır. Sigara içmeyen pasif tiryaki
lerin soluduğu duman ise daha soğuk 
olduğundan akciğerlerin nihai uçlarına 
kolay ve çabuk ulaşır. Zira soğuk hava 
daha yoğun ve daha ağırdır. Keza soğuk 
olan yan duman daha çok olduğundan 
solunum yollarında, dolayısıyla da kanda 
toksik tesiri daha fazla olur.

2) Aktif tiryakinin ağzındaki sigara bir 
nevi kalkan görevi yaptığından, duman 
ciğerlere daha az girmiş olur ve yanmak
ta olan bir sigaranın henüz tamamı yan
madığından bazı toksik maddeler sigara 
içenlere daha az, kapalı ortamda bulu
nanlara daha çok nüfuz eder. Sonuç 
olarak da pasif tiryakiler daha çok zarar 

görmüş olurlar. Örneğin sigara içenlere 
göre, aynı kapalı yerlerdeki içmeyen
lerde Benzo-apiren 3 kat, Tolüen 6 kat 
ve Dimetil-Nitroz-Amin 50 kat fazla 
bulunmuştur.

Diğer taraftan ailesi sigara içen 
çocuklarda Lösemi normale nazaran 
6.8 kat, solunum yolu hastalıkları 3 
kat fazla bulunmuştur. Keza kendileri 
hiç sigara içmedikleri halde eşleri 
sigara içen hanımlarda akciğer 
kanserleri 3.3 kat, gırtlak kanserleri 
3.4 kat fazla bulunmuştur.

Anne karnındaki bebeklerde durum 
daha da vahimdir. Zira kan ile, süt ile ve 
çevre ile olmak üzere üç kez zehirlenir.

1) KAN İLE : Sigara içen anne< 
karnındaki yavruyu evvela kamile 
zehirler. Normal havada onbindeüç1 
oranında bulunan karbonmoksit binde 
bire yükselirse tüm canlılar ölür. Halbuki 
yanan sigaranın ucunda bu oran%2-4'e 
kadar yükselir. Alyuvarlara oksijenden 
218 defa kuvvetle bağlandığından anne 
karnında da yükselerek bebeği zehirler. 
Keza nikotin, sigara içen annenin kamın
daki bebeklerde normal ceninden 8 kal 
fazla bulunmuştur. Eğer yalnız baba 
tiryaki ise anne sigara içmediği halde 
pasif tiryaki olduğundan ceninde nikotin 
üç kat fazladır. Tütündeki bütün toksik 
maddeler böyle ceninlerde yükselir. ■

Bunun için sigara içen annelerin ve 
hatta babaların çocuklarında ölü ve 
erken doğumlar, düşükler ve sakal] 

doğumlar sık olduğu gibi, normal görü
nen bebeklerin de boylarının 1-2 cmJ 
kısa, kilolarının 200-300 gr. eksik ve baş 
kuturlarının 1 cm. küçük olduğu saptan
mıştır.

2) SÜT İLE : Dumandaki toksik mad
delerle zehirlenmiş halde doğan bebek, 
sigara içen annenin sütü ile zehirleri 
meye devam eder.

3) ÇEVRE İLE : Anne ya da babanın 
içtiği sigara dumanı içeren ortamı 
soluyan bebek ayrıca bir pasif tiryaki 
olarak, sigara tiryakisi büyüklerin maruz 
kaldıkları tehlikelerden çok daha fazlası
na maruz kalacaktır. Keza böyle bir 
ortamda pasif tiryaki olarak'sigaraya 
daha kolay alışacaktır.

* * *

SONUÇ olarak; annenin, babanın 
tiryakilik zevki için çocuğun sağlığı feda 
edilerek bedensel ve zeka yönünden 
çürük bir nesil yetişecektir. Bu cinayet 
değildir de nedir? Sağlıklı yaşam o 
masum yavruların da hakkı değil I 
midir? Kapalı yerlerde sigara içmeyi 
yasaklayan milletlerden bizim ne I 
farkımız var?

Evet ne farkımız var? Ben de soruyo-1 
rum.

Umutlu ve mutlu bir dünya İçin iyi haf- I 
talar dileğimle.

GEMLİK KÖRFEZ 
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1193 
Fiyatı :20.000 TL. 

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

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

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

Çevremizi 
temiz 

tutalım, 
ağaç 

dikelim.

Kaşede, mühürde bekleme yok!
Otomatik ve ıstampah kaşeleriniz bilgisayarlı 

sistemle itina ile yapılır.
• KÖRFEZ OFSET

Gazhane Cad. 51/A - GEMLİK Tel: 5131797
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Marmarabirlik
gara içenin 
eki içmeyen- 
TotûenSkj 
50 kal fazla

sigara içen 
latemzam 
astalıklan] 
sakenrfisi 
raide eşleri 
da akciğer 
k kanseri»

ödemelere başlıyor
4 Kasım günü başlayan 1997/1998 zeytin alım kampanyasına 

devam ediliyor. Şu ana kadar toplam 450 bin kilogram zeytin alınan 
kooperatifte bugün ödemelere başlandı.
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Marmarabirlik’ten 
yapılan açıklamaya 
göre, Kasım ayının 
4’ünde başlayan 
1997/1998 zeytin alım 
kampanyasında zeytin 
atımlarına devam 
ediliyor.
; Şu ana kadar 450 
bin kilogram zeytin 
alındığını söyleyen 
Marmarabirlik yet 
kilileri üreticiden her 
ebatta zeytin geldiğini 
bildirdiler.

Marmarabirlik, 4 
Kasım’da açtığı zeytin

alım kampanyasında 
220 taneli en kaliteli 
sofralık zeytine 440 bin 
lira, su tipi zeytine 270 
bin, 460 taneli en 
düşük kaliteli zeytine 
220 bin, su tipi zeytine 
ise 120 bin lira fiyat 
uyguluyor. Birlik ayrıca 
yağlık zeytini de 80-45 
bin lira arasında satın 
alıyor.

Alınan zeytinlerin 
ödemelerine ise bugün 
başlandı. Ancak 
ödemelerin sadece 
yüzde 25’inin verile

Rehber Yeşim’e 
son görev yapıldı

da babam 
ren ortamı 
jasif tiryak 

derin mas

■ Geçtiğimiz hafta 
benizli-Ankara karayol
unda meydana gelen 
trafik kazasında hayatını 
Kaybeden 14 kişinin 
arasında 22 yaşındaki 
turist rehberi Yeşim 
Öğütçü de bulunuyor
du.
■ Kaza haberini alan 
Öğütçû'nün ailesi 
hemen Denizli'ye 
giderek, perşembe 
günü kızlarının naaşım

i Gemlik'e getirdi. Gemlik 
Bahkpazarı Camiinde

kılınan öğle namazın
dan sonra gelinliğe 
sarılmış tabutuyla son 
yolculuğuna uğurlanan 
Yeşim Öğütçü'nün sev
enleri gözyaşlarına 
boğuldu.

Gemlikli turist rehberi 
Yeşim Öğütçû'nün tu 
rizm ve rehberlik okulun
dan 4 ay önce mezun 
olarak Antalya'daki bir 
turizm şirketinde rehber 
olarak çalışmaya 

| başladığı öğrenildi.

laha Î3Zİ3S" 
a böyle hf 
ık sigaraya

n, babanın 
sağlığı leda 
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Toplu sözleşme öncesi, halaylı 
moral gecesi... v '

Belediye işçileri moral 
gecesi düzenledi
| Gemlik Belediye 
işçileri toplu sözleşme 
öncesi moral gecesi 
düzenledi.
1 G e m l l k 
Belediyesinde çalışan 
21$ İşçiyi kapsayan 
1998 t yılı toplu 
sözleşmeleri devam 
ederken işçiler Mllton 
Aile Gazlnosu'nda 
önceki gece düzen
ledikleri gecede moral 

f depoladılar.
Geceye Gemlik 

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ve eşi de 
katıldılar. Belediye 
Başkanı Avcı burada 
yaptığı açıklamada;

Jözleşmenln 90

maddeden oluştuğunu 
bu maddelerden 58 
tanesinin görüşülerek 
uyum sağlandığını 
belirtti. Diğer maddel
erde de bir sorun 
yaşanmayacağını dile 
getirirken, herhangi bir 
anlaşmazlık çıkmazsa 
sözleşmenin 15 gün 
içinde İmzalanacağını 
söyledi.

Başkan Avcı'nın 
belediye İşçileriyle 

। omuz omuza halay 
çekmesi, de İşçileri 
memnun ederken, 
gece dostluk havası 
İçinde geç saatlere 
dek sürdü.

ceği bildirildi. 
Ödemelerip tümü ise 
Şubat ayında yapıla
cak.

Öte yandan 
zeytinde görülen man
tar hastalığından 
dolayı kurulan zarar 
tesbit komisyonu ise 
çalışmalarının çoğunu 
tamamlayarak ilçedeki 
zararı tesbit ettiler 
Zarar tesbit' çalış
malarıyla ilgili raporlar 
önümüzdeki günlerde 
Bursa Valiliğine 
bildirilecek.

Nüfus 
sayımı 
yapıldı
Pazar günü Türkiye çapın
da 14. genel nüfus sayımı 
yapıldı. “
07.00 ile 19.00 saatleri 
arasında sokağa çıkma .. 
yasağının uygulandığı 
sayım gününde 20Ö0 yılın
dan önce yapılacak olası 
bir genel seçimde, illerden 
çıkacak milletvekili sayısı ile 
mahalli idarelerin bütçe
den alacakları payın belir
lenmesi için yerleşim birim
lerindeki nüfuslar belirlendi.

Gemlik Gümrüğü kanalıyla 
gerçekleştirilen ithalat ve ihra
catların hacmi gün geçtikçe 
gelişiyor.

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal Akıt’ın 
konuyla ilgili yaptığı açıkla
mada 1997 yılının ilk 9 ayı 
içersinde Gemport özel limanı 
ile Gemlik Belediyesi 
iskelelerine çeşitli büyüklükte 
982 geminin geldiğini buna 
karşın 945 geminin de çıkış 
yaptığını belirtti.

1997 yılının ilk 9 ayında 
684.467.495 dolarlık ithalat, 
172 bin 780 dolarlık ta 
gerçekleştiğini söyleyen Akıt 
Gemlik Gümrük Müdürlüğün 
den 35 çeşit ürün ithal 
edilirken, 36 çeşitte ürünün 
ihraç edildiğini söyledi.

Genç Öğretmenin ölümü 
öğrencilerini yasa boğdu

iki yıl önce Bolu'dan 
Gemlik'e atanarak 11 Eylül 
İlköğretim 1 Okulu'nda 
göreve başlayan Mehmet 
Turgut önceki akşam, 
geçirdiği kalp krizi sonucü 
vefat etti.

Pazar günü nüfus 
sayımında memur olarak 
görev yaptıktan sonra 
evine dönen Mehmet 
Turgut, ani bir kalp krizi 
geçirerek yaşamını yitirdi.

Öğretmen Mehmut 
Turgut için, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Erdoğan Gül, şube 
müdürleri, öğretmen ve 
öğrencilerim katıldığı bir 
tören düzenlendi. Öğret
menlerinin ölümüne inana
mayan minik öğrenciler 
gözyaşlarına boğulurken, 
eşi » Fatma Turgut ise 
törende sinir krizi geçirdi.

Öğretmenin naaşı daha 
sonra toprağa verilmek 
üzere memleketi olan 
Niğde'ye gönderildi.

Belediye Meclis üyesi 
Mehmet Dinç, ilçemizdeki ilk 
ve orta dereceli okullara 
eğitim yardımlarına devam 
ediyor.

Geçtiğimiz hafta Şükrü 
Şenol İlköğretim Okulu’na 2 
ton kömür ve 10 ihtiyâç sahibi 
aileye de odun yardımı yapan 
Mehmet Dinç yardımsever
liğiyle herkese örnek olurken 
“geleceğimizin teminatı
olan çocuklarımıza eğitim
leri için küçük de olsa bir 
katkıda bulunduğum için 
mutlu ve huzurluyum” dedi.

Mehmet Dinç bugüne 
kadar ilçemizdeki pekçok 
okula çeşitli yardımlarda 
bulunmuştu. Bu yardımların
dan dolayı okul müdürleri ve 
okul aile birlikleri, Dinç’in iş 
yerini ziyaret ederek, 
teşekkür ettiler.

= Gonca YERLİYURT =

Kaz gibi duyarlı olmak
Doğanın ne kadar derin bir uyum içinde olduğunun 

farkında mısınız? Ve ne kadar hızlı değiştiğinin. 
Sadece renkler, mevsimler değil canlılar da değişiyor. 
Sürekli değişen dünyaya uyum sağlayabilmek için ya 
yer değiştiriyorlar ya renk, ya biçim.

Onlardaki değişim sürecini canlı tutan “yaşama 
içgüdüsü”.

Yalnız yaşama değil, beraber uyum içinde yaşama 
içgüdüsü. Birbirlerine yaşamı zorlaştırmadan uyumla 
ayakta kalabilme becerisi.

Zaman zaman bu yaşlı gezegenin diğer sahip
lerinin yaşamlarından kesitleri sizinle paylaşıyorum. 
Anne penguenin yavrusunu yaşatmak için nasıl buzun 
üstündeki patilerinde onu çevirdiğini, kocaman ağzın
da biriktirdiği yiyecekleri onun için nasıl sakladığım 
hatırlarsınız. Penguen, yaşama ve yaşatma 
içgüdüsünün “anne” duyarlılığının inanılmaz güzel bir 
örneği.

Gören gözler için doğa o kadar güzel, o kadar 
kusursuz örnekler sergiliyor ki bizler ne kadar güçsüz 
olduğumuzu belki de o zaman anlıyoruz.

Örneğin kazlarla hiç ilgilendiniz mi?
Gelecek yıl, kış için güneye doğru “V” şeklinde yol 

alan kazları gördüğünüzde, doğanın onları bu şekilde 
uçuran mucizesini düşünmelisiniz.

Kazlar doğa bilimcileri tarafından en doğru yere, en 
kısa sürede, en az fire vererek göç eden kuşlar olarak 
saptanmış. Çünkü aralarında çok iyi bir rotasyon, 
uyum, sorumluluk, dayanışma takip ve güven var. 
Bakın, Koçbank’ın Merhaba Dergisi’nde bu mucize 
nasıl anlatılıyor; Her kuş, kanatlarını salarken, hemen 
peşinden izleyen kuşu kaldıran bir güç oluşturur. 
Bütün sürü “V” formu içinde uçarken, tek bir kuşun 
uçabileceğinden en az yüzde 71 oranında daha uzun 
uçuş mesafesi kateder.

Bir kaz, “V” formunun dışına düştüğü zaman, der
hal havanın sürtünme kuvvetini ve direncini hisseder 
ve hemen önündeki kuşun kaldırma kuvvetinden 
yararlanabilmek için formun içine döner, diğer kazların 
temposunu yakalar.

Önde giden kazlar yorulduğunda, kanadın arkasına 
geçerler ve diğer kazlar öne düşer. Bu rotasyon 
sayesinde en fazla kanat çırpan kazlar dinlenme şan
sını elde eder. Arkadaki kazlar, öndekilerin hızlarını 
korumalarında cesaretlendirmek, yüreklendirmek için 
öterler.

Ve belki de en önemlisi bir kaz hasta olduğu veya 
mermi ile yaralanarak formasyonun dışında kaldığı 
zaman diğer iki o kazla birlikte gruptan ayrılır ve onu 
havalanmasına yardım etmek ve korumak için 
aşağıya doğru takip ederler. Düşen kaz uçmaya 
başlayıncaya veya ölünceye kadar onunla kalırlar ve , 
yalnızca o zaman kendi kendilerine veya başka bir for
masyonda gruplarını yakalayabilmek için havalanırlar.

İşte bu yüzden kazlar en doğru yere, en kısa 
sürede, en az fire vererek göç etmeyi başarıyorlar.

Eğer bir kaz kadar duyarlıysak onlar gibi birbirimize 
destek olmalıyız.

Ortak bir hedef ve toplum duygusunu paylaşan 
insanlar gitmekte oldukları yere daha çabuk ve kolay 
varırlar, çünkü, onlar birbirlerine güven içersinde yol 
alırlar.

e-mail :gonca@asel.net.tr
fax : 254 33 26

Taksicilerin 
şikayetleri bitmiyor

Yaklaşık 1 ay önce 
belediye tarafından Ahmet 
Dural Meydanından alınan ve 
belediye çarşısı önüne taşı
nan Gemlik taksicilerinin tep
kileri halen sürüyor.

Trafik akışının daha 
yoğun olduğu yeni 
yazıhanelerinde, sahip olduk
ları 16 aracı Belediye Sarayı 
önüne park ettiklerini ve her 
an kaza endişesiyle durduk
larını söyleyen Gemlikli taksi
ciler, özellikle sah günleri 
trafiğin çok yoğun olduğunu 
ve güç anlar yaşadıklarını 
söylediler.

Gemlik Taksi Durağı

başkanı Şükrü Bütün ise 
“Trafik akışının yoğun 
olduğu bu yere bizleri 
almalarını anlayamıyoruz. 
Politik nedenlerden dolayı 
yerimizden olduk. Mağdur 
durumdayız. Dizlerin 
ekmeği ile oynamasınlar” 
diyerek tepkisini dile getirdi.

Eski yerlerinin özel oto 
durağı ■ , . haline 
dönüştürüldüğünü de kayde
den Bütün, eski yerlerini geri 
istediklerini, her an araç 
çarpacak endişesiyle yaşa
mak istemediklerini sözlerine 
ekledi.

mailto:gonca@asel.net.tr
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GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No: 997/2674
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan Gemlik Muratoba Çatal Dikmeler mevkii 

pafta Bursa H22 a.14.c parsel 1505 de kayıtlı 8150 m2 miktarlı tarla :
Hali hazır durumu : Taşınmaz bilirkişi tarafından ipotekli taşınmaz bakımlı ve 

verimli zeytinliktir. Üzerinde 320 adet kadar 20-25 yaşlannda zeytin ağacı 
bulunmaktadır. Ve 5.000.000.000 TL. kıymet takdir edilmiştir.

Satış Şartları:
1- Satış 16.1.1998 Cuma günü saat 12.05-12.15 arası Gemlik 

Hükümet konağı önünde açık arttırma suretiyle yapılacaktır.Bu 
arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'inl 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 26.1.1998 Pazartesi günü aynı yer ve saatte ikinci 
arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rpçhanlı 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 1997/2674 sayılı dosya 
numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ,İlan olunur. 24.11.1997

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

İcra Müdürü

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No: 993/362
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Bir borçtan dolayı ipotekli olup satılmasına karar verilen Gemlik Narlı Köyü 

Köy içi mevkii kain pafta 10 sahife 1059 ve parsel 1046 da kayıtlı 145 m2 miktarlı ve 
bilirkişi tarafından borçlunun 2/3 hissesi 266.666.666 TL. kıymet taktir edilen 
gayrimenkul satışa çıkanlmıştır.

Durumu : 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 ve diğerinin ise viran bir 
vaziyette bulunduğu tesbit edilmiştir.

İMAR DURUMU : Gayrimenkulun imar durumu Bursa Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğünden 20.6.1996 gün ve 5033 sayılı yazılarında 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 16.1.1998 Cuma günü saat 9.30-9.45 arası Gemlik Hükümet 

Konağı önünde 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 
26.1.1998 Pazartesi günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılarn alacağı ve satış 
masraflarını geçmesi şartıyla % 40 ihale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si 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. 24.11.1997

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

İcra Müdürü

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 997/2677
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan Gemlik Cihatlı Köyü Livadiye Mevkii 

pafta 6 parsel 818 de kayıtlı 7600 m2 miktarlı taşınmazdır.
Hali Hazır Durumu : İpotekli taşınmaz bilirkişi tarafından yapılan kıymet 

takdirinde taşınmaz bakımlı ve verimli zeytinliktir. Üzerinde 230 adet 80-95 
yaşlarında zeytin ağacı bulunmaktadır. Ve 5.000.000.000 TL. kıymet takdiri 
edilmiştir.

Satış Şartları:
1- Satış 16.1.1998 Cuma günü saat 12.20-12.30 arası Gemlik 

Hükümet konağı önünde 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 26.1.1998 Pazartesi günü aynı yer ve saatte ikinci 
arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılarn 
alacağı ve satış masraflarını geçmesi şartıyla % 40 ihale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si 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 1997/2677 sayılı dosya 
numarasıyla memurluğumuza başvurmaları ,İlan olunur. 24.11.1997

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

icra Müdürü

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No: 996/359
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen Gemlik Hamidiye Mah. 

Karanfil ve Sümbül mevkii pafta 37 ada 176 parsel 10 da kayıtlı 87.79 m2 miktarlı 
kargir ev niteliğindeki gayrimenkul olup bilirkişi tarafından borçlunun 1/2 hissesinin 
1.500.000.000 TL. kıymet takdiri edilmiş ve satışa çıkarılmıştır. Gayrimenkul hali 
hazır durumu zemin dahil 4 katlı kargir bir yapı olup her katta birer daire 
bulunmaktadır. Zemin katta iki oda küçük bir salon, banyo, WC ve mutfak vardır. 
Ayrıca üst katlarda her birinde birer balkon ve çıkma vardır.

Satış Şartları:
1- Satış 16.1.1998 Cuma günü saat 10.10 - 10.25 arası Gemlik Hükümet 

konağı önünde 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 
26.1.1998 Pazartesi günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklılarn alacağı ve satış 
masraflarını geçmesi şartıyla % 40 ihale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si 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 İle 
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 
sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1996/359 sayılı dosya numarasıyla 
memurluğumuza başvurmaları ,ilan olunur. 24.11.1997

(ic.if.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İcra Müdürü
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Dr. Seyfi ARKAN...
■ Para, parra, parrraaa. Hele bu devirde. Görmediği 
hş yok her kapıyı açan on, herşeyi örten o. 
I Cahilmişsin, kopukmuşsun, şecerende tutarın yok- 

muş, paran varsa ağasın, beysin düğünlerin görkemli 
olur, cenaze törenlerinde tantanalı. Salonlar, camiler I almaz kalabalıkları. Marklar, dolarlar havada uçuşur.
Kamyonlar dolusu çelenklerle, mevcudiyetler kanıt- 

ı lanır, çünkü adam zengindir veya zenginin yakını.
Doktormuşsun, avukatmışsın, hakimmişsin, 

yazarmışsın, şairmişsin, sanatçıymışsın, namusuyla 
hizmet etmiş memurmuşsun, esnafmışsın ama fakir 
veya ortahalli bir vatandaşsan kimin umurunda. 
Düğünlerin, cemiyetlerin sönük olur, cenazen 4-5 kişi 

[ İle kalkar. Gerçek bu. Bu gerçeği hergün görüp 
yaşıyoruz.
■ Geçen salı günü Dr. Seyfi Arkan vefat etti. 
E, Kimdi Dr. Seyfi Arkan?

■ Tam 45 yıl Gemlik insanına, köylüsüne, kentlisine 
[ hatta Orhangazili vatandaşlara şifa vermek, derdine 
deva olmak için gece gündüz demeden çalışıp 
durdu, zengin-fakir ayırımı yapmadan. O dinledi.

^Reçetesini o yazdı, ilaçlarını bizzat o gördü, iğneyi o 
iyaptı, yarayı o temizledi. Değerli dostum Hacı 

Mehmet Turgut’un ifade ettiği gibi; o bir doktordan 
ziyade CANLI HASTAHANE idi.
■ Her vatandaşa, ettiği Etik yemine sadık kalarak 
‘hizmet sundu, bir tabip olarak hastasını^ kendisine 

[tevdi ettiği sırları ölünceye kadar yüreğinde taşıdı. 
[Kimsenin karısında, kızında gözü olmadı. Mesleğini 
ı kullanarak sarkıntılık yapmadı. Gençliğinde iyi 
■kazanan, şık giyinen, yakışıklı, aslan gibi bir kişi 
1 olduğu halde, bohem bir hayat sürmedi. Meyhane, 

bar, pavyon bilmedi. Kumar masalarında pinekleme
di. Mesleğinle ilgili neşriyatı takip etti. Tıbbın en son 

|imkanlarından toplumu yararlandırmaya çalıştı. 
[Bundan 40-50 yıl öncesi onun konumunda, onun 

kadar tahsilli bir kimseyi mumla arasanız bula
nmadığınız o günlerde; sade, gösterişsiz örnek all
anacak bir yaşam sundu. Hastalarını günde üç kez 
[dolaşıp sağlıklarını izledi. Her muayene için ücret 

E talep etmedi. Fakir hastalardan ücret almadığı gibi 
ilacını da o verdi. İnsan onuruna saygısından, 

mübadele göçmenliğinin yarattığı fakru zaruretten 
■türü geçimini ayak işleri ile temine çalışan kim- 

selere; Örneğin hamal Supi, Celo, Çıkıdak Mehmet’e 
bir liraya aldığı on yumurtayı ikibuçuk lira verip taşıt

tırarak dilenciye sadaka verir konumunda bulunmadı. 
: Hep kendisine verilen hizmetin karşılığını öder kon
tumda oldu.
t Dr. Seyfi Arkan, çocukluk çağlarında tek böbreğini 
Bitirdiği.için hiç evlenmedi. Ölürde, evleneceği kadını 

dul bırakır endişesi ile. Muhterem anneleri ve kız 
»kardeşi ile beraber yaşamını sürdürdü. Çok değer 
■erdiği, saygı duyduğu annelerinin ölümü kendisinde 
[ve kız kardeşinde ruhen olumsuz bir durum yarattı. 
■Hayata küser oldular ağabey-kardeş bir müddet 
.viraneye dönen evlerinde pejmürde ve süfli bir hayat 
■Ördürdüler.
E Dr. Seyfi Arkan’ın Gemliklilere verdiği sağlık 
■hizmetlerini bilen ve taktir eden Gemlik hastane yap
tırma ve yaşatma derneğinin yöneticileri Devlet 
Hastanesinin bir odasında kendisini ve kız kardeşini 

koruma altına aldılar, onların sağlıkları ve geçimleri 
ile ilgilendiler. Ne yazık ki başka hatırlayanları ne de 

i soranları oldu. Birkaç ay önce tek canyoldaşı. kız 
Kardeşini de yitirince doktorumuz Arkan temelli yalnız 
t kaldı. Ruhen ve fiziken daha da çöktü ve aramızdan 

ebediyete göçüp gitti.
K Bir ömür boyu hizmet verdiği Gemlik’in kadir bilir 

50-60 insanı onun son yolculuğunda bulundu. Vefa 
örneği gösterdi aziz naaşına omuz verdi. Allah’ın bir 

[lütfü. En son hizmet olan ve başucuna konulan yaf- 
I taya şu ibareleri yazmak bana nasip oldu : 
■ “Dr. Seyfi Arkan. 18.11.1997 El Fatiha.”

Evet saygıdeğer doktor ağabey, son yolculuğunda 
biz diriler yok denecek kadar azdık, ama inanıyorum 
ki; evvelce seni tanıyıp bilen hizmet verdiğin aramız- 

I dan ayrılan binlerin-onbinlerin ruhu sana saygı ile 
hoş geldin Seyfi Bey dediler.

[ -Allah bu değerli büyüğümüze rahmet, geride 
kalan bizlere biraz daha vefalı insan olmayı nasip 
eylesin.

-------------- ■ ■ - ------------

YARI ŞAKA YARI CİDDİ
Büyük Ülkeler 
Neler Yapıyor?

Batı ülkeleri, kalkınmada ve özellikle dış 
politikada nasıl başarı sağlıyor.

Hangi unsurlar başarıda rol oynuyor?
- Başta “saygın politikacılar” geliyor.
Dünyanın her yöresi için uzun vadeli poli

tikalar üretiliyor.
Her bölgedeki değişmeler ve gelişmeler için, 

hazırlanan senaryolar devreye sokuluyor.
Ani gelişmeler sırasında, şaşırma ve afalla

ma gibi bir lüksleri olmuyor.
- İkinci sırada “finansman kuruluşları” yer 

alıyor.
Dünya Bankası, fonlar ve büyük bankalar 

hükümetin dış politikasına paralel kararlar 
alıyor.

Bu ülkelerin çıkarlarına ters düşen, 
ülkelerin kredileri askıya alınıyor, iptal ediliy
or.

- Daha sonra devreye “uluslararası şir
ketler” giriyor.

Politikalarına ters düşen ülkelerin makina 
teçhizattı ve yedek parçaları sevkedilmiyor.

Paraları ödenen “firkateynlerin bile, sevkiy- 
atı askıya alınabiliyor.

- Gizli Servisler, her zaman, her yerde 
görev alıyor.

Politikalarına tavır koyan, ülkelerde iç 
çatışmalar, sabotajlar ve toplumu gerekn 
'olaylar, gündeme geliyor.

Yani.. Bir bölgede etkin olmayı kafaya koy
dukları zaman, iyilikte de olsa, kötülükte de^olsa 
politikalarını uyguluyorlar.

Bizim gibi günlük değil, uzun vadeli 
düşünüyorlar.

Evdeki Hesap, Meclise Uymadı
(CHP)nin evdeki hesabı çarşıya uymadı.
Hükümet dışardan desteklenecekti.
8 yıllık eğitim gibi olumlu kararlardan 

onlar da, yararlanacak, ekonomide alınan 
yanlış kararlar, alabildiğine eleştirilecekti.

Bu eleştiriler sırasında, desteğin her zaman 
çekilebileceği de, sık sık hatırlatılacak!?.

Ama.. Zaman içinde bu hükümet için, 
(CHP) desteğinin, pek önemli olmadığı 
anlaşıldı

Çünkü hükümeti asker ve sivil bürokrasi 
ve iş dünyası desteklemeye devam ediyordu.

(CHP)nin en- büyük silahı, artık işe 
yaramıyordu.

Bu durum, parti içindeki potansiyel lider 
adaylarını da gıdıklıyordu.

Peki.. Durum böyle iken neden “hükümette 
yer almaları" üzerinde durulmadı.

O zaman (CHP)nin, hala güçlü olduğu 
gösterilmeliydi.

Bakan Yaşar Topçu için verilen gensoru, 
(CHP)ye ilaç gibi geldi.

(CHP) bunu pazarlık konusu yaptı.
Ve.. Dört meclis komisyon başkanlığını 

kaptı.
Ama.. (CHP)nin gücü, çok ucuza gitti.
Dikkat edilirse, Meclis Başkanlığına ve 

Komisyon Başkanlıklarına Hikmet Çetin, Murat 
Karayalçın gibi potansiyel Genel Başkan aday
ları getirildi.

Büyük ikramiyeyi kaybeden (CHP), şimdi
lik amortilerle idare ediyordu.

Amortileri de, potansiyel Genel Başkan 
adaylarına sus payı olarak veriyordu.

Günün Fıkrası
- “Kürkün nefis Liza. Kaça mal 

oldu?”
- “Bir öpücüğe!”
- “Nasıl yani!”
- “Kocam hizmetçiyi öpmüştü 

de...”
Çapkın koca, kaçak öpücüğün 

bedelini nefis bir kürk ile ödüyor.
Yani.. Sus payı karşılığında, bir 

kürk.
Gelelim şimdi politika oyunlarına.
Malumunuz Sarıyer’de bir 

ormanlık arazi, bir “alicengiz 
oyunuyla”, ANAP’lı küçük bir 
belediyeye aktarıldı.

Bu bölgede, Koç Holding’in 
üniversite inşaatı sürüyor.

Gerçi ormanlık araziyi silip 
süpüren bu üniversitenin temeli, 
ülkenin en büyükleri tarafından 
atılmıştı.

O dönemde yasal izinleri olmayan 
ve kamuoyunda da büyük tepki 
gören bu olay ile ilgili olarak, 
bakan Yaşar Topçu için gensoru 
verilmişti.

Bu aşamada, (CHP)nin takı
nacağı tavır çok önemliydi.

Ama.. (CHP) Meclisteki 4 
komisyon başkanlığı uğruna sayın 
bakan Yaşar Topçu’yu kurtardı.

Aslında, bu gensoru şimdiye 
kadar olanlar gibi, siyasi bir tavır 
değildi.

Devlet malının yağmalanmasını, 
ormanların yok edilmesini ve bir 
kaçak yapının devam etmesini önle
mek için verilmişti.

Ama.. (CHP) küçük bir amorti 
uğruna değer yargılarından büyük 
bir ödün verdi.

Sözün Özü
Sevmenin sının olmaz, 
Herşeyi kucaklayabiliyorsam, 
Sıkmışım, acıtmışım 
Ne önemi var.

“Albert Camus
Söz yazarı sevginin açığa vurul

masını, ne kadar doğal bir biçimde 
dile getirmiş değil mi?

Hani bir banka reklamı var.
“Hizmette Sınır Yoktur” diye.
Yazarımız da, sevgi ile ilgili 

coşkusunu bu yolla yansıtmış.

'-uçuk’ bir söz
O KADAR dalgın bir 

evlendirme memuruydu ki, 
gelini şahitle evlendirmişti.

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

Erol GÜRÇAY

Ekonomi Programları
Son günlerde “şok program”, "üç yıllık 

program” deyimleri gündemden düşmüy
or.

Ekonomide bu deyimler, ne anlama 
geliyor.

-Şok program, acil serviste veya yoğun 
bakımdaki ekonomiler tarafından uygu
lanır.

- Aniden frene basılacak, yatırımlar 
yapılmayacak, tüm devlet harcamaları 
önemli ölçüde kı sı lacaktır.

- İşçi, memur ve emekliye mümkün 
olan en az seviyede zam yapılacaktır.

- Ticari hayattaki bu durgunluk, mal
ların fiyatlarını aşağıya çekecektir.

- İş dünyası stokların artmaması için 
bir taraftan üretimi azaltacak, diğer yön
den ise, yeni zam yaparken, dikkat etmek 
zorunda kalacaktır.

- Eğer iyi bir uygulama yapılırsa, 
enflasyon % 20’lere kadar düşürülecektir.

İş dünyası, bu “şok programı” pek 
sevmez.

- 3 yıllık programda nasıl bir uygulama 
yapılacak.

- Bir kere her yılın sonunda, planlanan 
enflasyon oranı baştan ilan edilecektir.

- Birinci yıl % 50, ikinci yıl % 20 gibi.
Bu hedef iş dünyasının önünü 

görmesini sağlayacaktır.
- Üretim ve satışlar program hedefler

ine göre ayarlanacak ve tıkanma olmaya
caktır.

- Ama.. Bunun için istikrarlı bir 
hükümet gereklidir.

- Şu anda görev yapan hükümet böyle 
bir program yapsa, ömrü vefa edemeye
ceği için program sulanacaktır.

Yani tekrar enflasyonu yüksek günlere 
dönülecektir.

Bizim enflasyonu Türk usulü bir pro
gram indirebilir.

Bu programın, ana hedefi ne olmalı?
“Zengini biraz frenlemeli”, “fakiri biraz 

rahatlatmak”

Güzel Şeyler
Hükümeti, fakiri daha da fakirleştiren ve 

rant çevrelerini daha da zenginleştiren 
ekonomik politikalar yüzünden eleştiriy
oruz.

Rejim karşıtlarını temizliyoruz diyerek, 
partili, akraba, bacanak ve asker 
arkadaşlarının devlet kadrolarına yer
leştirilmesinden dolayı eleştiriyoruz.

Ama.. Dış politikada uyguladığı, bazı 
tutarlı kararlarına da destek veriyoruz.

- Geçmiş yıllarda, ülkemizin Türk I 
Cumhuriyetleri ile olan siyasi ve ticari ilişki- I 
(erinde, sürekli olarak Rusya dışlandı.

Türk Cumhuriyeti yetkilileri ile yapılan I 
toplantılarda, genellikle Rusya’ya “nisbet” I 
yapıldı, hatta zaman zaman tahrik edildi.

Bu yanlış uygulama Rusya’yı I 
Yunanistan’a itti.

Bu hükümet, Rusya gerçeğini gördü, I 
Rusya’nın Türk Cumhuriyetleri üzerindeki I 
devam eden ağırlığını anladı.

Ve Rusya ile, daha yumuşak bir politi- I 
ka izlemeye başladı.

Bu olumlu politika hem Türkiye'nin, I 
hem de Türk Cumhuriyetlerinin yararına I 
olacaktır.

ara ve
(i farktan** 
t kalmak

SATILIK DÜKKAN
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. 
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
2 Aralık 1997 
İnci Eczanesi

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

5134521-111
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

deaçıkotfl
V

3 Aralık 1997 
Kahraman Eczanesi

kabule^ 

numaras^

* İstiklal Caddesinde
* Çarşı Meydanına yakın
* 88 m2 çekme katlı
‘ Her işe müsait DÜKKAN sahibinden 
Satılıktır.
Tel: (0.224) 513 92 27

513 72 47

. Gemi Saatleri
Snkeci'denjgldlş (l^güpû) : .

(Tatil) : 9.15 - 14.00-,18.15 
Yalova'dan dönüş: (İşgünü) 

05.50-13.05-17.30

Deniz Otobüsü
Hastaneler

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

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

Yalova -Kartal (Haftalçl) 07.3009.10-10.45- 
ll.5O-13.15-14.3O-15.3O-16.3O-17.3O-18.3O- 
19.45-20.25-21.15 (Haftasonu) 09.15-1045- 
12.00-13.30-14.45-15.45-17.00-17.45-18.30- 

19.30-20.30
Yalova - Kabata$( işgünü): 9.45-12.40-13.45- 

15.00-16.10-17.15-19.30
(Haftasonu): 10.35-1145-13.00-14.45-16.15- 

17.30-19.00-19.45
<abataş-Yalova (İŞ): 8.30-11.00-12.15-13.45- 

15.00-16.10-18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30- 
11.35-13.30-14.45-17.45-18.35

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
ipragaz 
Habaşgaz 
Ukitgaz 
Yeni Ukitgaz 
Alevgaz

Gemlikte

513 12 95 
514 1700
513 16 37 
513 1637 
513 88 43 
513 22 59 
513 45 46
514 28 41 
51365 00 
513’40 95

4 Aralık 1997 
Murat Eczanesi

5 Aralık 1997 
Balıkpazarı Eczanesi

6 Aralık 1997 
Bayer Eczanesi

sinema günleri: 7 Aralık 1997 
Sağlık Eczanesi

AİLE SİNEMASI
Bu hafta : 

"Lady ile Sokak Köpeği” 
Tel: 513 13 29

8 Aralık 1997
Gemiç Eczanesi



2 Aralık 1997 Salı Körfez
m

Sayfa: d

eleman aranıyor
Danışmanlığını yaptığımız 

Dayanıklı Tüketim Ürünleri 
Perakende Satışı yapan bir şirkette çalıştırılmak 

üzere, satış ve müşteri ilişkileri deneyimi olan, 
bilgisayar kullanabilen personel aranıyor.

MÜRACAAT : Körfez Reklamcılık & Danışmanlık 
Gazhane Cad. No : 51/A - GEMLİK

Tel: 513 17 97 - 513 35 95
NOT : Müracaatlar şahsen bir fotoğraf ile işyerimize yapılacaktır.

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 11 48

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

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No: 997/55.T
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı I
Bir borçtan dolayı mahçuz olup satılmasına karar verilen Gemlik tapusunda 

kayıtlı Narlı Köyü içi mevkii pafta 9 parsel 1265 de kayıtlı 1008 m2 miktarlı 6/72 
arsa paylı zemin kat 4 ve 5 nolu meskenlerdir.

Hali Hazır Durumu : Bilirkişi tarafından yaptırılan kıymet takdirinde bir giriş 
antresi bir salon önü teraslı, iki yatak odası, mutfak salonla beraber, Banyo, WC 
bir arada elektrik ve suyunun mevcut olup, yazlık olarak kullanılmaktadır. Bilirkişi 
tarafından 4 nolu gayrimenkul 2.500.000.000 TL. 5 nolu gayrimenkul 2.500.000.000 
TL. kıymet takdiri edilmiştir.

1- 4 nolu mesken 16.1.1998 günü saat: 10.50*11.00
2-5 nolu mesken 16.1.1998 günü saat: 11.05-11.15
Satış Şartları:
1- Satış 16.1.1998 Cuma günü Gemlik Hükümet Konağı önünde açık] 

arttırma suretiyle yapılacaktır.Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin 
%75'ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış mas
raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsak 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 26.1.1998 Pazartesi günü 
aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada do 
rüçhanlı alacaklılara 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. BirikmM 
vergiler satış bedelinden ödenir. K.D.V. alıcıya aittir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbef 
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 ihaie feshedilir. İki ihale arasındaki farktan 
ve % 30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet 
kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. KDV alıcıya aittir.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1997/55.T sayılı dosya numarasıy
la memurluğumuza başvurmaları ,İlan olunur. 24.11.1997

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

İcra Müdürü

1

P

Reklam, promosyon işlerinde çalışacak, 
Giyimine özen gösteren, 

«T 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

DUYURU
S.S. SAHİL KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 8 Şubat 1997 günü yapılan 
Genel Kurul toplantısında fesih kararı alınmıştır.

Kooperatifimizinden alacağı olan üçüncü kişi
lerin kooperatifimiz fesih kurulu olan Yönetim 

Kuruluna başvurmaları duyurulur.

YÖNETİM KURULU

İLAN 1
GEMLİK KAYMAKAMLIĞI I
SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI MI

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 11 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN ■ I

Hastanemizin Temizlik malzemeleri, Kan Sayım Solüsyonları malzemeleri, 1 
Laboratuvar malzemeleri ve Sarf malzemeleri ihalesi 84/8213 sayılı l 
kanunun 29. A ve müteakip maddelerine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ İle I 
eksiltmeye konulmuştur. İhale 10.12.1997 Çarşamba günü Gemlik Devlet I 
Hastanesinde yapılacaktır. İhale ile ilgili idari ve teknik şartnameler Gemili I 
Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında ücretsiz görüleceği gibi ! 
istendiği taktirde 1.000.000 TL bedelle temin edilebilir. İsteklilerin İdari ve ı [ 
teknik şartnamede istenilen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektu- L 
plarını ihale saatine kadar Dönersermaye Saymanlığımıza vermeleri |
postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

. . GEÇİCİ BEDEL GEÇİCİ 1
ÇINŞL MİKTARI TUTARI TEMİNATI 1

1-Temizlik Malz. 33 Kalem - 1.439.800.000.- 43.194.000.- ]
2-Kan Sayım Sol. 1 Kalem 8.000.000.000.- 240.000.000.-1
3- Laboratuvar Mal. 25 Kalem 2.223.255.000.- . 66.698.000.- 1
4-Sarf Malz. 90 Kalem 5.953.050.000.- 178.592.000.^1

CİNSİ İHALE TARİHİ İHALE ŞAAri ■ ]

T-Temizlik Malz. |0.12.1997 09.00'da
2- Kan Sayım Sol. 10.12.1997 10.00'da
3- Laboratuvar Mal. 10.12.1997 11,00'da
4-Sarf Malz. 10.12.1997 14.00'da ■.

İ6’
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Kayıp
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
nüfus cüzdanım 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Şehime Akyıldırım

Kayıp
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
nüfus cüzdanım 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

İbrahim Akyıldırım hm
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Körfez OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

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

Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK Tel: 51317 97
Büro : Cemal Nadir Cad. Fomara Meydanı Aytı Plaza Kat: 4
No : 66 Tel: (0.2247 225 20 67___________________ BÜRSA

Sağlık Bakanlığı yurt ça^îhdCTlîyğuİhh()a baş laftı

Orsan hasis 
kampanyası açıldı
—"""..........■.......... "V18--————
| Gemlik Devlet 
Hastanesi Baştabibi Op. 
Dr. Mehmet Küçükkeçe 
gazetemize yaptığı açık
lamada, * sağlık 
Bakanlığınca yurt çapın
da organ bağış kam 
panyası başlatıldığını 
söyledi.

Sağlık Bakanlığının 
başlattığı kampanyanını 
[sloganının “bağışlanan 
bir organ, bin gülücük
tür” sözü olduğunu 
belirten Baştabip 
Küçükkeçe, gönderilen

genelgeye göre, organ 
bağışlamak isteyen yurt
taşların ilçemizde Gemlik 
Devlet Hastanesine 
başvurarak hazırlanan 
formları doldurmaları 
gerektiğini söyledi.

Düzenlecek formların 
bir tanesinin İl Sağlık 
Müdürlüğüne gönde 
rildiğini söyleyen 
Baştabip; kalan suretin 
hastanede sak
lanacağını Ve bağış 
yapan kişiye özel bir kart 
verileceğini belirterek

şunları söyledi:
“Son günlerde trafik 

kazalarında ölen bazı 
yurttaşların organlarının 
birçok insanı yaşama 
döndürmesi üzerine 
bakanlığımız bu konuda 
kampanya açmış, tüm 
yurttaşların böylesine 
insancıl bir kampanyaya 
katkıda bulunması isten
miştir. Biz de Gemlik’te 
bu kampanyayı yürüte
ceğiz. Organ bağışında 
bulunmak isteyen vatan
daşlar bize başvurdukları

taktirde gerekli formlar 
doldurularak kendilerine 
üzerlerinde taşıyacakları 
“organ bağış kartı verile
cek”. Bu kart sayesinde 
kişilerin ölümü veya ağır 
hastalıkları halinde 
organların alınması için 
hastanemize getirilecek, 
hastanemize gelen 
hasta Bursa Uludağ 
Üniversitesi veya Özel 
İhtisas Hastanesinden 
gelecek bir ekibe teslim 
edilerek gerekli işlem 
yerine getirilecek”

Kendisiyle kaçmak istemeyen 
kızı göğsünden vurdu

Geçtiğimiz hafta 
Dereboyunda saat 20.öo 
sıralarında Giresunlu 
olduğu öğrenilen 24 
yaşındaki Yahya Sarı adlı 
şahıs evine gitmekte olan 
Hatice Önal'ın (20) 
önüne geçerek ken
disiyle kaçmasını teklif 
etti.

Teklifi kabul etmeyen 
Önal'ı göğsünden vuran

çılgın aşık, yanındaki 
arkadaşıyla birlikte olay 
yerinden kaçtı. \

İlk müdahalesi Gemlik 
Devlet Hastanesinde 
yapılan Önal dahasonra 
Bursa Devlet Hastanesine 
sevk edildi.

Kaçakların, aranması
na başlandı. 1

Haberi Sayfa 3'te

Çarşı düzenlemesi
tam gaz sürüyor

Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafından 
düzenlemesi yapılan 
Ahmet .Dural 
Meydanı'nda çalışmalar 
sürüyor.
K Bir süre önce Çarşı 
Meydanı Yapi Kredi 
Bankası karşısında bulu

tlan otobüs ve taksi 
duraklarının yerlerinin 
değiştirilmesinden sonra 
Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafından

başlatılan çalışmalar 
yürütülüyor.1

Tretuvar bordürler! İle 
düzenlenen yeni giriş ve 
çıkışların tamamlanmasın
dan sonra yayalar İçin 
ayrılan bölümler ise kırmızı 
ateş tuğlalarla örülecek.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, çalışmaların 
önümüzdeki günlerde 
tamamlanacağını söyledi.

Haberi Sayfa 3'te

Yağışlar etkili oluyor
a 
a 
a 
a

L Avrupa'yı .. -,- va 
Balkanları etkisine alan 
ve Amerika kıtasında, 
[büyük ölümlere yol 
açan yağışlar bölgem- 
£de ae etkili olmaya 
başladı.

Zeytin - hasadının

devam ettiği Aralık ayın
da bölgemize düşen 
.yağış miktarının fazlalığı 
urun toplanmasını 
engellerken Trakya böl
gesinden başlayan kar 
yağışları da Marmara 
bölgesine doğru ilerliyor.

İzinsiz basın açıklaması 
nedeniyle ifa deleri a 11 n ly or

M

(M,

te

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

YAZISIZ ...
Bugün nedense canım yazı yazmak istemi 

yor. Sevgili okurlarım beni mazur görsünler.

Protestocu 
öğretmenlere 
soruşturma

24 Kasım Öğretmenler 
Gününde hükümet binası 
önünde bir basın açıkla
ması yaparak günü 
protesto eden 20 Eğit
sen'II öğretmen hakkında 
soruşturma açıldı.

Öğretmenler hakkında 
dava açılıp açılfnayacağı 
ifadelerin alınmasından 
sonra bellpolacak.

Haberi Sayfa 3’te 

Emniyet 
güçlerinden 
sıkı denetim

İlçemizde Emniyet 
Müdürlüğü tarafından birbiri 
ardına düzenlenen huzur 
operasyonlarında kız kaçır
ma, asker kaçağı ve ruhsat
sız silah bulundurma 
suçlarından aranan şahıslar 
hakkında gerekti işlemler 
yapıldı.

Haberi Sayfa 3'te

ANAP Küçükkumla 
Beldesi Kadın Komisyonu 
üyeleri Ali Kütahya İlköğretim 
Okulu’nda yardıma muhtaç 
öğrencilere ayakkabı 
yardımında bulundu.

Başkan Saime Aktürk, bu 
tür yardımların sürdürüleceği
ni ve okulların eksiklerinin 
giderilmesi için ellerinden 
geleni yapacaklarını söyledi.

Haberi Sayfa 3’te

‘‘Köşemden” de 

Yılmaz AkkpUç’ın yazısı 

2. Sayfada

“Yazıyorum" da 

Necati Kartal’ın yazısı

2. Sayfada
- ' ' •_V -'Ş?' f?’..'

“Renkler” de
Gonca Yerllyurt’un yazısı

3. Sayfada

“Yarı Şaka Yarı Ciddi” de 

Erol Gürçay’ın yazıları 
5. Sayfada

Gazetemiz sahibi Kadri 
Güler'in ağabeyi. Çağrı 
Gazetesi Sahibi Hüseyin 
Güler(53), geçirdiği beyin 
kanamasını atlatamayarak 
vefat etti.

Geçtiğimiz hafta 
pazartesi günü evinde 
rahatsızlanan ve Bursa Tıp 
Fakültesine Hastahanesine 
kaldırılan Hüseyin Güler'in 
şiddetli bir beyin kanaması 
geçirdiği tanısında bulunan 
doktorlar, kanamayı dur
durmak için çaba har
cadılar.

Yedi gün şuuru kapalı 
olarak kalan Güler, dün 
akşam saat 17.oo sıraların
da girdiği komadan 
çıkamıyarak yaşama göz
lerini yumdu.

Hüseyin Güler, 1973 yılın
da kurulan Gemlik Körfez 
Gazetesini kardeşi Kadri 
Güler İle birlikte 2 T yıl yürüt
tü. Daha sonra İş ortak

lığının bozulmasıyla Hüseyin 
Güler maatbaacılık yap
mağa başladı. Geçtiğimiz 
yıl Eren Matbaası ve Çağrı 
Gazetesini satın aldı.

Evli ve İki çocuk babası 
olan Hüseyin Güler, bugün 
İkindi namazından sonra 
toprağa verilecek.

Hüseyin Güleri gençyaşta kaybettik

AŞI GEDİĞİNE
YOL

Yol olsun, yolsuzluk 
olmasın.”

Yolsuzluk ta, yol
Yolsuzluk yol olunca;
Kimileri yoldan çıkıyor da I...

Unan. ^amn
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILJÇ

. I İter, plastik sanat ve plastik eşya...
Anlamlı özdeyişlerimiz vardır, cuk 

oturur yerine. “Şecaat arzederken 
merd-i kipti sirkatin söyler” dizesin
deki gibi.

Hani kimilerinin de, “akım” derken 
“kakım" çıkıverir ağızlarından.

Bir de ne demiş atalarımız : “Ölüyü 
fazla kurcalama, ya şey eder, ya da 
şey...”

Bugün, bu tür ilginç özdeyişlerimiz 
üzerine hafif şeylef yazacaktım ki, 
Yazıişleri Müdürü İsmail Akgül, gedikli 
köşe müşterim Emin İlter’in iki açıkla
masını getirdi. Birincisinin içeriğiyle ilgili 
bilgileri 7 Kasım günlü yazımda vermiş
tim; tatmin olmamış, yinelemek istiyor 
-ama daha önce ‘mektupla da ‘tiraj’ 
yaptığı için dileğini yerine getirmem 
gereksiz-.

İkincisi hem trajikomik, hem de 
tasarladığım konuya uygun. Onun için 
isteğini memnuniyetle yerine getiriyo
rum.

İlter’in yanıtı aynen aşağıda...

Sayın Akkılıç
Takriben iki yılı aşkın süre önce 

yapılmış bir panelde teşhir edilen 
plastik kova, maşrapa, oturak ve 
maalesef prezervatif gibi nesnelerin 
Bursa halkına yapılmış bir aşağıla
ma gibişimdi sunuluyor olması beni 
ciddi olarak üzmüştür. İki yıl önce 
gerçekleşmiş bir panelde böyle bir 
takdimle söze başlayışımın neden
lerini size sözlü olarak açıklamama 
rağmen hala Bursa halkını aşağılay- 
ormuşcasına yazınızda yer almasını 
yadırgıyorum. Demek espriyi iyi 
anlatamamışım. Bir kez daha anlatıy
orum : 70’11 yıllarda Bursa Valiliği’ne 
Başbakanlık Kültür
Müsteşarlığı’ndan bir yazı 
gelir. Yazıda yöredeki plastik sanat
larla ilgilenen kişilerle bir toplantı 
yapılarak ne gibi çalışmaların yapıla
cağının bir rapor halinde belirtilmesi 
istenir. Özel kalem durumla ilgilenir 
ve davet üzre vilayete gelenlerle 
toplantıya başlanır. Ancak davet 
edilenler ne yazıktır ki plastik kova, 
plastik boru, plastik klozet v.s. 
yapımcılarıdır. Gelenlerin tek tek 
takdimiyle anlaşılan bu garabetten 
büyük üzüntü duyan zamanın galeri 
müdiresi özür diler ve bir yanlışlığı, 
yani plastik sanatların gerçekte 
resim, heykel, seramik ve mimariyi 
de içeren bir sanat dalı olduğunu 
söyleyerek düzeltir.

1981 yılında açılmış olan 
Altıparmak Stadyum civarındaki 
Atatürk heykeli için de durum 
yukarıki anlayıştan farksızdır. 
Heykelin ne gibi plastik unsurlar 
taşıyacağını maket üzerinde anlat
maya başlayan ilgili mimara 
zamanın valisi müdahale ederek 
heykelin betondan oluşacağını 
söyler.

Panelde plastik kova ve maşrapa 
göstererek konuşmaya başlamada 

1BEMLÎK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1194 
Fiyatı :20.000 TL. 

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 

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

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 
tbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi 

Gazhane Cad. No.: 51/A GEMLİK

bu bilinçsizlik hatırlatılmak İsten
miştir. Saniyen prezervatif takdimi 
seksle sanatın zaman zaman birlik
teliğinde seksin daha ön planda algı
landığını anlatmanın bir simgesi 
olarak düşünülmüş olmasındandır. *

Resim dersleri vermem karşılığın
da ücret almam konusuna gelince; 
Bu husus 1989 yılında idari ve 
soruşturma konusu olmuş ancak 
Bursa İdare Mahkemesi’nin 1989/19 
E. ve 1989/145 Karar sayılı kararıyla 
ücret alınmış olmasının izne dayalı 
olduğu gözetildiğinden ücret 
aliminin mahzurlu olmadığı karara 
bağlanmıştır. Saniyen almış 
olduğum ücretlerin her biri belgeli 
olup dosyamdadır ve bu kazanç 
vergi dışıdır. İma ettiğiniz veçhile 
devletten vergi kaçırma amacı gibi 
bir yakışıksızlık söz konusu değildir.

Derneğin geleneksel yıllık toplan
tısında dinleyici ve izleyicileri “beni 
dinler misiniz, dinlemelisiniz” yolun
da yaptığım uyarı bence yerindedir. 
İlk konuşmacı olarak sizin mikrofon 
alıp bir zamanlar Atatürk’ün de 
ziyaret ettiği Bursa Şark Kulübün 
elden gidiyor olmasını anlatmanıza 
bigane kalajL.dinleyiciyi sizden 
sonra alan benim “Dinlemelisiniz” 
şeklinde ikazım bence bir ödevdi.

Yaşamımın hiçbir evresinde ikti
darla anlaşmışlığım yoktur, 
olmamıştır. Refah Yol döneminde 
görevden alınışım ve aynı iktidar 
döneminde göreve dönüşüm yüce 
yargının aynı zaman diliminde 
hakkımı teslim edişinin bir sonucud
ur. Yargı kararlarına uyulmasının 
“anlaşma” gibi pazarlığa açık 
mefhumla bağdaştırılmak istenmesi 
siz sayın yazarın ön yargısını belirler 
ancak.

Yedi soruşturma geçirdiğimi biliy
orsunuz. Yedi aynı tarih bir soruştur
manın muhtelif tarihleridir.

“Fikri hür,vicdanı hür, irfanı hür 
bir snatçıyım”

Saygılar...;
* M. Emin İlter

Böylece okurlarırffrT İlter’in kadınlı 
erkekli kalabalığın huzurunda neden 
“prezervatif şişirdiği” konusunda 
aydınlatmış oldum -doğrusu ucuz 
atlatmışız,ya kullanılışını da göster
meye kalkışsaydı-.

Arada karıştırdığı şeyler de 
var.Örneğin, “telif hakkı”yla “ders 
ücreti”ni aynı kategoride değer
lendirilmesi gibi. Belge dedikleri de, - 
gazeteye geldiği gördük- beyaz kağıt 
üzerine tükenmez kalemle çizilmiş 
çizelgeler ve karşılıklarında herhangi 
bir miktar belirtilmemiş imzalardı...

Bir düzeltme de benden : Atatürk'ün 
-ziyaret ettiği değil- iki kez önemli 
açıklamalar yaptığı yerin adı “Şark 
Tiyatrosu”dur, “Kulübü” değil.

Hal-ü keyfiyet böyleyken böyle...

Çevremizi 
temiz 

tutalım, 
ağaç 

dikelim.

YazıYorum
BİR FİLM : AĞIR ROMAN

Bursa sinemalarında ik, film, biri, 
“Hamam”, diğeri “Ağır Roman” gişe 
rekoruna doğru gidiyor.

Metin Kaçan'ın çok satan kitabından 
yönetmen Mustafa Altıoklar tarafından 
sinemaya uyarlanan ve Özen Film 
tarafından çekimi ve pazarlaması 
yapılan “Ağır Roman”, son dönemlerde 
“İstanbul Kanatlarımın Altında”, 
“Hamam”, “Eşkiya”, “Tabutta 
Rövaşata”, “Masumiyet” gibi; gerek 
gişe, gerekse kalite açısından iyi bi.r 
sinema yapıtı. Ve ses getirmeye aday 
filmlerden biri.

“Ağır Roman”, 1971 yılında 
Tayyare (kolera) Sokağı’na yeni taşı
nan işveli ve alımlı bir hayat kadını olan 
Tina (Müjde Ar) ile oto tamirciliğinden 
bitirimliğe soyunan, çelimsiz Salih’in 
(Okan Bayülgen) arasındaki “aşkı” ve 
Salih’in “aile ilişkilerinin çözülüşü”nü 
anlatıyor.

* * *

Kısaca özetlemek gerekirse:
Çingene, Arap, Rum, Ermeni, Süryani 

vb. çokuluslu kozmopolit bir kentte, 
uyuşturucu ve gayri meşru her türlü 
yaşamın kol gezdiği ve kentin nezih, 
kibar semtlerinden tecrit edilmiş bir 
adaya dönüşen bir sokakta, Yıkıkköprü 
göçmeni ve temiz bir kişiliğe sahip, 
beleşçiye haraç ve prim yermeyen 
berber Aleko-Ali (Savaş Dinçel) ile 
racona sadık ve sustalısını doğru 
zamanda doğru yerde kullanmasını 
bilen, babayiğit bitirim Arap Sado 
(Burak Sezgin) iyi arkadaştır. Berber 
Ali’nin oğlu Salih kendine Arap Sado’yu 
örnek alır.

Bu arada haraççı, girişken ve bitirim 
raconunda harbi olmayan yerel mafya 
bitirimi, Reis (Mustafa Uğurlu) birgün 
mahallenin dayanak noktası olan 
Sado’yu vurdurur. Ve Salih Sado’nun 
“sustalısı ile misyonunu” üstlenir.

Filmin bu ana karakterleri dışında, 
Salih’in yanmaktan kurtardığı “tekerlek” 
kankardeşi “Tilki Orhan” (Şair Küçük 
İskender) ile, hafif sol bir kimlik çizen 
Salih'in ağabeyi Reco, kaportacı patronu 
Fil Hamit ve Süryani yaşlı kadın Puma

Sporun insan 
sağlığındaki 
önemi
Türkiye'de çok az zpor 
yapıldığı için felç, enfarktüs ve 
benzeri vakalara sıkça rast
landığı bildirildi.
Yetkililer yaptıkları açıklama
da, sporun bilinçli yapılması 
halinde faydalı olacağını, aksi 
taktirde yarardan çok zarar 
verebileceğini kaydettiler.
Sporun yaşa uygun ve bilerek 
uygulanması halinde faydalı 
olacağını söyleyen İlgililer, 30 
yaşına kadar her çeşit spor 
yapılabilir ancak, 30-40 ve 
daha ileri yaşlarda İse, efor 
gerektiren faaliyetlerden 
kaçınılmadır şeklinde konuştu
lar.
ileri yaşta efor gerektiren ağır 
sporlar yapıldığı için çim saha
da ölenler bulunduğuna 
dikkat çeken ilgililer 'spor 
yaparken mutlaka uzmanların 
görüf ve önerileri dikkate alın
malıdır. Dikkatli yapılan spor 
birçok hastalığı önleyebilir* 
şeklinde konuştular. (A.A.) 

Başbakan Mesut 
Yılmaz, tarım toplumundan 
sanayi toplumuna geçiş 
sürecini yaşayan 
Türkiye’de, tarım sek
törünün önemini korumaya 
devam ettiğini söyledi.

Başbakan Mesut 
Yılmaz, 1. Tarım Şurası’nın 
açılışında Türkiye'nin tarım 
ürünleri bakımından yakın 
zamana kadar kendi 
kendine yeterli 7 ülkeden 
biri olması ile öğündüğünü, 
ancak bugün bu güzelliğini 
yitirme tehlikesi ile karşı 
karşıya bulunduğunu belirt
ti. ^Cumhuriyetin kuruluşun
dan bu yana tarımda 
önemli mesafeler alındığını 
kaydeden Yılmaz, ancak 
bunun yeterli olmadığını 
vurguladı. -

Başbakan Yılmaz, tarım 
sektöründeki çarpıklıkların

Zehra (Aysel Gürel), canavar mahalle 
börekçisi ve uyanık hırsız Fethi gibi yan 
tipler filme çeşni katıyor.

Arap Sado’nun vurulmasıyla 
başlayan ve gelişmeleri göğüsleye- 
meyen Salih ve ailesi için melodram 
başlamış ve gayri meşru alemi yöne" 
timine alan Reis’in davranışlarıyla ezilir ■ 
oluştur. Reis, polisle ve sağ siyasi tipler
le ilişki geliştirerek, gün gün otoritesini 
sağlamlaştırırken, finale doğru herşey 
Salih'in aleyhine işler ve bedbaht bir 
halde salındığı polis sorgusundan sonra, 
Reis’in kollarına düşmüş olan sevgilisi 
Tina ile Reisi aynı yatakta görünce^ 
Sado’nun sustalısıyla bileklerini keserek 
intihar eder ve tekerlek kankardeşi Tilki 
Orhan’ın kucağında ölür. Ve Tina “hep 
kötüler mi kazanır” diyerek, elindeki 
tiner kutusuna ateş atıp, patlatır ve 
böylece Reis’le birlikte infilak eden 
arabada ölür... Ancak, Kolera Sokağı 
yeni bir Reis yaratmaya gebedir! Film 
böylece finale ulaşır...

* * *

Evet, bu bir çözülüştür. Film yasal 
olmayan işlerde bile bir ahlaki misy
onun olması gerektiği, ama, varolan 
gelişmeler karşısında gittikçe 
yozlaşan ahlaki değerleri, doğruyu, 
erdemi, onuru savunanların sakız gibi 
çiğnenerek, sürekli yenik düştüklerini 
anlatıyor.

Konu ve ana tema yanında çekim, 
dekor, oyuncu ve yorumunun mükemmel 
olduğu gözlenen Mustafa Altıoklar filmi, 
Kaçan’ın Romanını tam yansılamamış^ 
ama birçok ödül almaya ve çokça 
tartışılmaya aday görülüyor.

Unutmadan belki günlük yaşamda] 
çokça duyuluyor ama, edep dışı küfür ve 
davranış epeyce fazla ve hayli yalırf* 
olduğu için, çocuklarınızla -hiç değilse 
bizim gibi taşra bir yöre için- gidilmemesi 
daha hayırlı.

Ama siz mutlaka izleyin...
Filmin ana fikrine aykırı olarak, 

“Kötülerin değil, iyilerin kazanacağı 
bir dünya” özlemiyle mutlu ve umutlu 
kalın...
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Yılmaz: Tarım kalkınmanın 
itici gücü olacak

düzeltilmesi ve sorunların 
giderilmesinin, kalkınmanın 
da itici gücü olacağını kay
detti.

Yılmaz, “55. hükümet 
olarak tutarlı bir tarımsal 
destekleme politikasını 
yürürlüğe koyduk. 
Tarımda serbest piyasa 
şartlarını işletmek, dış 
ticarete konu olan tarım 
ürünlerinin uluslararası 
piyasalarda rekabet 
gücünü artırmak 
yönünde ciddi çalışmalar 
yürütüyoruz. Amacımız, 
günü birlik politikalardan 
ve popülist yaklaşımlar
dan uzak olarak çiftçimiz 
için bir fiyat ve genel 
istikrarı, tarım ve tarıma 
dayalı sanayinin en $ 
tegrasyonunu sağlamak
tır” dedi. I. ’

(A.A.) I 8



im® mahalle 
Fethi güya.

3 Aralık 1997 Sah
NMB K^rfe Mura

Sayfa: 3

Yağışlar, ürünün toplanmasını engelliyor.
İzinsiz basın açıklaması 
nedeniyle.^ İfadele,ri alınıyor

’urulmasıyli 
i göğüsleye- 
in melodraı 
alemi yöof. 
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infilak eden 

oleraSokaj 
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Zeytinde 
fiyasko

72 Notu Marmara 
birlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi'nin 1997-98 
feezonu aiımlannda bekle
men bir milyon beş yüz 
bin kiloluk rekolteye 
ulaşamayacağı anlaşıldı.

F 3 Kasım 1997 günü 
kampanyayı başlatan bir
lik, bütün-alım merkez
terinde alimlerini

r. Filmyıtf 
ahlaki »if

.'sürdürürken, bir taraftan 
zeytinde görülen mantar 
hastalığı öte yandan 

|sürekli yağışlar üreticinin 
> yüzünü güldürmedi.

1 Kampanyada 
Itaban-fiyatın 220, favan 
Ifiyatın 440 bin liradan
I açıklanmasına karşın, 72 
| noluMarmarabirlik Zeytin
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Protestocu
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Gonca YERLİYURT

Tarım Satış Kooperatifinde 
bugüne kadar üreticiden 
578 ton zeytin alındığını 
açıklayan, kooperatif 
yetkilileri, alınan zeytin
lerin karşılığı olarak üreti
ciye yüzde 7.5 kesinti ile 
birlikte 162 milyar lira.
ödqme yapılacağını 
bildirdiler.b

YÜZDE 25 ÖDEME
YAPILIYOR
3 Kasım ile 30 Kasım 

tarihleri arasında üretici
den alınan zeytinlerin 
bedellerinin ödenmesine 
başlandığını bildiren 
kooperatif yöneticileri, 
tüm ödemelerin şubat 
ayına kadar tamam
lanacağını, üreticinin bu

yıl mağjdur edilmeyeceği
ni söylediler

72 Nolu
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış
Kooperatifinden 
aldığımız bilgilere göre . 
son yağışlar, ürün (haşatını 
yavaşlattığını söyledi.

Yetkililer, alımların 
ay sonuna kadar devam 
edeceğini, beklenen 
rekoltenin 1 milyon kilo- ' 
grama ulaşmayacağını 
a ç'ı..k I a d ı I a r .

Üreticiler ise, bek-' 
ledikleri ürünün alama
manın üzüntüsü içinde 
“bu yıl zeytin yüzümüzü 
güldürmedi, bizi önce 
mantar hdstalığı vurdu 
şimdi de yağışlar diyor

24 Kasım Öğretmenler 
-Gününde hükümet binası 
önünde bir basın açıkla
ması yaparak günü 
protesto eden 20 Eğit- 
Sen'll öğretmen hakkında 
soruşturma açıldı.

Gemlik, ' Emniyet 
Müdürlüğü, Eğitim-Sen 
Gemlik Şube Başkanı Diivin 
Semizer ve yardımcısı Malik 
Akdemirdin de aralarında 
bulunduğu 20 öğretmen 
hakkında izinsiz basın .açık
laması yaptıkları gerekçe
siyle İlçe- Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusun
da bulundu.

Cumhuriyet 
Başsavcılığında ifâdeleri 
alınan öğretmen hakkında 
dava açılıp açılmayacağı 
ifadelerin alınmasından 
sonra belli olacak.

Çarşı düzenlemesi Emniyet
tam gaz sürüyor güçlerinden
Müdürlüğü tarafından
[düzenlemesi yapılan 
Ehmet Dural
Meydam'nda çalışmalar 
[sürüyor.
: Bir süre önce Çarşı 
Meydanı Yapı Kredi 
Bankası karşısında bulu
nan otobüs ve taksi 
duraklarının yerlerinin 
beğiştirilmesinden sonra 
(Belediye Fen İşleri 
•Müdürlüğü tarafından 
^başlatılan çalışmalar 
yürütülürken, Pazar 
Caddşsi'ne giriş ve çıkışlar 
değişti.
■ Tretuar bordürler! ile 
jdüzenlenen yeni giriş ve 
^Çıkışların tamamlanmasın-

ayrılan bölümler ise kırmızı
ateş tuğlalarla örülecek.

Yolcu indirme ve 
bindirme yerleri ise 
değiştirilecek.

Öte yandan Ahmet 
Dural Meyddnı'nın 
çevresinde bulunan yaya 
kaldırımları yeniden 
düzenlenerek, genişletildi 
ve buralarda kırmızı ateş 
tuğlalar ile kaplanarak,

sıkı denetim
İlçemizde Emniyet ANAP Küçükkumla 

Beldesi Kaçiın Komisyonu- 
üyeleri Ali Kütahya İlköğretim 
Okulu’nda yardıma muhtaç

güzel bir 
kazandı.

Beleçliye

görünüm

Başkanı
Nurettin Avcı, çalışmaların 
önümüzdeki günlerde 
tamamlanarak,' mey
danın halkın hizmetine 
gireceğini söyledi.

Kendisiyle kaçmak istemeyen 
İkizi göğsünden yurdu

Müdürlüğü tarafından birbiri 
ardına düzenlenen huzur 
operasyonlarında kız kaçırma 
süçundan aranan Murat Yiğit 
ile asker kaçağı Ali Keklik’i 

' yakalanarak gözaltına alındı.
Murât Yiğit tutuklanarak 

cezaevine gönderilirken Ali 
. Keklik ise jandarmaya teslim 

edildi.
29 Kasım tarihinde 

meskun mahalde tabanca ile 
havaya ateş eden Halil 
Karaağaç (35) ile tüfekle 
ateş eden Mesut Ünlüyayla 
(30) da operasyonda yakala
narak gözaltına alındılar.

Denetimler sırasında ruh- 
. safsız tabanca ile yakalanan 
Nevin Doğan adlı kişi de 
serbest bırakıldı.

öğrencilere ayakkabı
yardımında bulundu.

ANAP Küçükkumla Kadın 
Komisyonu Başkanı Saime 
Aktür ve yönetim kurulu 
üyeleri f Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre ile birlikte 
okula gittiler ve okul müdürü 
Şevket Kaygın tarafından 
tespit edilen fakir 25 öğren
ciye ayakkabılarını verdiler.

Başkan Saime Aktürk, bu 
tür yardımların sürdürüleceği
ni ve okulların eksiklerinin 
giderilmesi için ellerinden 
geleni yapacaklarını söyledi.
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TEŞEKKÜR
F Geçtiğimiz hafta 
Dereboyunda saat 
*20.oo sıralarında 
Giresunlu olduğu 
öğrenilen 24 yaşında
ki Yahya Sarı adlı 
şahıs evine gitmekte 
olan Hatice önal'ın 
(20) önüne geçerek 

[kendisiyle kaçmasını 
teklif etti;
E Hatice Önal teklifi 
kabul etmeyince 
sinirlenen Yahya Sarı, 
[tabancasını 
çıkararak genç kızı 
göğsünden vurdu.

। Yere yığılan Hatice 
[önal, yanındaki

arkadaşıyla birlikte ka 
yıplara karıştı.

Önal'a ilk müda
hale kaldırıldığı 
Gemlik Delet 
Hastanesinde 
yapıldıktan sonra 
Bursa Devlet 
Hastanesine sevk 
edildi.

Hayati tehlikeyi 
atlattığı öğrenilen 
genç kızın sağlık 
durumunun iyiye git
tiği'Yahya Sarı ve 
arkadaşının yakalan
ması İçin ise bir 
operasyon 
başlatıldığı bildirildi.

Cenazemize bizzat 
katılan, telefon ve 

telgraf çeken, çelenk 
gönderen akraba ve 

yakınlarımıza 
teşekkürü bir borç . 

biliriz.
ÖZKARDEŞ AİLESİ

Kendinizi kışkırtın
Dünyanın en sıradışı yönetim liderlerinden Tom 

Peters 17 Aralık’ta bir günlük konferans vermek için 
ülkemize geliyor. Saygın ekonomi dergilerinin “en 
büyük gururu” olarak adlandırdıkları Peters’in paro
lası. aslında çok basit “yaratıcılık”.. Yaratıcı olmayan 
şirketlerin ölmeye mahkum olduğunu söyleyen 
Peters’in “yaratıcılığın döngüsü ve radikallerin 
kuralları” başlıklı semineri öncesinde sevgili dostum 
Elif Görgün’ün sizlerle paylaşmam İçin faksladığı öne 
rilerine kulak vermenizi diliyorum. İşte Tom Peters’in 
önerileri;

* Kale etrafında ne kadar çok zaman harcarsanız, 
o kadar çok gol atarsınız.

* Deneyin. Saçmalamayı kesin, bir şeylere sarılın.
* Bir şey yapılmaya değerse, ciddiye alınmayı hak 

ediyordur. Bir yerden başlamalısınız.
* Değişik şeyler okuyun. Her yerde fikirler arayın.
* Değişik yerleri gezin'. Hız mı “görmek” istiyor-: 

sunuz? CNN’i görün.
* Değişik arkadaşlar edinin.
* Değişik kişileri işe alın.Sıkıcı insanlar; sıkıcı fikir

ler.
* Farklı hobiler geliştirin, orkide yetiştirin.
* Aptalca sorular sorun. “Neden bütün bilgisayar 

komutları klavyeden geliyor?”
* Yetki verin. İnsanlar ne kadar kendi işleriymiş gibi 

hissederlerse, o kadar çok vuruş yaparlar.
* Limitsiz eğitin. İşle ilgili olmayan eğitimlere para- 

harcayın.
*■ Tutkudan kaçmayın. “Tutkusuz yaratıcı” bir 

araya gelemeyen iki kelimedir.
“ Başarısızlığı kovalayın. Başarısızlık; sadece 

başarının menzilindedir.
* Sürekli tekrar düzenleyin. Karıştırın, eleştirinin, bir 

şeyleri harekete geçirmek için farklı kombinasyonlar 
deneyin.

j * Sezgiye önem verin. Mantıklı bir planda ortaya 
çıkan ilginç bir fikir bulûrsanız, oturur bütün şap
kalarımı yerim.

* “Geri kalan- herkes”e takılmayın. Aynı sıkıcı 
konular üzerinde, aynı sıkıcı insanlarla konuştuğunuz, 
aynı sıkıcı toplantıları boşverin.

* Merkeziyetçiliği aşın, tüm işlevsel engelleri yıkın.
* Bir bilgi tufanı başlatın. Harekete yakın olan 

insanlar ne kadar çok gerçek zamanlı, orjinal bilgi 
edinirlerse, o kadar çok “akıllı şey” ortaya çıkar.

* Tatilleri kullanın..
* Kendinizi her on senede bir yeniden ekin.
* Zamanınızın yüzde 50’sini “dışardakilere” har

cayın. Dağıtımcılar ve satıcılar, size beş dakika içinde 
beş saatlik kurul toplantılarından daha fazla fikir vere
ceklerdir.

* “Dışardaki zamanınızın yüzde 50’sini çılgın 
kişilere harcayın.

* Alternatif ritmler peşinde koşun. Bir sene bir çift
likte, altı ay fabrikada veya hamburgercide çalışın.

*■ Akılları karıştırın. İnsanları şaşırtın. 
Alışkanlıklarınızın olduklarından daha derinleşmesine 
izin vermeyin,

* Düzensiz olun. Bürokrasi kendi başının çaresine 
bakar.

* Dengeyi bozun. Tutarsızlık, hatta kaos yaratın.
* Merak uyandırın. Sony Başkanı Morita'ya göre, 

çalışanların içindeki gizli, merakı bulup çıkarmak ve 
onu ateşlemek liderin en önemli görevidir.

* Alışkanlıklarınızı çeşitlendirin; Kahvaltıda farklı 
şeyler deneyin, işe farklı yollardan gidin.

* Paltonuzu çıkarın, kravatınızı çözün, kollarınızı 
sıvayın, ayakkabılarınızı çıkarın. Ofisinizden dışarı 
çıkın. Söyler misiniz dürüstçe, ofisinizdeki o büyük 
masada en son ne zaman aklınıza parlak bir fikir 
geldi?

* Ofisinizden kurtulun.
* Her hafta bir iş gününü evde geçirin.
* Dışardan bakmaya çalışın..Genellikle ilginç şeyler 

profesyonellerin dar bakış açısının dışında olur.
* Yardım etmeyin. Sizin için çalışan insanların, I 

ayaklarının takılıp düşmelerine ve kendi başlarına I 
büyümeyi öğrenmelerine izin verin. ;

* Ilımlı olmaktan kaçının, kısacası rahatlayın.
Ve son bir söz de benden; kendinizi kışkırtın...
Paylaşmak için :
e-mail.‘gonca@asel.net.tr '
Fax:233 7418 I
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BAŞSAĞLIĞI
Gazetemizin eski ortaklarından 

Çağrı Gazetesi Sahibi

Hüseyin GULER’in
ölümünü 

üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Tanrı'dan rahmet, 

kederli Güler Ailesi ve Çağrı Gazetesi 
Çalışanlarına başsağlığı dileriz.

KÖRFEZ GAZETESİ

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:5141148

ÇasşıMeydam Akıt iş Merkezi Kat: 1 No î 4 GEMLİK 
Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

S.S. SAHİLKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 3 Ocak 1998 Cuma günü saat 
17.oo’da Hamidiye Mah. Lale Sk. Sahil Kent Sitesi D Bloktaki kooperatif bürosunda 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplantı 10 Ocak 1998 günü aynı yer ve 
saatte yapılacaktır. Üyelerimizin toplantıya katılmaları önemle duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1- Açılış, yoklama
2- Divan seçimi ve saygı durûşu.
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi ve ibra edilmesi
4- Denetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi ibra edilmesi.
5- Bilanço, kar-zarar cetvelinin görüşülüp ibraedilmesi.
6- Tasfiyeye girişin genel kurula sunulması ve oylanması.
7- Tasfiye kurulu seçimi.
8- Dilek ve temenniler.

Lüks ve kaliteli, zengin çeşitli, her bütç
eye uygun davetiyelerimiz 

1 günde teslim edilir.

KÖRFCZ OFS€T
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK

Tel & Fax : 513 17 97 - 513 35 95

eleman aranıyor
Danışmanlığını yaptığımız 

Dayanıklı Tüketim Ürünleri 
Perakende Satışı yapan bir şirkette çalıştırılmak 

üzere, satış ve müşteri ilişkileri deneyimi olan, 
bilgisayar kullanabilen personel aranıyor.

MÜRACAAT : Körfez Reklamcılık & Danışmanlık 
Gazhane Cad. No : 51/A - GEMLİK

Tel: 513 17 97 - 513 35 95
NOT : Müracaatlar şahsen bir fotoğraf ile işyerimize yapılacaktır.

Güvenli 

yomlar > 

için 

ağaç dikelim

TMMOB MİMARLAR ODASI GEMLİK 
TEMSİLCİLİĞİ’nden

GENEL KURULA ÇAĞRI

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinin Olağan Genel 
Kurulu ve Temsilcilik seçimleri 27 Aralık 1997 günü saat 
14.oo’de Gürle İş Merkezi K.2 No : 95’deki temsilcilik 
büromuzda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul ve seçimleri 29 
Aralık 1997 günü aynı adres ve saatte çoğunluk aran
maksızın aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Seçimler saat 14.oo-17.oo arası aynı adreste yapıla
caktır. Üyelerimize önemle duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Yoklama ve Açılış
2- Divanın teşekkülü ve saygı duruşu.
3- Çalışma Raporunun okunması ve değerlendirilme

si.
4- Gelecek dönem çalışma raporunun görüşülmesi.
5-Dilek ve temenniler
6- Adayların tesbiti
7- Seçimler
8- Kapanış.

DERVİŞOĞLU 
PETROL’dln

Ev ve işyerlerine 
MAZOT SERVİSİ YAPILIR 

“20 GÜN VADE”

Tel: (0.224) 487 73 04
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Erol GÜRÇAYYARI ŞAKA YARI CİDDİŞiir Köşesi

Günün Fıkrasıak: 
k Nah Köyü 
nîmiktartve 
aç* artıma

Politikacımızın yanmadı ağzı sütten 
Zam dediler gam çıktı şimdi yeni paketten 
Emekli hele mahrum giyim kuşam ve etten 
Mesut ta hayırsız çıktı işler kaldı Allah’a 
Bu zamlar milleti dilendirir vallaha

□dar ki odel 
jiemahata 
i ve diğerta

t ve İska ı 
abı yazı ie,, 
ook*jğu,be 
ı ile kamuya

Bakan bile bankayı baba çiftliği ya.ptı 
Görüntüsü toz pembe çevrilenler dolaptı 
Hâzinenin malları yutulacak bir haptı 
Nerdeyse el konulacak devletin tapusuna 
Biz de mendil serelim caminin kapısına

emlik icıc 
ada tahmr
alacakta 

r. Böyle be 
tok şartiyle 
arttırmaya j 

ğı ve sohjj

Aldı başı gidiyor giyecek ve kira
Bir kilo zeytin oldu beşyüz bin lira
İçe dursun kimisi şampanya içki bira 

Emekli kuyrukta ölse kimse aldırmaz 
Verdikleri bu maaş cenazeyi kaldırmaz

belinde pey 
ııı vermeleri 

üzere meli 
adlir.Brtta

j üzerideki 
belgeteie 
tapusdie

icra ve ita 
ü farkta ve 
etkdmota

deaçity

kabul elta 
nunarasrylc

Müdürü

Siyasetin eşeği gidiyor kırat gibi
Bizdeki ense çaptan sîzdeki beş kat gibi " 
Bir maaş zammı verdi fitre ve zekat gibi 
Yarabbi ne olursun hızır babayı yolla 
Bu Mesut’tan fayda yok Allah’ım bizi kolla

Demir Ali BAYDAR

BİZ VARIZ NİCELERDEN
Uzun yıllar önce köyün birinde;

Yaşardı adamcağızın biri kendi kendine.

Kavrulurdu, yanıp giderdi bilgesizlikle.

Hep yüreğinde, beyninde savaşırdı kara cahillerle, 

Ve engelleri yok etmeye çalışırdı bilgelikle.

Nihayetsiz gününde bir genç geldi köye.

Sönmez meşale elinde.

Güneş yükseldi Anadolu’nun bu sessiz köyünde.

Dağlar utandı engel olmaktan

Sular coştu mutluluktan.
Uçsuz bucaksız gökyüzü gülümsedi rüyadan.

Fakat yoktu köyün parası
Yardım ulaştıramazdı devlet babası.
Yaşlı adamcağız sundu evini öğretmene

Gönlünü bilime.
Çamur ayaklı çocuklar doldu evine.
Öğretmenin gülümsemesi ısıttı yüreklerini

Bilgisi beyinlerini.

Bir umuttu yükselen.
|Işıksız, yolsuz Anadolu köyünden.
Öğrendiler çocuklar büyük şehirlerin acımasızlığını, 

Yaşamın amansız kavgasını.
Öldürüldü bir gün öğretmen

Bir alçaklıktı kara düşüncelerden.
Yas bağladı dağları taşları

! Ah dedi büyük şehirler

Fakat unutuldu iki gün bile geçmeden

। Unutmadı Anadolu’nun bu küçük köyü
! Toplandılar mezarı başına
[Çiçekler döktüler toprağa
[“Üzülme, sönmeyecek meşalen
|Karanlıklar korkacak güneşten 

ı Biz varız nicelerden”.'

Rejimin Düşmanı 
Kim?

Son otuz yıldaki gelişmeleri bir hatırlayalım.
■- (1970)11 yıllarda, ülkede sol rüzgarlar 

esiyordu.
Sendikalar etkindi ve grevler durduru- 

lamıyordu.
Rejimin sıkıntıda olduğu tartışılırken, ünlü 

bir politikacı “Bu kış komünizm gelebilir” 
diyebiliyordu.

Ama.. Sıkıntı (sol)da değil, gelir dağılım- 
nadik adaletsizlikteydi.

- (1980)11 yılların başında, (sol) ger- 
iletllirken, kantarın topuzu fazla kaçırılınca, 
bu defa dini akımlardaki tehlikelerden söz 
edilmeye başlandı.

Ve.. İrtica bir numaralı düşman ilan edildi.
Ama.. Yine en büyük düşman, hayat 

pahalılığıydı.
-Eğer ülkücüler, Susurluk olayı ile birlikte 

anılmasaydı ve sandalyelerin uçuştuğu bir 
kongre yapılmasaydı.

- Hiç denenmeyen (MHP), umut olabilecekti.
Alacağı sert kararlardan sonra, belki' bir 

kısım odaklar, “faşizm geliyor” diyecekti.
Ama.. Esas düşman olan pahalılık, 

mücadele edilemeyecek kadar büyümüştü.
Aslında, en büyük düşman, gelir 

dağılımındaki bozukluk ve işsizliktir.
Oyların radikal partilere kaymasının 

sebebi, komünizmin, ilticanın veya faşizmin 
tercih edilmesi anlamında değildir.

Halk daha iyi yaşamak istemektedir.
Açlık ve yoksulluktan kurtulmak istemek

tedir.
Sayın Başbakan “enflasyonu düşüre

mezsek, rejimi korumakta zorluk çekeriz” 
diyor.

Evet.. Rejimin gerçek düşmanı “enflas 
yon”dur.

Moon Tarikatı ve Laiklik
Amerikan toplumu, çok dinli, çok dilli ve 

çok soyluluğu teşvik ediyor.
Şu anda, Amerika'da (300)ün üzerinde din 

olduğu söyleniyor.
Buna, (300)ün üzerinde tarikat da denebilir.
“Moon Tarikatının Lideri” Koreli bir 

papaz.
Başlangıçta, komünizm ile mücadele için 

kurulmuŞ.
Ama.. Sovyetler Birliği çökünce, strateji 

değiştirerek tüm dünyada barış konferansları 
vermeye başlamışlar.

-Bekarlar bu tarikata alınmıyor.
-Dünyadaki tüm dinleri, birleştirmek 

amaçlanıyor.
-Dünyadaki tüm ülkelerde, temsilcileri 

bulunuyor.
(CHP) Lideri Sayın Baykal, Moon 

Tarikatının davetini kabul ederek, bu 
tarikatın Amerika’daki toplantısına katıldığı 
için eleştiriliyor.

Bize göre, haksızlık yapılıyor.
(1970)11 yıllarda, (CHP) az daha iktidar 

oluyordu.
Bu oyların sahibi dindar ve muhafazakar 

insanlardı..
Solcu İngiliz İşçi Partisi Lideri konuş

malarında “Ben dindar bir Hristiyanım” 
diyor.

Ama.. Bizim muhafazakar bazı (CHP)li 
yetkililer, acaba laikliği delermiyim diye, 
cenaze namazına bile katılamıyor.

(CHP) kitle partisi olmak istiyorsa, her 
kesime açılabi Imelidir.

Bir polis adayı, Tokyo Polis 
Okulunda, son imtihanlarına giriyordu.

Öğretmenler de, bu tür imtihanlar
da çok ilginç soru soruyorlardı.

-"Halkı dağıtmak için ne 
yaparsın?”

Polis adayı hemen cevabı 
yapıştırdı.

“-Hemen şapkamı çıkarırım ve 
halktan yardım toplamaya 
başlarım”.

Bu yöntem Japonya’da bile etkili 
oluyorsa, bizim gibi enflasyonu yük
sek olan ülkelerde ne kadar tesirli 
olur, siz düşünün artık.

Yardım etmek, bir derneğe maddi 
katkıda bulunmak güzel bir şey.

Ama.. Bu yardımların amaca ulaş
ması şart.

Amaca ulaşmayan, car cur edilen 
paraları basından öğrendikçe insan
ların güveni sarsılıyor.

Hayır Türk Hava Kurumu’nda 
başka kurumlarına aktarılması gereken 
paraların Avrupa’daki tatil cennet
lerinde nasıl yendiğini, bu kurumun 
Bursa Şubesi Başkanından 
öğrendiğimiz an, tüylerimiz diken diken 
olmuştu.

Yardım kadar, bu paraları kul
lananların, kişilikleri de önemlidir.

Ankara İzlenimleri
Geçen hafta Ankara’daydım.
Eski çalışma arkadaşlarımı ve 

dostlarımı ziyaret ettim.
-Meclis Genel Sekreter 

Yardımcısı, eski lise arkadaşım 
Fahri Köprülü ile halen inşaatı 
süren yeni meclisi gezdik.

Yeni meclis binasının 1998 
yılının ilk aylarında hizmete gireceği 
planlanmış.

Yoklamalarda, oylamalarda 
dünyanın en ileri teknolojisi kul
lanılacak.

-Eski Genel Müdürüm, 
Ulaştırma Bakanı müsteşarı Sayın 
Yücel Özden’! ziyaret ettim.

Ülkenin en zor ..birimlerini 
yöneten Sayın Yücel Özden’i son 
derece dinç ve arzulu gördüm.

- Eski sınıf arkadaşım T.P.A.O. 
Genel Müdürü Sayın Sıtkı Sancar 
ile hasret giderdik.

Çalışma hayatının büyük
bölümünü Türk

Bazı kitaplar tad almak, 
Bazı kitaplar yutmak, 
Bazi'kitaplar da, 
Çiğneyip sindirmek içindir.

„ “Bacon”
Tad alınacak kitaplar, herhalde 

şiir kitapları olsa gerek.
Söz yazarının pasta ve tatlı kita

plarını kastetmediği bir gerçek.
Yutulan kitaplar, insanın mesleği 

ve kariyeri ile ilgili olanlarıdır her
halde.

Ama.. En önemlileri çiğneyip, 
sindirenlerdir şüphesiz.

Şöyle, yansız, objektif bir yazarın 
politika, ekonomi ve kültürle ilgili 
kitabını veya makalesini 
okuduğunuzu düşünün.

Sizi mutlu eden, hoşlandığınız 
bölümleri nasıl da tekrar tekrar 
okur, sindirirsiniz değil mi?
—   ——t

"uçuk" bir söz
O KADAR; Kurnazdı ki, tarlası

na komşusunun inekleri girse, önce 
sağıp sonra yolluyordu.

Cumhuriyetlerinde geçiren Sayın 
Sancar’ı çok yoğun bir tempoda 
gördüm.

- Yine Azot’tan arkadaşım 
T.C.D.D. Genel Müdür Yardımcısı 
Sayın Cahit Söyler ile uzun uzun 
hasret giderdik.

Yıllardır hantal bîr görüntü 
veren demiryollarında, bir hareket 
ve heyecan gördüm.

- Gübre Sanayiinde halen görev 
yapan ve emekli olan tüm arkadaş 
ve dostlarımla birlikte oldum.

Ve yüksek bir moral ile döndüm.

Güzel Şeyler
Son 10-15 yıldır Asya 

Kaplanları tabirini çokça duyuy
oruz.

Başdöndürücü bir hızla kalkı
nan asya kaplanları içinde, 
Kore’nin özel bir konumu var.

Artık, sermayenin uluslararası 
dolaşımı söz konusu.

Parası olan herkes, istediği bir 
ülkenin hisse senedine talip ola
biliyor.

Uzakdoğu piyasası kar verdiği 
için, sermaye piyasasının gözdesi 
haline gelmişti.

Bu yüksek talebin ve hızlı 
kalkınmanın bir bedeli de vardı 
tabi.

İşler bir anda tersine döndü ve 
borsa çöküntüye uğradı.

Bu çöküş yabancı yatırımcıları 
da etkiledi

Ve.. Büyük bir ekonomik kriz 
doğdu.

Ama.. Halk panik yaratmadı.
Kendi parasının değerini koru

mak için, elindeki dövizleri boz
durdu.

Ve.. Tüm dünyanın takdirini 
kazandı.

Şimdi Kore'nin toparlanması için 
dış yardım yağıyor.

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

110
355
>156 
5131055 
5131879 
5131206

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

5131051 
5131p52 
5131053 
5132954 
5131028

Selda BULUT
Celal Bayar Anadolu Lisesi öğrencisi

SATILIK DÜKKAN
Uludağ Turizm 
Aydın Turizm

ULAŞIM
5131212
5132077

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

5132066
5K34503
5131274
5131900
5131286
5131174
51.31846
5131353
5131057
5131308 
513T133 
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364 
5131411-5130024
51Ş1042
5132360
5131186
5134994

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
itfaiye

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

NÖBETÇİ

ECZANELER
9 Aralık 1997 

Sağlık Eczanesi

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

TÜP DAĞITICILARI

10 Aralık 1997 
Erçek Eczanesi

İstiklal Caddesinde
Çarşı Meydanına yakın
88 m2 çekme katlı
Her işe müsait DÜKKAN sahibinden 

Satılıktır.
Tel: (0.224) 513 92 27

513 72 47

Devlet Has. 
SSK Hastanesi

Hastaneler
5139200
5132329

Met, Sağ. Ocağı 5131068

TAKSİLER

Gemi Saat eri 
SIMceci’den gidiş (İşgünü),: 

9.15-14715-18715 
(Tatil): 9.15-14.00-18.15 

Yalova’dan dönüş: (İşgünü) 
•• 05.50-13.05-17.30

Deniz Otobüsü
Yalova -Kartal (Haftalçl) 07.30-09.10-10.45- 
11.50-13.15-14.30-15.30-16.30-17.30-18.30- 
19.45-20.25-21.15 (Haftasonu) 09.15-10-45- 
12.00-13.30-14.45-15.45-17.00-17.45-18.30- 

. 19.30-20.30

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

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

11 Aralık 1997
Engin Eczanesi

12 Aralık 1997
Veziroğlu Eczanesi

13 Aralık 1997
Yiğit Eczanesi

Körfez Taksi 
t Çınar Taksi 
' Güven Taksi

Gemlik Taksi

5131821 Yalova - Kabataş( İşgünü): 9.45-12.40-13.45-
5132467 15.00-16.10-17.15-19.30
umarfn (Haftasonu): 10.35-11.45-13.00-14.45-16.15-
5.132324 17.30-19.00-19.45

Kabataş-Yolova (İŞ): 8.30-11.00-12.15-13.45- 
15.00-16.10-18.25 (Haftasonu): 9.15-10,30- 

11.35-13.30-14.45-17.45-18.35

sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta:
“Mektup”

Tel: 513 13 29

14 Aralık 1997
Veziroğlu Eczanesi

15 Aralık 1997 , 
Seda Eczanesi
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Körfez OFSET
KAŞEDE VE MÜHÜRDE BEKİ^EME VOK* 

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

Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK Tel: 513 17 97
Büro : Cemal Nadir Cad. Fomara Meydanı Aytı Plaza Kat: 4
No : 66 Tel: (0.2247 225 20 67___________________ ■ BURSA

Çiftçiler, bayiden aldıkları gübre indiriminden fatura 
üzerinde anında yararlanacaklar.

Desteklemede 
yeni uygulama

İlçe Tarım Müdürlüğünden gazetemize yapılan açıklamada; 27 Kasım 1997 
tarihinde yayınlanan 97/10244 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre, 
çiftçilere yapılan destekleme ödemeleri yeni şekliyle yürürlüğe girdiği bildiridi.

Yeni uygulamaya göre, çiftçiler Ziraat Odasından ya da Tarım 
Müdürlüklerinden alacakları çiftçilik belgesi ile kimyevi gübre satan bayiye 
giderek gübresini alacak. Bayi fatura keserken, kararnamede belirtilen kg. 
başına destekleme parasını alacak.

Yani çiftçi gübre alırken desteklemeden anında yararlanacak.
Haberi Sayfa 3’te

f^^AYA BAKIŞ
□ Kadri GÜLER

Ölmek gibi.,.
t Tatsız geçen bir haftadan sonra yeniden salı 
günü geldi ve gazetenin çıkması için bilgişayar 
tuşlarına basmak gereği doğdu.

Karın kapıya dayandığı bu kış günlerinde tatsız 
■ıklar, huzursuzluklar bir yana, yaşam ölüme 
karşın devam ediyor.
■ Kimine acı, kimine tatlı bir şekilde...
r İnan Tamer ağabey, dün taşlamasını yazdırdık
tan sonra Hüseyin Güler için yazı yazdığını, 
bildirmiş arkadaşlara..
L Sonra gazeteye girer mi diye sormuş.
K Fakslasın dedim.
I Bilirsiniz İnan ağabey salt taşlama yazmaz, ölen
lerin ardından da duygularını yazar.

Bu yazılar ileride bir kitap haline gelirse şaş- 
mayın.

[ Ölüm bir bitiş, bir sondur.
[ Ama bazıları için yeniden doğuştur.
r Yani biterken varoluş...
L Canlılar doğar, büyürler, kendileri gibi canlılar 
meydana getirirler Ve bfrğün-erken veya geç-ölürler. 
F Bilim adamları insanda'yaşam çizgisini uzat- 
| mak için çaba harcıyorlar/Bunu da başarıyorlar.
| Organ nakilleri, hüçrelerin yenilenmesi için har
canan çabalar, tıp bilminin amansız savaşımı..
t İnanıyorum ki; insan aklı bu konuda da gelecek 
[yıllarda bugünden daha büyük başarılar elde ede

cek.
I Bilmin üstesinden gelemediği noktada sonuca 
[boyun eğme acizliği insan içindir.

Insanlar doğumla ölüm arasındaki çizgide 
ı toplamlarına ve insanlığa katkılarıyla anılırlar.

Ne mutlu böyle olabilenlere.
Ne mutlu yaşarlarken iz bırakabilenlere..

İ Sıradan insanlar ise bir gün unutulurlar.
■t Yaşarken sıradan olmamaya çalışalım.
1 ölenlerin ardından İyi şeyler söylemek bizlerin 

L geleneğidir.
r Yaşarken insanları birbirine düşman eden 

| kendini bilmezler, meydanı boş zannederek saygı 
sınırlarını aşıyorlar.

Terbiye ve saygısızlığı ilke edinenlere verilecek 
I cevabımız var. Bilsinler...

Gemlik Merkezînde nüfus ' 
63.079 olarak belirleneli. - .

30 Kasım 1997 pazar 
günü yapılan 14. genel 
nüfus sayım sonuçları belli 
oldu.

2000 yılından önce 
yapılacak olası bir genel 
seçimde, İllerden çıkacak 
>mllletveklli şayısı İle 
mahalli idarelerin bütçe
den alaCaklah payın da 
belirlendiği nüfus sayımın
da, Gemlik merkezinin 
63.079 kişi 'olduğu tesblt 
edildi.

Haberi Sayfa 3’te
“Köşemden” de 
Yılmaz Akkılıç’ın yazısı 
2. Sayfada

“Yazıyorum” da 
Necati Kartal’ın yazısı 
2. Sayfada

“Renkler” de
Gonca Yerllyurt’un yazısı
3. Sayfada

“Yarı Şaka Yarı Ciddi” de 
Erol Gürçay’ın yazıları 
5. Sayfada

Cıvıltı 
Dergisi 
yayın 
yaşamına 
başladı

Namık Kemal İlköğretim 
Okulu tarafından hazırlanan 
Cıvıltı adlı dergi yayın 
yaşamına başladı.

Veliler ve öğrenciler 
tarafından beğenilen 
derginin ikinci sayısı yakın
da çıkıyor.

Haberi Sayfa 3’te 

Gemlik 
Akbank 
pınl pırıl 

İlçemizde İstiklal Caddesi 
üzerinde bulunan Akbank 
şubesi yenilendi.

Akbank Gemlik Şubesi 
22 Aralık 1997 Pazartesi 
günü saat 10.00’da hem 
açılışını hem de 40. kuruluş 
-yıldönümünü birlikte kutlay
acak. Haberi Sayfa 3’te

Kumla Karakol Komutanının teybini 
de çalmışlardı.

Kumla oto
fareleri yakalandı

Kumla’dan çalınan 16 ZF 288 plakalı 
özel oto terkedilmiş olarak bulundu.

Küçük Kumla Beldesinde iki 
günde iki otomobil ve bir ev 
dolusu beyaz eşya çalan iki 
kafadar yakalandı.

Hırsızlar, çaldıkları 6 milyar 
liralık eşyalarla, ele geçirildiler. 
Piyasaya 425 milyon lira borcu 
olan 17 yaşındaki A.C. ile 16 
yaşındaki G.Y. borçlarından 
kurtulmak için 13 aracın teyp
lerini. ,daha sonra bir seyyar 
satıcıya alt içi beyaz eşya dolu

bir aracın içindeki malları ,16 
ZK 951 plakalı kartal marka 
otomobili ve 16 ZF 288 plakalı 
Şahin marka otomobili gasbet- 
tiler.

, Jandarma timleri, bir 
operasyon başlatarak, şüphe
lendikleri eve gi rerek, hırsızlan 
yakaladılar.

İfadeleri alınan sanıklar 
Adliye'ye sevk edildiler.

Haberi Sayfa 3’te

Rotaryen eşlerinden 
giyim kermesi

Gemlik Rotary Kulübü 
üye eşleri kullanılmayan 2. 
el giyim ve ev eşyalarını 
uygun fiyatlarla 15-16-1'7 I

 Aralık 1997 tarihleri, arasin
da Gemlik. Belediye Sergi 
Salonu'nda satışa 
çıkardılar.Haberi Sayfa 3’te

Yeni yıl nedeniyle her yer ışıl ışıl olmaya başladı

Yılbaşı ve Ramazan
hazırlıkları başladı

Bu yıl, yılbaşı ve 
ramazanın ilk günü aynı 
güne mi geliyor tartış
maları yapılırken, vatan
daşlar hem yılbaşını hem 
de ramazanı karşılamak 
için hazırlıklarına başladı.

Dükkanlar, ^yılbaşı

nedeniyle rengarenk ışıkr. 
larla süslenirken, 11 ayın 
sultanı mübarek ramazan 
nedeniyle de müslümanlar, 
bu kutsal ayın özelliklerine 
uygun hazırlklarını tamam
lıyorlar.

Haberi Sayfa 3’te

- Bizi AB’ye almıyorlarmış.

- Almasınlar. O da mı tasa.

- A-B-C-D-E-F-H-İ de varız ya..

- Yetmez

- Q-Y-V-Z’ye kadar...
Unon ^anuı
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İDEMDEN '
Yılmaz AKKILIÇ

..................................................................................................................... ——f M.....................................

Yazı Yor u m
Necati Kartal

Çimento Fabrikası Tartışması
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Çeteleri, çeteler mi sorguluyor yoksa!
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde görevli 

Yargıç Akman Akyürek’in kuşkulu 
ölümü kafaları karıştırdı. Çeşitli söylen
tiler dolaşıyor ortalıkta. Kimilerine göre 
olay bir “kaza”, Akyürek’in ölümü de 
zamansız ve talihsiz bir “kayıp”. 
Kimileride, olayın “kaza” değil 
“cinayet” olduğunu ileri sürüyor.

Konumun gündemde kalmasında, 
Akyürek’in birtürlü netleşmeyen kimliği 
kadar, “çeteler”le savaşımda “kilit 
adam” diye nitelendirilmesinin de payı 
var. Ancak ayrıntılar günyüzüne çık
tıkça, kuşkular daha da derinleşiyor ve 
giderek bir soru kıvrılmaya başlıyor 
zihinlerde:

“Kimdi bu Akman Akyürek?”
Avet, acaba Akyürek gerçekten de 

çetelerle savaşımda “kilit adam” 
mıydı; yoksa sisli havayı büsbütün 
karartmakla görevli bir “fantom”mu?..

Akman Akyürek “kaza” ya da kur
ban gitmiş olabilir, “cinayet”e de. 
Yazık oldu. Ama ben, -doğrusu ya- bu 
noktaya pek önem vermiyorum. Bence 
dikkatlerden kaçırılmaması gereken 
asıl şu :

Bu genç adamın öyle veya böyle 
ölümü, Türkiye’nin içinde bulunduğu 
son derece “ciddi” ve hatta bir bakı
ma “vahim” durumu açığa çıkaran 
bazı belirtileri gözler önüne seriyor.

Önemli olan bu...

Bu belirtileri şöylece sıralamak 
mümkün:

1- Akman Akyürek, TBMM 
Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’ 
nda ‘raportör’ olarak görev yapmış.

2- Aynı kişi, TBMM Faili Meçhul 
Cinayetleri Araştırma Komisyonu’nda 
da “raportör” olarak karşımıza çıkıyor.

3- Ve yine aynı Akman Akyürek, 
TBMM Susurluk Araştırma 
Komisyonu’nda da ‘raportör’lük 
yapıyor -ta ki, Fikri Sağlar’ın 
‘Komisyon görüşmelerini dışarıya 
sızdırıyor’ iddiasına değin-. 1 '

Bitmedi...
Akyürek, TBMM FailJ Meçhul 

Cinayetleri Araştırma Komisyonu 
Başkanı Sadık Avundukluoğlu ve 
TBMM Susurluk Komisyonu Başkanı 
Mehmet Elkatmış başta olmak üzere, 
bazı siyaset ve hukuk adamlarının 
çeteler hakkındaki derin bilgisine 
“hayran” kaldıkları biri -hatta 
Elkatmış, ‘Yeşil’i onun sayesinde 
öğrendik’ diyor-

Türk medyasının kimi ünlüleriyle de 
yakın ilişkileri olduğu anlaşılıyor. 
Örneğin reytingi olduğu anlaşılıyor.

Berkan’ı, “kaza”ya mı, “cinayet”e mi 
kurban gittiğini saptayabilmek için özel 
çaba harcıyor, olay yerinde bizzat 
“keşif” yapıyor!

Ama, -sanki- gargaraya getirilmek 
istenen başka bir şey daha var:

Akyürek’in üzerinden çıkanlar...
Onları da sıralayalım:
. Türkiye Emlak Bankası’na ait 

kasa tanıtma kartı.
. Pamukbank’a ait 150 milyon 

liralık tahsilat makbuzu.
. Sümerbank’a ait Hilmi Yıldız 

Kaya adına 268 milyon liralık tahsilat 
makbuzu.

. Alternatifbank’a ait İki adet repo 
satış formu ve kendi adına 43 bin 
mark alacak kaydedilmiş dekont.

. 18 Eylül 1997 tarihli 4 milyar 55 
milyon 700 bin liralık bir dekont ve 8 
Eylül 1997 tarihli repo satış formu.

. Nakit olarak 142 adet 100 ABD 
Doları, bir adet bin mark, bir adet 
500 dolar ve 2 milyon 600 bin lira 
(tamamı 3 milyarın üstünde).

. Elyazılı yedi sayfalık bir dosya, 
bir arazinin görüntüleri kayıtlı bir 
videobant.

. İki cep telefonu, 9 milimetre 
çapında 10 adet mermi.

Burbeys marka 300 milyonluk mon- 
tuyla, 5.5 milyar değerindeki en üst 
model Opel Vectra otomobili bu listenin 
dışında tutulmuş.

Videobantta görüntüleri kayıtlı 
arazinin ise, -anımsayacaksınız- 
Akyürek'in babası tarafından satın alın
mak istendiğine şöylece bir değinilip 
geçilmişti -ki, baba Akyürek ‘emekli 
polis’miş-.

Özetle garip bir durum var. Akman 
Akyürek, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 
“yargıç” olarak görevli, ama bu 
görevine hiç uğramıyor.

Ya ne iş yapıyor?
TBMM’nin çete soruşturmalarıyla 

görevli en kritik komisyonlarında 
“raportör” olarak çalışıyor!

Ve, kaza ya da cinayet anında, 
üzerinde yüzmilyarlar taşımakta - 
babasının satın almayı düşündüğü 
arazi ile, özel hesapları hariç-.

Allah allah!
Maaşı 100-150 milyon lira dolayında 

olan bir yargıç, yüzmilyarlarla tur atıyor 
şehirlerarası yollarda! s

Ve de, TBMM’nin yolsuzlukları, faili\ 
meçhul cinayetleri ve Susurluk’u 
araştırma komisyonlarının üçünde de 
“raportör” bu genç adaml

Ünlü ajan, MİT eski daire başkan- 
Iarından Prof. Mahir Kaynak demiş ki:

Çevreci karakteri ve bu konuda hukuk 
savaşımı ile tanınan Av. Ekrem Candeğer 
gazetemize Gemlik - Orhangazi yolu 
üzerinde kurulacak olan Çimento 
Fabrikası ile, ilgili değerlendirmelerini ve 
çağrısını içeren bir yazı göndermiş. 
Önemli bulduğum için aynen yayınlıyo
rum :

Bursa ve çevresindeki tarım arazi
lerinin yok edilmesini önleyecekleri 
konusunda yerel yöneticilerimiz ve hatta 
T.B.M.M. Çevre Komisyonu Başkanımız 
bugüne değin çok dokunaklı sözler 
söylediler.

Herkesin gözünün önünde yasalar çiğ
neniyor; ama yöneticilerimiz demeçlerini 
yineliyorlar. Bu tavır, bu konularda ilgisi 
olanları derinden yaralamaktadır. Çünkü 
ahır ruhsatıyla boyahane yapıldığı, zirai 
depo ruhsatı ile fabrikalar kurulduğu 
gerçeği herkesin bilgisi dahilinde olmakla 
birlikte, Ziraat Odaları yetkililerince 

Valiliğe verilen dilekçelerle resmiyet 
kazanmıştır.

Şimdi de duyduk kİ, Orhangazi - 
Gedelek Köyünün Açmatepe mevkiinde, 
zeytinlik sahalarla hemen bitişik 76 
dönüm arazi üzerine İKİ MİLYON 
TON/YIL KAPASİTELİ bir çimento fab

rikası kurulmaktadır. Bu fabrikanın kurul
ması için teşvik belgesi veren kurum çok 
yanlış yapmıştır. Ancak, daha beteri 
anılan sahada çimento fabrikası kurula
bileceğine dair Bursa Tarım İl 
Müdürlüğünce rapor verilebilmiş 
olmasıdır. Eğer böyle bir rapor ve
rilmişse bu raporu verenler yasaları 
çiğnemiş, suç işlemişlerdir. Çünkü :

3573 sayalı Zeytinciliğin Islahı 
Hakkındaki yasanın 4086 sayılı yasa ile 
değişik 20. maddesinde : “ZEYTİNLİK 
SAHALARIN İÇİNDE VE BU 
SAHALARA EN AZ ÜÇ KİLOMETRE 
MESAFEDE, ZEYTİNYAĞI FABRİKASI 
HARİÇ, ZEYTİNLİKLERİN VEGATATİF 
VE GENERATİF GELİŞMESİNE MANİ 
OLACAK KİMYEVİ ATIK BIRAKAN, 
TOZ VE DUMAN ÇIKARAN TESİS 
YAPILAMAZ, İŞLETİLEMEZ” hükmü 
mevcuttur. Oysa ki, kurulucağını 
öğrendiğimiz çimento fabrikası, zeytinlik 
sahalardan değil üç kilometre uzakta 
olmak, tersine zeytinlik alana bitişik ve 
içiçe olacaktır. Bunun yanında, İKİ 
MİLYON TON/YIL kapasiteli olacak bu 
fabrika en modern sistemle kurulsa dahi,

atmosfere BİR MİLYON METREKÜP 
GAZ çevresine GÜNDE 1.2 TON, 
YILDA İSE 408 TON TOZ YAYACAKTIR. 
Sonuç olarak, yasajhlal edileceği gibi, o 
çevredeki bütün zeytinlikler bu gazların 
ve tozların etkisiyle yok olacaktır.

Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz, 
Sayın Çevre Bakanımız, sîzlerden, yüzyılı 
aşkın süre önce Benjamin Disraeli'nin. 
dediği gibi “güne değil, geleceğe dönük 
davranan devlet adamı olarak” bu 
çimento fabrikasının, zeytinliklere kesin 
zarar verecek bu bölgede kurulmasına' 

mani olmanızı, gelecek kuşaklarımız için 
bekliyoruz. Aksi davranış yasayı ihlal 
edenlere göz yunmak olacaktır. Ki onun 
da yasal yaptırımlarının olduğu aşikardır. |

Esasen, uzmanlarından öğrendiği-, 
mize göre, Marmara Bölgesinde yeni bir 
çimento fabrikasının kurulması ekonomik 
açıdan da yanlış olacaktır. Çünkü 
Marmara Bölgesinde bulunan dokuz 
çimento fabrikasında 1997 yılı itibariyle 
toplam 13.250.000 TON/YIL üretim yapıl
maktadır. Buna mukabil aynı yıl için tüke
tim 10.050.000 TON/YILdır; fazla kapa
site 3.200.000 TON/YILdır. Kurulması 
istenen bu fabrika da yapılıp 2000 yılında 
devreye girerse, bu takdirde Marmara 
Bölgesinde 4.250.000 TON çimento*! 
fazlalığı olacaktır. Çimento fabrikaları, 
ağırlıklı ihracat amacına dönük tesisd 
edilemezler. Çünkü çimento sektörü, 
enerji yoğun ve yatırımları ile yedek 
malzeme yönünden dışa bağımlıdır. 
Bunun sonucu ihracat FOB değerinin 
yarısı ithalata gitmektedir. Bugün dökme 
çimentonun FOB ihraç değeri 34$ 
seviyesindedir; dolayısıyla ihracatta net 
gelir 17$ seviyesine düşmektedir. Yılda 
bir milyon ton çimento ihracatı karşılığı 
elde edilecek net döviz 17 milyon dolar 
seviyesindedir. Bu olgular karşısında, 200 
milyon dolarlık yatırımla çimento fabrikası 
kurmanın ekonomik olmayacağı da 
anlaşılmaktadır.

Bu hesaplar, elbetteki yatırımcıyı! 

ilgilendirmektedir. Bizi ilgilendiren 
Türkiye’mizin ihtiyacı olan bir başka böl
gesinde de kurulabilecek çimento fab-j 
rikasının zeytinliklerimizi yok edecek! 
sahaya kurulmamasıdır.

Yetkililer ve sorumlular lütfen bu sefer 1 
ilgilenin.

Evet....Bu tartışma bizi del 

ilgilendirmiyor mu?

Örneğin reytingi yüksek bir TV 
kanalının haber müdürü, Akyürek’in 
“ülkücü gösteri”ye dönüşen cenaze 
törenine katılıyor ve “Kanın yerde 
kalmayacak'* diye haykırıyor! 
Radikalin kulağı fevkalade delik İsmet

“Akman Akyürek gizli servis 
savaşının kurbanı olabilir.”

Sen aklıma mukayyet ol Tanrım!
Biz farkında değiliz de, çeteleri, 

çeteler mi sorguluyor yoksa!...
Kaşede, mühürde 

bekleme yok!

«ok
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Çiftçiler, bayiden aldıkları gübre indiriminden 
fatura üzerinde anında yararlanacaklar. RENKLER

IETREKÛP 

1.2 TON, 
lYACAKTIR. 
3ceğigibi,o 
bu gazlara 
klır.
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Desteklemede
yem uygulama

Devletin gübrede 
fç|ftçlye uyguladığı süb
vansiyon şekli değişti. 
Bundan böyle çiftçiler, 
gübre bayilerinden ala
cakları gübrenin devlet 
indirimini fatura üzerinde 
anında alacaklar.

İlçe Tarım
Müdürlüğü'nden yapılan 
açıklamada 27 Kasım 
1997 tarihinde yayınlanan 
97/10244 sayılı bakanlar 
Kurulu • kararnamesine 
göre, çiftçilere yapılan 
destekleme ödemeleri 
nln yeni şekli ile yürürlüğe 
girdiği açıklandı.

Yapılan açıklama
da önceden, çiftçi aldığı
Kimyevi gübrenin
parasının tamamını ödü 
yor, faturasını İlçe Tarım

Gemlik Merkezinde nüfus 
63.079 olarak belirlendi.

Gonca YERLİYURT

i yatırımcıyı I 

ilgilendik 
)ir başka bÜ 

çimento 16 

yok edece»

üflen bu sdr

ı bizi |

Müdürlüğü'ne onaylattık
tan . sonra Ziraat 
Bankası'ndan yüzde 50 
oranında iade alıyordu. 
Yeni duruma göre çiftçi 
ler Ziraat Odasından, 
Ziraat Odası olmayan 
yerlerde İl veya İlçe Tarım 
Müdürlüğünden alacak
ları çiftçilik belgesi ile 
kimyevi gübre satan 
hayliye giderek gübresini 
alacak, bayii fatura 
keserken, kararnamede 
belirtilen kilogram başına 
destekleme tutarını 
düşerek, parasını alacak. 
Yani, çiftçi, gübre alırken, 
desteklmeden anında 
yararlanmış olacak.

İlçe Tarım
Müdürlüğü İlgilileri yaptık
ları açıklamada karar-

nameye göre çiftçilik bel
gesi olmayan veya çiftçi 
olmayan kişiler, destek
leme ödemesinden 
yararlandırılmayacaktır.

Çiftçi, çiftçilik bel
gesinde belirtildiği arazi
sine bir üretim yılı içinde 
kullanılabilecek gübreyi 
bir ya da birkaç kerede 
alabilecek.

Kontrollerde çiftçi 
olmayana veya fazla 
gübre alarak, destek
leme yapılmış kişiler 
hakkında kamu havası 
açılacağı gibi , ödenen 
para da geri alınacak.

Yapılan açıklama
da, Gemlikli çiftçilerin 
ellerinde bulunan çiftçilik 
belgelerinin 1 Şubat 1998 
tarihine kadar geçerli 
olacağı bildirildi.

Kumla oto
fareleri yakalandı
O Kumla’dan çalınan 16 ZF 288 
plakalı özel oto terkedilmiş olarak 
bulundu.
I Küçük Kumla Beldesinde 
iki günde iki otomobil ve bir 
ev dolusu beyaz eşya çalan 
iki kafadar yakalandı.
■ Hırsızlar, çaldıkları 6' mil
yar liralık eşyalarla, ele 
geçirildiler. Piyasaya 425 
milyon lira borcu olan 17 
yaşındaki A.C. İle 16 yaşın
daki G.Y. borçlarından kur
tulmak İçin 13 aracın teyp
lerini çaldılar. Daha sonra 
bir seyyar satıcıya ait içi 
beyaz eşya dolu bir aracın 
içindeki malları da boşalt
tılar. Bunları taşımak İçin 16 
ZK 951 plakalı kartal marka 
otomobili çalan hırsızlar, 
gezmek için de 16 ZF 288 
Efedir Şahin marka otomo-

bili gasbettller.
Bu çaldıkları malları, G.Y. 

'nln annesine ait Güzelyalı 
mahallesi Ozan Sokak'taki 
eve sakladılar. Bu seri hırsızlık 
olayları nedeniyle alarma 
geçen jandarma timleri, bir 
operasyon başlatarak, 
şüphelendikleri eve gl rerek, 
hırsızları yakaladılar.

Çalıntı eşyaları darma 
dağınık ortalığa yayan iki 
kafadar suçlarını itiraf etti 
ler.

İfadeleri alınan sanıklar 
Adliye'ye sevk edildiler.

Sanıklardan A.C.'nln 
daha önceden hırsızlık 
suçundan sabıkalı olduğu 
öğrenildi.

Cıvıltı
Dergisi
yayın

ma

sonuçları 
belli oldu

30 Kasım 1997 pazar 
günü yapılan 14. ganal 
nüfus sayım sonuçları belli 
oldu.

2000 yılından önce 
yapılacak olası bir genel 
seçimde, illerden çıkacak 
milletvekili sayısı ile 
mahalli idarelerin bütçe
den alacakları payın da 
belirlendiği nüfus sayımın
da, Gemlik merkezinin 
63.079 kişi olduğu tesbit 
edildi. Mahallelerde ve 
köylerde ise durum şöyle :

MAHALLELERDE DURUM
Balıkpazarı Mh. 2229,» 

Cumhuriyet Mh. 4586, 
Demirsubaşı Mh. 2265, Dr. 
Ziya Kaya Mh. 10801, 
Eşref Dinçer Mli. 10905, 
Halltpaşa Mh. 1595, 
Hamldiye Mh. 10806, 
hisar Mh. 5115, Kayhan 
Mh. 3026, Osmaniye Mh. 
6492, Orhaniye Mh. 2277 
kişi olduğu belirlendi.

KÖYLERDE DURUM
K. Kumla 5246, 

Gençali 2697, Karacaali 1 
740, Engürü 1729, Kurtul 
1043, Haydariye 371, 
Katırlı 553, Yenlköy 453, 
Muratoba 683, Güvenli 
124, Narlı 456, Umurbey 
3208, Cihattı 462, B. 
Kumla 746, Şahlnyurdu 
538, Hamidiye 429, 
Kurşunlu 2370, Adliye 485, 
Fevzlye 208, Fındıcak 207, 
Şükriye 201 olarak tesbit 
edildi.

Namık Kemal İlköğretim 
Okulu tarafından hazırlanan 
Cıvıltı adlı dergi yayın 
yaşamına başladı.

Okul yönetimi ve öğrenci
leri tarafından her ay 
çıkarılan ve ofset olarak 
gazetemiz tesislerinde 
basılan derginin ikinci sayısı 
bu hafta içersinde yayın
lanıyor.

Veliler ve öğrenciler 
tarafından beğenilen ilk sayı 
Cıvıltı Dergisi 6 sayfa, 
fotoğraflı olarak çıkıyor.

Gemlik

Birazcık ilgi..,'
“Californi a'da Santa Marie adlı kasabaya 

arkadaşının ailesini ziyarete gitmiştik. Arkadaşının 
ağabeyi, Brian, Pasifik ûlkelri ile ticaret yapan, 
oldukça varlıklı biriydi. Evlerinin büyüklüğünden, 
yüzme havuzundan, çiftliklerinden, arabalarının 
türünden ailenin zenginliği belli oluyordu.

Biz cumartesi sabahı saat 11 civarında oraday
dık. Telefon çaldı ve Brian bir süre telefonla konuş
tu. Ofisten telefon ediyorlarmış. Koreli bir İşadamı 
Los Angeles’ta imiş, kendisiyle görüşmek için 
helikopterle saat 14’te gelmek istiyormuş. Brian bu 
teklifi o sırada başka bir randevusu olduğu için 
kabul etmedi ve durumu şöyle açıkladı.

“Dört çocuğum var ve her hafta biriyle 3-4 
saat baş başa geçiririm. Bugün 4 yaşındaki 
kızım Mary ile 14-18 arası randevum var. 
Çocuklarım çok çabuk büyüyorlar, eğer dikkat 
edilmezse bir bakı yorsun, büyümüşler ve onlar
la beraber zaman geçirme olanağını kaybet
mişsin”.

Bu satırları Doğan Cüceöğlu’nun
“İçinizdeki Biz” isimli kitabında okuyunca yakın

larımıza aslında ne kadar uzak olduğumuzun farkı
na vardım. İş görüşmelerine ayırdığınız zamanın ne 
kadarını ailemize, dostlarımıza ve kendimize ayıra
bildiğimizi, “Hayatta işten başka şeyler de var" 
uyarısını ne kadar sıklıkla aldığımızı;

Ve ne kadar birbirimizle ilgilenebildiğimiz! 
düşündüm.

Ve Bernard Shavv'ın “İnsanlara karşı İşleye
bileceğimiz en büyük günah, onlardan nefret 
etmek değil, onlara karşı ilgisiz kalmaktır. İnsan
lık dışı davranış budur gerçekte” sözlerini hatır
ladım.

Cüceoğlu kitabında Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 
başlatılan “Babamı evde İstiyorum” kampa
nyasından da sözediyor. İlk ve orta dereceli okullar
da çocukların başarı oranlarının düşmesi üzerine, 
kaymakamlık bir araştırma yapmış ve çocukların 
başarısızlığının ailedeki sorunlardan kay
naklandığını ortaya çıkarmış. Bu sorunların birincisi 
de evlerine geç gelen veya çeşitli nedenlerle onlarla 
ilgilenemeyen babalarmış. Şimdi ilçenin sokakların
da afişler asılıyormuş ve veli toplantılarına da 
sadece babalar davet edilecekmiş diyor ve ekliyor.

"Bu haberi okurken, İsveç’te yaşayan 
arkadaşlarımın anlattığı bir anekdotu anımsadım. 
Ekim ayında İsveç Başbakanı İngvar Karison, ‘Ben 
artık balık tutmak istiyorum, mart ayında İstifa 
edeceğim’ deyince, Sosyal Demokrat Parti'den Jan 
Nygren’e başbakanlık teklif edilmiş. Nygren, ‘Benim 
çocuğum 11 yaşına geldi. Onunla daha fazla 
ilgilenmem gerektiğine İnanıyorum. Başbakanlık 
benim babalık görevlerimi engeller” diyerek, 
başbakanlığı reddetmiş."

inanabiliyor musunuz?
Evet çok ekstra reddetmeyin. Ama yakınlarınıza I 

ilgi göstermek ve “yakın” olmak için Allahaşkına 
bir kampanya açılmasını mı bekliyorsunuz?

Rotaryen 
eşlerinden 
giyim 
kermesi

Gemlik Rotary Kulübü 
üye eşleri kullanılmayan 2. 
el giyim ve ev eşyalarını 
uygun fiyatlarla satışa 
çıkardılar.

15-16-17 Aralık 1997 ta 
rihleri arasında Gemlik 
Belediye Sergi Salonu nda 
yapılan satışlardan sonra 
elde edilecek gelir, yardı
ma muhtaç olanlara 
ulaştınlmak üzere bir hayır 
kurumuna bağışlanacak.

Kurtul Köyü Camii Koruma ve Kur’an 
Kursu Yaşatma Derneği’nden 

KONGRE İLANI

Akbank

CfU&

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 17 
Ocak 1998 Cumartesi günü Saat 20.00’da Kurtul 
Köyü Düğün Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde bir hafta sonra 
aynı yer ve saatte toplantı tekrarlanacaktır.

Yeni yıl nedeniyle her yer ışıl ışıl olmaya başladı

Yılbaşı ve Ramazan 
nazırlıkları başladı

Bu yıl, yılbaşı ve ramazanın ilk günü aynı güne mi 
geliyor tartışmaları yapılırken, vatandaşlar hem yılbaşını 
hem de ramazanı karşılamak için hazırlıklarına başladı.

Dükkanlar, yılbaşı nedeniyle rengarenk ışıklarla 
süslenirken, 11 ayın sultanı mübarek ramazan nedeniyle 
de mûslümanlar, bu kutsal ayın özelliklerine uygun hazır
larını tamamlıyorlar.

L 31 Aralık 1997 günü ramazanın başlangıcı ve ilk tera 
vih namazının kılınacağı akşam olması nedeniyle bu yıl 
restaurant ve eğlence yerlerinin rezervasyonlarının başla
madığı öğrenildi.

pınl pınl
İlçemizde İstiklal Caddesi 

üzerinde bulunan Akbank 
şubesi yenilenerek, daha çağ
daş bir hale getirildi.

Müşterilerine daha modem 
hizmet verecek olan Akbank 
Gemlik Şubesi 22 Aralık 1997 
Pazartesi günü saat 10.00'da 
hem açılışını hem de 40. kuru
luş yıldönümünü birlikte kut
layacak,

GÜNDEM :
1 - Açılış ve yoklama,
2- Saygı duruşu,
3- Divanın oluşturulması.
4- Yönetim ve Denetim kurulu raporlarının okun

ması
5- Yönetim ve Denetim kurullarının ibra edilmesi.
6- Yeni Yönetim ve Denetim kurulları seçimi.
7- Dilek ve temenniler.
8- Kapanış.
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Serbest Köşe Muzaffer GÜRBOĞA
Eğitimci - Yazar

MOR ÇATI
Şiddet olgusu üzerinde durulması gereken bir gerçeklik. Çeşitli şiddet olaylarını 

yaşıyoruz veya tanık oluyoruz. Medyada maalesef şiddeti öne çıkarıyor. Toplum bu 
konuda duyarsızlaşmış konumda. Şiddetle beraber yaşamaya alıştık gibi. Umutla, 
sevgi ile kurulan aile kurumu da bu şiddet yüzünden çatırdamakta. Daha çok etkilenen 
kadın olmaktadır. Kadının benliği örselenmektedir. Erkeğe bağımlı bir birey konumuna 
getirilmek isteniyor. Bu konuda aile bireyleri kendilerini sorgulalı, davranışlarını 
olumluluğa dönüştürmelidir. Yoksa, çocuklar da bu durumdan çok etkilenmekte, o 
kadar ki şiddetli anne-baba kavgası çocuk üzerinde deprem etkisi kadar etkili 
olabilmektedir.

Sözlü şiddet biraz da eğitim eksikliğinden, tartışmayı bilmemekten 
kaynaklanmakta. Maalesef insanlarımızda dialog ve dinleme alışkanlığı yok. İnsanlar 
birbirlerini dinlemeyince anlayamıyorlar. Sözel iletişimi zayıf. Şiddet uğrayan tarafta 
başka bir alemde şiddete başvuruyor. Etki-tepki yasası burada da işlemektedir.

Kırsal kesimde kadınlara baskı daha fazla kadın birey olduğunun farkında değil. 
Erkek kendi benliğini öne çıkarmak istiyor. Aile içi demokrasi yok. Erkek kuralları 
koyan durumunda. Baba özellikle erkek çocuklar için kötü model oluşturmaktadır. 
Kuşaklar boyu hep böyle sürdüğünden kültürümüzün bir parçası olmuş. Eğitimin rolü 
sanıldığının aksine sorunu çözümleyici değil. Eğitimin niteliği cinsel ayrımcılığın 
giderilmesine uygun değil. Kız ve erkek rolleri ta baştan belirlenmiş, değiştirilemiyor. 
Bağımsız, özgür kişilik verici eğitim dizgemiz yok Eğitim sadece meslek edinmeyi 
sağlıyor. Eğitim politikasında köklü değişiklikler, reformlar gerekiyor. Kadınlarımız 
erkekle eşit haklara sahip olduğunu bilmeli. O gücü kenende görmeli. Kadınlar 
politikada yerini almalı. Kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmeli. Tepki 
gösterebilmeli, susarsa, kabullenirse şiddet devam eder. Kadın hiçbir türlü şiddet hak 
etmiyor. Kadın, erkek beraber şiddete karşı olmalı.

Şiddet yön ve kılık değiştirebiliyor. Bazı kere kadın erkeğe şiddet uygulayabiliyor. 
Örneğin mal varlığını öne sürüp güç odağı haline gelebiliyor. Duygusal taciz, duygu 
sömürüsü ve aldatmakta şiddetin değişik türleridir.

Devlet şiddete karşı bireyi koruyucu yasaları kesinkes uygulamalı. Haklar 
içselleştirilmiş olmalı. Önce kendimizi eğitip kalıpları yıkmak, kalıplanmış rolleri 
değiştirmek gerekiyor. Demokratik aile ortamlarını oluşturmak için katkılar 
birleştirilmen.

Medyada sürekli medyatik konular işleniyor. Aile bireylerini düşünmeye, 
sorgulamaya itecek programlar üretilmeli. İnsan olma bilinci, özgür birey istenci aile içi 
şiddetin panzehiridir. Böylelikle kadın dayanışına Merkezlerine ve Mor çatı gibi kadın 
sığınma merkezlerine ihtiyaç kalmaz.

&

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemiz yiyecek malzemeleri İhalesi 84/8213 sayılı kanunun 29.A ve müteakip 
maddelerine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ile eksiltmeye konulmuştur. İhale 
29.12.1997 Pazartesi günü Gemlik Devlet Hastanesinde yapılacaktır. İhale ile ilgili 
idari ve teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında 
ücretsiz görüleceği gibi istendiği taktirde 1.000.000 TL. bedelle temin edilebilir. 
İsteklilerin idari ve teknik şartnamede istenilen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatine kadar Döner Sermaye Saymanlığımıza vermeleri 
postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

CİNSİ MİKTARI GEÇİCİ BEDEL 
TUTARI

GEÇİCİ TEMİNATI

1 - Yaş sebze meyve 21 Kalem 891.550.000.- 26.746.500..-.
2- Et 6 Kalem 4.251.000.000.- 127.530.000.-
3- Süt ve süt ürünleri 12 Kalem 2.945.000.000.- 88.350.000.,
4- Ekmek 1 Kalem 600.000.000.- 18.000.000.-
5- Tüp 3 Kalem 307.600.000.- 9.228.000.-
6- Tavuk eti Yumurta 2 Kalem 840.000.000.- 25.200.000.-
7- Kuru Gıda 51 Kalem 3.575.450.000.- 107.263.500.-
8- Oksijen Prot. Gazı 2 Kalem 758.500.000.- 22.755.000.-

CİNSİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 - Yaş sebze meyve 29.12.1997 09.00 da
2-Et 29.12.1997 09.30 da
3- Süt ve süt ürünleri 29.12.1997 10.00 da .
4- Ekmek 29.12.1997 10.30 da
5- Tüp 29.12.1997 11.00 da
6- Tavuk eti Yumurta 29.12.1997 11.30 da
7- Kuru Gıda 29.12.1997 13.30 da
8- Oksijen Prot. Gazı 29.12.1997 14.00 da

GÜNEŞ HAYAT SİGORTA A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

28.08.1996 tarihinden itibaren Bursa acenteliğini yürüten Cünsa 
Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi’nin Acentelik Sözleşmesi 
feshedilerek kendilerine Beyoğlu 28. Noterliğinin 28.08.1996 tarih ve 21335 
sayılı vekaletnamesiyle verilen yetkilerin kaldırıldığı 7397 Sayılı Sigorta 
Murakabe Kurulu Kanunu hükümleri gereğince ilan olunur.

Yılbaşı eşantiyonlarınız
Körfez Reklamdan

Türkiye’nin önde gelen ve 
tanınmış firmalarına ait 

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

çeşitlerinde son günler /
KÖRFEZ REKLRM
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK 
Tel : 513 17 97 Fax : 513 35 95
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Sırası Geldikçe İnan TAMER

Hüseyin Güler’in Ardından...
Hayat boş be!.. Bir anda tak... Herşey bitiveriyor. 

Değer mi onca itişmeye, kakışmaya, tamaha, kav
gaya, gürültüye. Değmezi.. Değmez ama; insanın o 
gururu, kibiri, hırsı, bitmeyen kini yaşamı çekilmez 
kılıyor, zehir ediyor. Bir bakıyorsunuz pamuk ipliğine 
bağlı yaşam bitiveriyor. Geriye acı-tatlı anılar, 
hatıralar, pişmanlıklar kalıyor.

Evet., geçen salı günü de; kardeşimiz Hüseyin 
Güler genç yaşta, arzularını tam gerçekleştiremeden, 
büyük özen gösterdiği yeni dairesini kıvanamadan 
geçirdiği bir beyin kanaması sonucu uçup gitti sonsu- 
zluga.

Ya Sevgili kardeşim! Senin ardından da yazmak 
mukaddermiş. Hiç beklermiydin, hiç umarmıydın. 
Kader.. Emir büyük yerden. 'O' ne derse o olur. Dön 
bana dedi. Döndün. Sıranı çekmeden, çektirmeden 
savdın. Gemlik’in renkli kişilerinin hizmet vermiş
lerinin, örnek kişilikleri ile temayüz etmişlerinin ardın
dan yazıları teslime matbaaya gittiğimde ve SIRASI 
GELDİKÇE, önem arzeden konuları dile getiren 
yazılarımı elimde gördükte “-Yine kim öldü Ağabey. 
Kimi yazdın bu hafta” diye yakılır, espri yapardın. 
Bak, bu kez senin ardından da yazıyorum. Hatırın, 
gönlün kalmasın.

Sen yerel basınımızın görünmeyen Kd. emekçisi 
idin. 21 yıl, Gemlik Körfez Gazetesinin her harfi senin 
parmaklarından döküldü satırlara. Haber oldu, 
düşünce oldu. Tarihe belge oldu.

Sn. Kadri Güler ile Körfez Matbaasını kurmadan 
önce Sunğipek fabrikasında o zehirli havayı soludun. 
0 nedenle emeğin yüce değer olduğunu, emeğin kut
siyetini müdriktin. Sahibi olduğun gazetende her 
düşünce sahibine imkan tanıdın. Bunu yaptıran 
demokrat yapın ve demokrasiye olan inancın idi. 
Sosyal demokrat görüşü savunur, bu görüşlerin 
toplumu mutluluğa eriştireceğine inanırdın.

Demokrasiye, insan haklarına, Atatürk ilke ve 
devrimlerinin savunulması, yaygınlaştırılması 
vazgeçilmez inanç ve uğraşındı. Özel yaşamında 
sakin, sessiz, efendi bir kişiliğin yardı. Kavga, 
gürültü, dedikodu nedir bilmezdin. İşinden evine, 
evinden işine etliye-sütlüye karışmaz bir yapıya 
sahiptin. Zor, yorucu uğraş gerektiren matbaa işine 
rağmen, sık sık müşterilerini ziyarette kusur 
etmezdin. Şikayet ve dilekleri büyük bir olgunlukla 
karşılar, kusursuz, noksansız yerine getirmeye özen 
gösterirdin.

Ya Hüseyin Kardeşim. Bu özelliklerindir ki; bu 
yazıyı arkandan yazmamı bir görev kılıyor. Artık sen 
mazi, biz geride kalanlar Ati.

Dünya mazi ile ati arasında dönüp duruyor. Çarkı 
felek ibresi seni gösterdi. Azrail melek arkadaşın 
oldu. Aldı, seni Yarâdana götürdü.

Yüce Allah dostun olsun. Affı mağfireti üstüne 
olsun. Tüm sevenlerinin başı sağolsun.

Sevgili Kardeşim! Sana Allah’tan ramet, Güler 
Ailesi’ne, Çağrı Gazetesi ve matbaası mensuplarına, 
ailene, evlatlarına, arkadaşlarına tahammül gücü 
dilerim.

ŞİİR KÖŞESİ
j VİCDANLAR

। Vefadan eser yok hallar duman
I Eğriyi doğruya kattı vicdanlar 

Adalet yok olmuş hayli zamandır
I Hakkı üç beş pula sattı vicdanlar

Düşünce pespaye akıl iflasta
I Gönüller saf değil şifasız hasta
I İnsanı değerler duygular yasta
I Uyanmaz uykuya daldı vicdanlar

I Şeref ve haysiyet oldu fantazi
I Başlara taç olmuş gavurun mazi
. Dilinde çamuru elinde kazı
I Rastgele tarihe çattı vicdanlar

Hakikat güneşi doğmaz hayaldan
Bir şeyler beklemek abes muhalden

I Kurtulmak mümkün mü gayri bu halden
I İnsafı bir yana attı vicdanlar

Demir Ali BAYDAR

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

flftYARI ŞAKA VARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

Karadeniz Otoyolları 
“Sıkıntılı”

Karadeniz Otoyollarının iptali için verilen 
gensoru, (276) oyu toplayamadı.

Şimdi ihale, yoluna devam ediyor.
Eski bir Ticaret Daire Başkanı olarak, bu 

ihale şartnamesi ve ihale kararı ile ilgili 
görüşlerimi sunuyorum.

- Bu ihalede alınan tenzilat % 16 civarında.
Halbuki çok kısa bir süre önce, oto yol 

ihalelerinde (% 51 )lere varan tenzilatlar alındı.
Kamu yatırımları az olunca, firmalardan 

inanılmaz derecede tenzilatlar alınabiliyor.
- Şartnamede "uygulama projesi” bulun

muyor.
Bir anlamda işin gerçek keşif bedeli, belli 

değil.
Bu durum hem ihale bedelini yükselte

cek, hem de ihalenin bitiş tarihini uzatacak
tır. .

İlave işler ve bunlara ait karar ve ödemel
er hem politikacıların, hem de bürokratların 
canını yakacaktır.

-İhalenin firmalar tarafından paylaşımı da 
ilgi çekiyor.

İhaleye 16 firma katılıyor.
Firmalar üçlü gruplar şeklinde konsorsiy- 

or oluşturuyorlar.
5 parçalık ihalenin, her bölümünde, bir 

grup birinci oluyor.
İhale, piyasa ekonomisinin ruhu olan “reka- 

bet”.unsuruna uygun bir görüntü vermiyor.
Jhale “dolar” bazında bağlanıyor.
İstihkak ödemelerinde, firmaların zarar

larının önlenmesi planlanmış.
Ama.. Enflasyon mücadelesi yapan 

Hazine, yatırımın (TL) ödemelerinin mecbu
ren aksatacaktır.

Ayrıca, dolar bazında bir ihalenin uygu
lanması sırasında, bir de Bayındırlık fiyat 
artışı verilirse, bu ihale firmalar için “para 
makinası” olacaktır.

-Firmalar, dış kredi de getirmişler.
Ama.. Bu tür krediler, Dünya Bankası kre

disine benzemez, maliyetleri çok yüksek 
olur.

Aslında, yapılacak en uygun hareket, daha 
gensoru aşamasına glinmeden, bu ihale iptal 
edilmeliydi.

Ve..«Yeni şartname ile, hemen yeni bir 
ihale yapılmalıydı.

Şimdi.. Bu ihale, hükümetin başında 
“demoklesin kılıcı” gibi sallanıp duracaktır.

İşsizlik Kol Geziyor
Toplumsal barış için, en büyük tehlikeler

den biri de işsizliktir.
Adıyaman’da 41 esas kadro ve 300 geçici 

kadro için açılan sınava, 10 bin kişi katıldı.
Yine.. Çankırı’da boş olan 20 gardiyan 

kadrosu için yapılan sınava, 20 bin kişi 
katıldı.

İnsanların sınav girişi ve sınav çıkışındaki 
görüntülerini televizyon kanallarında dehşetle 
izledik.

İstatistiklere göre, ülkemizde 10 milyonun 
üzerinde işsiz olduğu söyleniyor.

Avrupa Birliği’ne alınmamamızın en 
büyük sebebi de işsizlik ve serbest dolaşım.

Bir de daha tehlikeli bir işsiz grubu var.
Okumuş işsizler, üniversite mezunu iş 

sizler.
Bunların hepsi birer saatli bomba gibi.
Daha hayata atıldıkları anda, düzene ve 

topluma öfke ile bakıyorlar.

Vatikan’ın bahçesinde Papa ile bir 
Amerikalı bir aşağı bir yukarı yürüyor
lardı.

Amerikalı bir ara;
“-Elli bin dolar” dedi.
Papa hayır anlamında başını salladı.
“-Amerikalı “yüz bin dolar” dedi.
Papa yine kabul etmedi. Amerikalı 

ısrar etti.
“-Bir milyon dolar.”
Papa yine reddetti.
Kulak misafiri olan kardinal dayana

madı.
“-Papa hazretleri bu parıyı niçin 

reddediyorsunuz. Bu para ile ne kadar 
iyilik yapılabilir” dedi.

Papa bu uyarı üzerine büyük öfke 
ile;

“-Benden ne istendiğini biliyor 
musun”

■Bütün katoliklere duaların sonunda, 
“Amin” yerine “Shell-oil” demelerini, 
buyurmam isteniyor.

Ne reklam ama!
Piyasa ekonomisinin rekabet 

koşulları, iş adamlarını ne yollara itiyor.
Burada olayımız bir fıkra tabi.
Ama.. Gerçek hayatta aynı olmasa 

bile, buna benzer reklamlarla karşılaş
mamız mümkündür.

Sözün Özü
Acı çekmeyenler, 
Başkalarının acı çekebileceğini, 
Akıllarına bile getirmezler.

“Samuel Johnson”

Meslek sahipleri, para ve mülk 
sahipleri fakir fukarının halinden 
anlamıyorlar.

Zamanla bu varlıklar da, onları 
tatmin etmiyor.

Paralarının güçleri ile, toplumu 
yönetmeye talip oluyorlar.

Milletvekili, Bakan, Başbakan 
hatta Devlet Başkam bile oluyorlar.

Birçoğu hiç acı çekmeden yaşıy
or.

Sonunda, halkın sorunlarını 
çözmeye talip oluyorlar.

Halkın sorunlarını dillerinden 
düşürmüyorlar.

Ama.. Bir türlü çözemiyorlar. , 
Çünkü, halkın acı çeken kesimi 

içinden gelmiyorlar.

."uçuk" bir söz
O KADAR; karamsardı ki, ona 

“iki felaketten birini seç” deseler, 
ikisini birden seçerdi.

Ekonomide İdam Kararı
Enflasyonla mücadele yöntemi, 

kafaları karıştırdı.
İlk karar, (KİT) zamlarının 6 ay süre ile 

durdurulması oldu.
İkinci karar ise, vergi kanununda 

yapılan yeni düzenlemeler.
(KİT) ürünlerine zam yok denirken, 

“zorunlu haler dışında” ifadesiyle, alınan 
karar bir anlamda sulandırıldı.

Aslında, bu kararla, (KİT)ler ekonomik 
açıdan idam edildi.

-Bir taraftan üretime devam ede
ceksin,

-Diğer yandan, döviz fiyatları sürekli 
artacak.

-İthal hammaddeler ürün maliyetlerini 
yükseltecek.

-Yani ne kadar çok üretirsen, o kadar 
çok zarar edeceksin.

-Ürünlerine zam yapamayacağın için, 
özel sektördeki rakiplerinle rekabet ede
meyeceksin.

-Rekabet edemeyince, stokların 
dağlar gibi büyüyecek,

-Satamayınca, Gübre Sektöründe 
olduğu gibi, destekleme ücretini, 
hazine’den alamayacaksın.

-Nakit paraya sahip olamayınca, 
malzeme ve personel giderlerini temin 
için krediye başvuracaksın.

Böyle faizlerin yükseldiği bir ortamda, 
bankaların kucağına düşeceksin. *

-Aslında, bu karar, piyasadan yüksek 
faizle para toplayan, ama bu paraları kredi 
olarak piyasaya veremeyen bankaların, 
“para stoklarından” kurtarılma operasy
onudur.

-(KİT)ler bankalardan aldıkları kredi
lerin faizlerini, tüm satış hasılatları ile 
bile, ödeyemez hale geleceklerdir.

Hele Gübre Sanayi gibi, satış mevsim
leri 3-4 ay gibi kısa süreli olan kuruluşlar 
faiz batağına düşeceklerdir.

-Enflasyonla mücadele, sadece (KİT) 
zamlarını durdurmakla olmaz.

Buna ancak, (KİT)lerin idam kararı 
denilebilir.

Aralık Ayı Sıcak Geçecek
Geçen yıl tüm yurdu etkileyen, 

toplumsal olayları bir hatırlayalım.
Sayın Başbakan o zaman muhalefet 

lideriydi.
Kamu çalışanları, tarihi bir söz söyler 

di.
“-Hakkını aramayan memurun insan

lığından şüphe ederim” dedi.
Şimdi, eylem yapan “Kamu Çalışanları 

Sendikası” yetkilileri, sayın Başbakan’a 
bu sözünü hatırlatıyorlar.

İşi bırakma eylemi yapanlar için işlem 
yapılacağı konusundaki, genelgesini de 
kınıyorlar.

-Devrimci İşçi Sendikaları da, 
Ankara'ya yürüyüş eylemi başlattı.

-Kredi faizleri (23 puan) artan çifte 
vatandaşlarda bir eylem için, belki fırsat 
kolluyorlar.

-Bir süredir, birbirleriyle çatışan 
üniversite öğrencilerini üzüntüyle izliy
oruz.

Eylem bilançosu şimdilik bu kadar.
Aralığın ikinci yarısında, bakalım neler 

göreceğiz.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Belediye
İtfaiye 110

TEK Arızg 5132066
TEK işletme 5134503
Turizm Der. 5131274

Santral 5134521-23
Polis imdat 155 Başkanlık 5134520
Jandarma imdat 156 Spor Sah. 5131900 Zabıta 5132432
Jandarma K. 5131055 Orm. Böl. Şf. 5131286

Milli Eğt. Md. 5131174
HalkEğt. Mrk. 5131846
HalkKütüp. 5131353

Otobüs İşlet. 5134521-122
Polis Karakolu
Gar. Kom

5131879
5131206

Su işletmesi 
İtfaiye

5134521-115
5132325

Kaymakamlık
Kaymakamlık sı 3 insi

As.Şb. 5131057
Karayolları 5131308
Liman Bşk. 5131133

Muhasebe M.
Yazı İş. Md.

5134521-182
5134521-111

Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd.

5131052
5131053
5132954

MalMd. 5131095
NüfuşMd. 5133742
Özel İd. Md. 5131507
TapuSIc. Md. 5131414

Su Arıza Yalnız 185
TÜP DAĞITICILARI

Emniyet M. 5131028 Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411-5130024 Aygaz 513 12 95
Tekel Md. 5131042 Özgaz 514 1700

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Avdın Turizm 5132077

Ver. Da. Md. 5132360 
ilçeTar. Md. 5131186 
ilçe Seç. Md. 5134994

u Gemi Saatleri

Tekgaz
Ocakgaz 
Ergaz

513 16 37
513 16 37
513 88 43

Sffkeci’den gidiş (İşgünü): 
9.15- 14715- 18715 

(Tatil): 9.15-14.00-18.15

İpragaz 513 22 59
Habaşgâz 513 45 46

•• Yalova’dan dönüş : (İşgünü) 
05.50-13.05- 17.5®

Likitgaz 514 28 41
Hastaneler Yeni Likitgaz 513 65 00

Devlet Has. 5139200 Deniz Otobüsü Alevgaz 513 40 95
SSK Hastanesi 51Ş2329 Yalova -Kartal (Haftaiçl) 07.30-09.10-10.45-
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 11.50-13.15-14.30-15.30-16.30-17.30-18.30- Gemlik'te

19.45-20.25-21.15 (Haftasonu) 09.15-10-45-
12.00-13.30-14.45-15.45-17.00-17.45-18.30- sinema günleri:

TAKSİLER
Körfez Taksi 5131821

. 19.30-20.30
Yalova - KabataşC İşgünü): 9.45-12.40-13.45 r

Çınar Taksi 5132467 15.00-16.10-17.15-19.30 AİLE SİNEMASI
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

5133240
5132324

(Haftasonu): 10.35-11.45-13.00-14.45-16.15-
17.30-19.00-19.45

Kabataş-Yalova (İŞ): 8.30-11.00-12.15-13.45
Bu hafta: 
“5. Güç”

15.00-16.10-18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30-
11.35-13.30-14.45-17.45-18.35 Tel: 513 13 zy

NÖBETÇİ 

ECZANELER

16 Aralık 1997 
Çamlıca Eczanesi

17 Aralık 1997 
Yasemin Eczanesi

18 Aralık 1997 
Demiriz Eczanesi

19 Aralık 1997 
Melis Eczanesi

20 Aralık 1997 
Serim Eczanesi

21 Aralık 1997
Gemlik Eczanesi

22 Aralık 1997 
Özer Eczanesi



16 Aralık 1997 Salı , . tâ /

Körfez.
S.S. BEŞ DAMLA KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 17.01.1998 Cumartesi günü 

saat :13.00‘ de Hamidiye Mahallesi Ilıca Caddesi, Kıyak Kıraathanesi Gemlik / 
Bursa adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25.01.1998 Pazar günü aynı yer ve saatte 
mevcut üyelerle yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin anılan yer ve saatte hazır bulunmaları önemle rica olunur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan heyetinin seçimi ve saygı duruşu
3- Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Bilanço ve'gelir-gider farkı cetvelinin okunması
5- Denetim Kurula okunan Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Gelir-Gider farkı 

cetveli, Bilanço ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı müzakeresi ile kabulü veya 
reddi hakkında karar alınması.

7- Yönetim Kurulunun ibrası
8- Denetim Kurulunun ibrası

: 9- Yeni döneme ait tahmini bütçe ve çalışma programının hazırlanması
10- Yeni döneme ait ödentilerin belirlenmesi

ı 11- Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlen
mesi.

12- Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlen
mesi

13- Kooperatif inşaatlarının yapıldığı arsaların, kooperatif adına tapu teşcilinin 
yaptrılması için Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesi

14- Daire anahtarlarının daire sahiplerine verilmesi
15- Dilek ve temenniler
16-Kapanış. 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemize aitf11 adet Büyük, 2 adet küçük 
otobüsün reklam hakkı satılacaktır.

2- İhale 2886 sayılı yasaya göre Açık Teklif 
suretiyle yapılacaktır.

3- İhale 24.12.1997 günü saat 14.00 da Belediye 
Encümeni huzurunda yapılacaktır. .

4- İhalenin geçici teminatı 20.000.000 TL. 
(Yirmimilyon) olup, Kafi Teminatı 40.000.000 TL. 
(Kırkmilyon) dir.

5- Bu işe ait şartnameler mesai saatleri dahilinde 
Hesap İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

_ İnş. Müh. Nurettin AVCI
_ Belediye Başkanı

Basın: 97

DÜZELTME

9 Aralık 1997 tarihli 
Gemlik Körfezde 

S.S. Sahilkent Konut 
Yapı Kooperatifinin genel 

kurul ilanında tarih 
3 Ocak 1998 Cuma olarak 

yazılmıştır.
3 Ocak 1998 Cumartesi 

olarak düzeltir, 
özür dileriz.

GEMLİK KÖRFEZ

eleman aranıyor
Danışmanlığını yaptığımız 

Dayanıklı Tüketim Ürünleri 
Perakende Satışı yapan bir şirkette çalıştırılmak 

üzere, satış ve müşteri ilişkileri deneyimi olan, 
bilgisayar kullanabilen personel aranıyor, j 

MÜRACAAT : Körfez Reklamcılık & Danışmanlık 
Gazhane Cad. No : 51/A - GEMLİK

Tel: 513 17 97 - 513 35 95
NOT : Müracaatlar şahsen bir fotoğraf ile işyerimize yapılacaktır, j

öûvenli 

yadınlar 

için 

ağaç dikelim

NAMIK KEMAL İLKOKULU 
KORUMA DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimiz olağan genel kurul toplantısı 3 Ocak 
1998 Cumartesi günü saat 11.00’de okulumuz salo
nunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı 10 Ocak 
1998 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacağı ilânı 
olunur.

YÖNETİM KURULU ’

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi ve saygı duruşu.

3- Yönetim ve denetleme kurulları çalışma rapor-J 

larının okunması ve ibrası
4- Tahmini bütçenin görüşülüp karara bağlanması.
5- Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi, i

6- Dilek ve temenniler.

7- Kapanış.

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 11 48 '

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

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası kuruluşudur.

Lüks ve kaliteli, zengin çeşitli, her bütç
eye uygun davetiyelerimiz 

1 günde teslim edilir.

KORFCZ OFS€T
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK

Tel & Fax : 513 17 97 - 513 35 95

DERVİŞOĞLU 
PETROL’den

Ev ve işyerlerine
MAZOT SERVİSİ YAPILIRf■■ hr“20GUNVADE |
Tel: (0.224) 487 73 64J
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Orhangazi Açmalar Mevkiinde yapılacak Çimento Fabrikası
çevreyi kirletecek mi? _____________

Çimento Fabrika
tartışması
Nuh Holding 

tarafından 
Orhangazi Gedelek 
Açmalar mevkiinde 
300 dönüm üzerine 
yapılacak olan 

[Çimento Fabrikası 
tartışmalara neden 
[oldu.
I Geçtiğimiz hafta 
gazetemiz 
yazarlarından

Necati Kartal’ın 
Yazıyorum 
köşesinde çıkan 
“Çimento Fabrikası 
Tartışması” yazısıyla 
gündeme gelen 
çimento fabrikası 
yapım konusu gün
celliğini koruyor.

Tartışmaya bu 
hafta Necati 
Kartal’ın köşesinde,

Aydınlar Taş ve 
Madencilik 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Seyhan Aydın 
cevap verdi.

Açmalar 
Mevkiinde kurula
cak olan Çimento 
Fabrikası ekonomik 
bakımdan belki 
çevreye büyük fay
dalar sağlayacak

ama fabrika çevre 
açısından büyük 
zararlar doğuracak.

Bu konu sadece 
Orhangazi’yi değil 
Gemlik’i de 
ilgilendiriyor. Bu 
bakımdan konuyla 
ilgili kuruluşların 
düşüncelerini kamu 
oyuna aktarmaları 
bekleniyor.

Haberi Sayfa 3'te

Avukat

2 evin SİT alanına dahil edilmesi çevre düzen
leme çalışmalarının yarım kalmasına neden oldu.

Umurbey’de çevre 
düzenlemesi durdu

. Umurbey’de 3. 
Cumhurbaşkanımız Celal 
Bayar'a ait Anıt Mezar 
çevresinde yapılacak 
olan çevre düzenlemesi; 
çalışma alanı içinde yer 
alan 3 evin SİT alanı kap
samına alınması nedeniyle 
yarım kaldı.

Umurbey Belediye'sln- 
deh yapılan açıklamaya 
göre; Bayındırlık ve Iskan 
Bakanlığı tarafından 1994 
yılında başlatılan çevre 
düzenleme çalışmalarının 
bittiği, mahkemelik olunan

35 evin kamulaştırılarajc 
yıkıldığı ve 2 evin İse SİT 
kapsamına alındığı belirtil
di. Böylece çevre düzen
leme çalışmaları olumsuz 
etkilendi şeklinde konuştu
lar.

Öte \ yandan 
Umurbeyliler İse zamanın
da etüd çalışmalarının 
yapılmamasına dikkat 
çekerek, çevre düzen- 

, lemeslnin de, yeşil alan 
oluşturulamamasının da 
kendilerine rahatsızlık 
verdiğini söylediler.

Gelecek dönem başkanı Melih Kazanç seçildi,

Rotaıry Kulübü 
kongre yaptı

Gemlik Rotary 1998/1999 dönemi
Kulübü’nün kongresi 
geçtiğimiz hafta perşembe 
günü saat 19.oo*da kulüp 
lokalinde gerçekleştirildi.

1999/2000 yılı
Başkanlığına Yunus
Kardeştuncer seçildi.

başkanlığına Melih Kazanç, 
başkan yardımcılığına 
Teoman Ekim, sekreterliğe 
Kaan Dimili, saymanlığa 
Feza Şen seçildiler.

Haberi Sayfa 3’te

verdi
ADD Kongreye gidiyor

toplanacak

&nan ^Januı

14.oo*de 
toplantı

Gemlik Belediye Meclisi 
25 Aralık 1997 Perşembe

“Köşemden” 2. Sayfada 
Yılmaz Akkıhç’ın yazısı

“Yazıyorum” 2. Sayfada 
Necati Kartal’ın yazısı

“Renkler” 3. Sayfada 
Gonca Yerliyurt’un yazısı

“Yarı Şaka Yarı Ciddi” de 
Erol Gürçay’ın yazıları 
5. Sayfada

Toplantıda gündem mad
deleri görüşülecek.

Haberi Sayfa 3’te

günü saat 
olağanüstü 
yapacak.

HAFTAYA BAKIŞ
□ Kadri GÜLER

Çimento Fabrikası 
tartışması

Geçtiğimiz hafta arkadaşımız Necati Kartal’ın 
^köşesinde Orhangazi sınırları içinde kurulacağı 
duyurulan bir çimento fabrikası konusu Gemlik 
kamuoyunun dikkatine sunulmuş ve önemli bir 

ikonunun altı çizilmişti.
Konuyla ilgli görüşlerini açıklayan Avukat Ekrem 

Candeğer’in «özleri bir kenara atılacak cinsten 
değil.
BrÇimento fabrikası gibi çevreyi kirleten sanayi 
kuruluşlarının kurûlması öncesi yapılan tartışmalar 
bölgenin geleceği açısından çok önemlidir.
I Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Orhangazi 
Ticaret ve Sanayi Odası böyle bir fabrikanın kurul
masıyla ilgili olarak kendilerine başvurulmadığını 
söylüyorlar.

Orhangazi Gedelek köyü Açmalar mevkinde 
aylar önce başlayan arsa pazarlıklarının birinci aşa
masında anlaşma sağlanamamıştı. Sanırım ikinci 
aşamada Kemberler Ailesi ile arsa konusundaki 
anlaşmaklık sonuçlandı ve fabrikanın kurulması 
çalışmalarına Nuh Holding başladı.

Bu hafta yine Necati Kartal’ın köşesinde çimento 
fabrikası konusunda Seyhan Aydın’ın görüşlerine 
yer verildi.

Bu tartışmayı Gemlik ve Orhangazi kamuoyu 
başlatmalı.' .

Çünkü kurulacak fabrika örneklerimi gördüğümüz 
çimento fabrikaları gibi işe bölgeninkaybı büyük 
olacaktır.
| Orhangazi yolu sanayi bölgesi değildir.

Orhangazi Belediyesi He Gemlik Belediyesi 
mücavir alanları dışındadır. Bu alana fabrika kurul
ması izni Bayındırlık İskan Müdürlüğü ve Sanayi 
Bakanlığı tarafından veridiğini öğrendik.

Buraya kurulacak fabrikadan yararlanacak 
kurumlar, kişiler olabilir.
i Zarar görecekler de..

Konuyla ilgili görüşlerini bildirmek için başta 
Ticaret Odaları başkanlar;, Mimar ve Mühendisler 
Odaları başkanları, diğer kuruluşlar görüşlerini açık
lamalıdırlar.

Tartışma zaten başladı.

Meriç 
Büyükarman 
vefat etti

İlçemizin başarılı avukat
larından Meriç Büyükarman 
geçirdiği kalp krizi sonucu 
vefat etti.

Büyükarman’ın ölümü 
ilçede büyük üzüntü yarattı.

Haberi Sayfa 3’te

Belediye 
Meclisi

Gemlik Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneği Türk 
Sanat Müziği korosu sanat 
müziği sevenlere unuta
mayacakları, müzik dolu 
bir gece yaşattı.

Şef Erdinç Çellkkol 
yönetimindeki konser 17 
Aralık 1997 Çarşamba 
akşamı saat 20.30'da 
Belediye Düğün
Salonu'nda yapıldı.

Konser iki bölümden 
oluştu ve sanat müziğinin 
birbirinden seçkin eserleri 
koro ve solistler tarafından 
seslendirildi.

Haberi Sayfa 3’te

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 11 
Ocak 1998 pazar günü 
kongreye gidiyor.

Pazar günü saat 
13.oo'de Gazi ilköğretim

Okulu Salonunda yapıla
cak olan kongrede 
çoğunluk sağlanamazsa^ 
18 Ocak'ta ikinci toplantı 
gerçekleştirilecek.

Haberi Sayfa 3’te

BİÇİN
Azot’u 
Mazot’u 
Çimentosu 
Pilav’ın Sosu
Serbest Bölge? 
Kompostosu!..
Yiyin - İçin 
Habire Doğayı Kirletip, 
Biçin...



23 Aralık 1997 Salı K^rfe; Sayfa: 2

KÖŞEMDEN
İB Yılmaz AKKILIÇ

Siyaset, lafazanlık ve ÖDP (1)
Yılmaz’ın ABD gezisi hayli “ebrull” 

değerlendirmeler yol açtı. Büyük medya 
ilk gün, Clinton - Vılmaz görüşmesin
den, Başbakan’ın zaferle çıktığını pom
paladı. Sonra işin renginin pek de öyle 
olmadığı anlaşıldı, uçan köşe muhabir
leri hafiften yan çizmeye başladılar.

Clinton, sadece “Bakü - Ceyhan 
petrol boru hattı” için yeşil ışık yak
mıştı. Gerçi ABD Başkanı, “Oval 
Ofis”teki dev yerküreyi şöööylece bir 
döndürüp, “Her sabah bu küreye 
bakıyorum ve Türkiye’nin ne kadar 
önemli olduğunu daha iyi anlıyo
rum” demişti. Demişti ama, Başbakan 
Yılmaz bile o gece otel odasıda Berna 
Hanım'la başbaşa kaldığında, 
Clinton’ın bu sözlerinde hafiften bir 
“İstihza” bulunup bulunmadığını* 
düşünmüş olmalıdır. (Ama canim, 
Hlllary de ‘Mesut’un başbakan 
olmasına çok sevindik’ dememiş 
miydi?)

Somut gerçek alacalı:
“Bakü - Ceyhan boru hattı”, aslın

da ABD'nin çıkarınaydı, onun için 
desteklenmeliydi. Ama Türkiye’de insan 
hakları konusunda iyileştirme olmadan, 
Kongre’nin. “silah ve helikopter 
satışı”na koyduğu engelin kaldırılması 
mümkün görülmüyordu. IMF, 
Başbakan’a göre bir tür “siyasi bek
lenti” içinde gibiydi. Ha bu arada, 
ABD'nin Türk tekstiline koyduğu kota
larda yeni düzenleme yapılması önerisi 
de yanıtsız mı kalmıştı, ne?

Gezi elbette kazançlıydı, ama büyük 
medyanın ilk iki gün şişirdiği kadar 
değil. AB’de umduğunu bulamayan 
Türkiye, -galiba- ABD’den de çıkını tı- 
kabasa dolu dönmüyordu...

* * *
Dünkü Hürriyetten öğreniyoruz ki, 

Başbakan’ın Lüksemburg yolunda yük
seklik tutmasına benzer bir esrimeyle 
verdiği “altı aylık süre”, ve de KİT 
zamlarının “altı ay dondurplması” 
kararı -gerçi telefona zam gdldl bile- 
bir ince iç siyasal hesaba dayandırıl
maktaymış!

Hesaba göre, altı aylık süreye 
sığdırılması öngörülen gelişmeler şun- 
larmış:

1- Aralık sonunda RP kapatılacak, 
2- Ocak’ta Çiller, Yüce Divan’a gön
derilecek ve DYP’nin başına ılımlı bir 
politikacı geçecek, 3- Mart veya 
Nlsan’da DYP İle DTP birleşecek, 
bağımsızların da katılımıyla DYP 110 
sandalyeye ulaşacak, 4-Güçlenen 
DYP, ANASOL-D Koallsyonu’na gire
cek, böylece Hükümet ‘CHP ayak- 
bağı’ndan kurtulacak...

Peki sonra?
Sonra al gülüm, ver gülüml ANAP’la 

DYP yerel seçimlerde işbirliği yapıp, 
RPnin -hani kapatılmıştı- büyük 
şehirlerdeki egemenliğine son verecek.

EMLİK KÖRFEZ 
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1196 
Fiyatı :20.000 TL. 

hlbl ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER 

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

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

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

Daha sonra genel seçim öncesinde, 
ANAP ve DYP birleşecek -demek 
'yerel seçim'den ‘genel seçim ’den 
önceye alınacak-.

Ve bu senaryo gerçekleştiğinde, 
Türkiye nin AB’ye girişi önündeki 
engeller kalkmış olacak. Yani “CHP 
ayakbağTndan kurtulan ANAP ve 
DYP’nin oluşturacağı yeni parti, Avrupa 
Parlamentosu’nda Türkiye’ye arka 
çıkan’Claudia Routh'la arkadaşına 
“orospu” diyenleri de yeniden bakan 
yaparak ülkeyi demokratikleştirecek!

Böylece Avrupa'nın kapıları açıla
cak!

Ne demiş eskiler:
“Ölme eşeğim ölme, bahar gele

cek, yonca bitecek, sen de yiye
ceksin...”

* * *
ÖDP’ye yakın Yeniden dergisinin 

29’uncu sayısında M. Nihat Doğan'ın 
“lafazanlık” üzerine yazdıkları ilgimi 
çekti. Kongre’deki bazı “sözde sol 
devrimci” (!) eleştirilerle ilgili olarak 
şöyle yazmış Doğan :

“Sovyetler Birllği’nin dağılmasın
dan sonra güçlenen sağ, neo-liberal 
bir İdeolojik dalga vardır ve buna 
karşı güçlü ve ciddi bir mücadele 
yürütülmesi zorunludur. Ancak bu 
mücadelenin, Konferans’ta sergile
nen türden, Sovyetler Birliği’ndeki 
katı merkeziyetçi, bürokratik sosya 
lizm modelinin kötü bir yorumundan 
başka bir şey olmayan, onu da 
zaman zaman Keynesçi devletçilikle 
karıştıran sözde ‘sol’ bir lafazanlıkla 
başarılması olanaksızdır.”

Bizim sağ ve sığ, ve de sosyal 
demokratlığı veya demokratik solculuğu 
kendilerinden menkul siyasetçilerimizin 
ülkeyi sürükledikleri alacakaranlık 
ortamda, dün, ÖDP Bursa Örgütü’nün 
panelini izlemeyi yeğledim. Acaba, 
“Türkiye solu”nun yeni umudu olmaya 
aday bu partinin, Doğan’ın -Leninin 
‘Devrimci lafazanlık üzerine’ başlıklı 
makalesine değinerek- eleştirdiği 
“lafazanlık”tan arındığının işaretini 
görecek miyim?

Türkiye’nin, “lafazanlık”tan arınmış 
ve kimliğini netleştirmiş bir “sol 
parti”ye gereksinmesi olduğu 
kuşkusuz. ÖDP’nin “kendini anlattığı” 
dünkü panelin açılışında,^Başkanı 
Zekeriya Çaylı’nın çok ciddi bir 
öngörüsü vardı -evet, bana göre 
hala bir ‘öngörü’ bu-, diyordu ki:

“Biz ÖDP olarak, sosyalistlerin, 
solcuların, devrimcilerin, demokrat
ların bir araya gelemeyecekleri iddi
asını çürüttük.”

Ve ekliyordu : “ÖDP, dünyadaki 
Marksizm’in de umududur; ya bu 
umudu gerçeğe dönüştüreceğiz, ya 
da heder edeceğiz...”

SÖZ HAKKI
İlkeli yayıncılık deyince, ilk akla gelen 

şey “adalet” kavramıdır. Toplum, tabi ki 
yerel gazete olduğumuzdan dolayı ilk 
planda “Gemlik Yaşayanları”, 
kamuoyuna yönelik bazı konulardaki 
taleplerini basına ulaştırıp, çare aramak- 
talar,

Ancak, basına ulaştırdıkları talepleri 
ya da yazılarında “hakaret” içermemek 
ve “yasadışı” olmamak koşulu aran
maktadır. Bir de karşı söz hakkina yer 
vereceğimizi kabul etmesidir.

Nitekim geçtiğimiz yıllarda gerek 
toplumun yüzyüze olduğu ve kamudan 
beklediği talepleri, gerekse Gemlik’in 
-Yalova’nın il yapılması dolayısıyla 
toprak, nüfus ve deniz şeridi kay
betmesini içeren- makro talepleri, yine 
bizim tarafımızdan kamuoyuna açıldı, 
gerek Gemlik, gerekse Bursa Gazeteleri 
ile Televizyonlarında Gemlik’in hakları 
benim tarafımdan savunuldu.

* * *
Nitekim geçen hafta, Bursa barosu 

avukatlarından dosturinuz Ekrem 
Candeğer, kendince tanımladığı çimento 
fabrikası hakkındaki düşüncesini 
yazısını yayınlamamız için, bizzat eliyle 
getirip teslim etti. Biz de “kendi 
düşüncemizi ve yorumumuzu kat
madan olduğu gibi yayınladık”.

İlgili yazımıza, Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 
Gemlikli İşadamı geçtiğimiz dönem 
Belediye Meclisi Üyesi ve Gemlik Spor 
Kulüp Başkanlığı ve Yönetim Kurulu 
üyeliği yapmış, dolayısıyla birçok 
Gemlikli’nin de kamu karşısında prob
lemlerini çözmek için uğraş vermiş, 
Gemlik eşrafından,değerli dostumuz 
Seyhan Aydın, yazımızın bazı gerçek
leri doğru yansıtmadığını belirterek konu 
üzerindeki düşüncelerini aktardı.

Sırasıyla:
Birincisi : İlgili çimento fabrikasının 

bir örneği İngiltere’de kurulu olup, çevre
si ormanlarla kaplıdır. Bu fabrikanın ka 
talogları, hem çevre ile olan ilişkisini, 
hem de teknolojisini aktarmaktadır. Bu 
konuda yapılan eleştiriler, genellikle eski 
teknoloji düşünülerek yapılmaktadır. 
Dünya, hem çevre kirliliğini önlemeyi; 
hem de sanayileşmeyi birarada götüre
bilecek teknolojileri uygulamaya 
başlamıştır. Ülke veya yöre olarak, şimdi 
bize düşen görev; bu ileri teknolojiyi 
ülkemize, dolayısıyla bölgemize aktar
maktadır.

İkincisi: İlgili şikayetler Sabancı’nın 
Toyota Otomobil Fabrikasını kurarken de 
-patates tarlaları üzerine kuruluyor 
diyerek- çıkmış, ancak, gerek devlet, 
gerekse o yörenin halkı patatesten elde 
ettiği gelirin,, binlerce kat fazlasını oto
mobil fabrikası kurulduktan sonra elde 
edebilmiş, gerçekler o zaman açığa çık
mıştır.

Üçüncüsü : Nitekim ülkenin çimento 
ihtiyacı için verilen rakamlar da, pek

gerçeği yansıtmamaktadır. Marmara 
Bölgesinde çimento tüketimi yıllık 16 
milyon tonu geçmiştir. Bu konuda alınan 
bilgiler, genellikle Mühendis Odaları ve 
Belediyelerden ruhsat mukabili yapılan 
inşaatlar baz alınarak eldeedilmektedir. 
Oysa, Türkiye’nin gerçeğinde kaçak 
inşaat, ruhsatlı inşaatın neredeyse iki 
katıdır.

Dördüncüsü : Ülkemizde bir başka 
yanılgıda, maliyet problemlerinden doğ
maktadır. Eğer dışarıda maliyet herhangi 
bir malda biraz düşükse, bunu hemen 
ithal etmek kaygısı doğmaktadır. Oysa, 
sanayileşmiş ve zenginleşmiş, bugün 
dünyaya efendilik yapan ülkeler, bunu 
böyle düşünmeyip, kendi ağır sanayileri
ni kurmuşlardır. Nitekim ENKA, STFA 
gibi gruplar, inşaat sektörüne girdik
lerinde Japon, Alman, Amerikan ve 
İngiliz firmaları daha düşük fiyatlarla 
taşeronluk yapmak istemişlerdir. Ancak 
görülen o ki, bu gruplar bu sürece diren
miş, bugün Orta Asya, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika’da dünya ile rekabet eden 
ve bazı ülkeleri yeniden imar eden dev 
inşaat firmaları olmuşlardır.

Beşincisi : Gemlik stratejik yeri 
itibariyle ülke ekonomisine büyük 
zenginlik katacak bir özellik göstermek
tedir. Gemlik’in bugün yeni sanayiye,* 
ticarete ihtiyacı vardır. Nitekim 6 aya 
kadar önce VOLVO fabrikasının 
Gemİik’e kurulmasını bizzat Gemlik 
Ticaret veSanayi Odası Başkanımız 
Kemal Akıt, kamuoyuna bir basın toplan
tısı düzenleyerek talep etmiştir.

Altıncısı: Gemlik ve yöresine kurula
cak yeni fabrika ve ticaret alanları, depo
lama, nakliye, gümrükleme, ambalajla
ma sektörünü geliştirecek, Gemlik’in' 
küçük, orta düzeyli tüm ticaret ve 
sanatkar erbabı bundan yararlanacak ve 
o|<umuş/okuyamamış gençleri kahve 
köşelerinden, işsizlikten kurtulup, i 
ailelerini geçindirecek iş sahibi olacak
lardır.

* * *
Evet, Dostum Seyhan Aydın bu nok

taları açtıktan sonra, çevre sorununa da 
“bu memleket hepimizin. Bizim de 
soluduğumuz hava buranın, bizim de 
çocuğumuz, eşimiz, dostumuz bu 
toprakların insanı. Kim ne kadar 
çevreciyse, ben de en az onun kadar, 
hatta bazı alanlarda daha çevreciy- 
imdir. Ben hem sanayici, hem tüccar, 
hem de müstahsilim. Doğa hepimize 
lazım. Ancak bu, ilkel insanların 
yaşadığı gib yaşamakla olmaz, hem 
sanayileşeceğiz, hem de doğayı 
koruyacağız. Bundan dolayı ileri 
teknolojilere ihtiyacımız var.” diyerek 
görüşmeyi sonlandırdı.

Evet, “karşı söz hakkı” aynen j 
aktarıldı. Yöremize, insanımıza hayırlısı! 
neyse o olsun.

Mutlu ve umutlu bir hafta dileğimle... t

Kaşede, mühürde 
bekleme yok!

Otomatik ve ıstampalı kaşeleriniz 
bilgisayarlı sistemle 

itina ile yapılır. jjfl
KÖRFEZ OFSET J

Gazhane Cad. 51/A - GEMLİK Tel: 5131797J
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Orhangazi Açmalar Mevkiinde yapılacak 
Çimento Fabrikası çevreyi kirletecek mi?

Çimento Fabrika
tartışması
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Nuh Holding tarafın
dan Orhangazi Gedelek 
[Açmalar mevkiinde 300 
■dönüm üzerine yapılacak 
olan Çimento Fabrikası 
tartışmalara neden oldu.

Geçtiğimiz hafta 
gazetemiz yazarlarından 
Necati Kartal'ın 
Yazıyorum köşesinde 
[çıkan "Çimento Fabrikası 
tartışması’ yazısıyla gün
deme gelen çimento 
jfabrikası yapım konusu 
güncelliğini koruyor. Bursa 

■Barosu avukatlarından 
Ekrem Candeğer'in kuru
lacak .fabrika üzerine 
ortaya attığı tartışmaya 
bu hafta Necati Kartal'ın 
köşesinde Aydınlar Taş ve 

[Madencilik Yönetim 
[Kurulu Üyesi Seyhan 
Aydın cevap verdi. Ekrem 

LCandeğer Açmalar
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Anonim ve Limited
şirketlerin sermayeleri 
yeniden düzenlendi
| Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığından yapılan 
açıklama ve 18 Aralık 
tarihli 23204 sayılı Resmi 
Gazetede ilan olunduğu 
üzere, dnonim ve limited 
şirketlerin sermayeleri 
yeniden düzenlendi.
gj 27/06/1995 tarihli ve 
22326' sayılı Resmi 
JBazete'de yayımla
narak yürürlüğe giren 
559 sayılı Kanun 

ü k m ü n d e 
ttararname'nin geçici 
ikinci maddesinde; “Esas 
sermayeleri 5 milyar 
TL.den az olan anonim 
şirketler ile 500 milyon 
TL.'den az olan limited 
Şirketler, bu KHK.'nin

Gelecek dönem başkanı Melih Kazanç seçildi.

Rotary Kulübü 
kongre yaptı

Gemlik Rotary
Kulübü’nün kongresi 
geçtiğimiz hafta perşem
be günü saat 19.oo’da 
kulüp lokalinde gerçek
leştirildi.

1999/2000 yılı
»Başkanlığına Yunus 
Kardeştuncer seçildi.
K Yeni yönetim ve dene
dim kurullarının da tesbit 
edildiği toplantıda; 

[1998/1999 dönemi

Mevkiinde 76 dönümlük 
arazi üzerindeki Çimento 
Fabrikasının yanlış bir 
alanda seçildiğini ayrıca 
3573 sayılı Zeytinciliğin 
Islahı hakkındakl yasanın 
4086 sayılı yasa ile değişik 
20. maddesinde belirtilen 
kurallara uymadığını ve 
Çimento Fabrikasının 
zeytinlik sahasının 
bitişiğinde kurulamaya
cağını iddia etmiş, ve 2 
milyon ton/yıl kapasiteli 
bir çimento fabrikası 
atmosfere günde 1.2 ton, 
yılda İse 408 ton toz 
yağdıracağını iddia 
etmişti.

Bu nedenlerle 
Açmalar Mevkiinde kuru
lacak olan Çimento 
Fabrikası bütün zeytinlik
leri yok edebilir. Ekonomik 
bakımdan belki çevreye

yayımı tarihinden 
itibaren iki yıl içinde ser
mayelerini bu miktara 
Çıkararak * tescil 
ettirmedikleri taktirde 
münfesih olurlar’ hükmü 
yer çalıyordu.

•Resmi Gazete'nin 7 
Haziran 1997 tarih ve 
23012 spyılı nüshasında 
yayımlanan İç Ticaret 
1997/2 Nolu tebliğine 
göre İse 26/06/1997 tari
hine kadar müracaat 
eden şirketlerin sermaye 
artırımırta ilişkin izin ve 
tescil işlemlerinin 
31/12/1997 tarihine 
kadar sonuçlandırılması 
gerekiyor.

başkanlığına Melih 
Kazanç, başkan yardım
cılığına Teoman Ekim, 
sekreterliğe Kaan Dimili, 
saymanlığa Feza Şen, 
Yönetim Kurulu üyelikle 
rine de Ceyhan Aydın, 
Ayhan Minare, Faruk 
Uzunlar seçildiler.

Denetleme Kurulu 
üyeliklerine ise Aydın 
Akovalıgil, Ahmet Güllü 
ve Nail Örgün getirildiler. 

büyük faydalar sağlaya
cak olan fabrika çevre 
açısından büyük zararlar 
doğuracak.

öte yandan Seyhan 
Aydın;, konuyla ilgili 
savunmasını yaptı.

Gemlik ve Orhangazi 
Ticaret Odalarına konuy
la ilgili hiçbir başvuru da 
yapılmadı.

Bu konu i sadece 
Orhangazi'yi değil 
Gemllk'l de ilgilendiriyor. 
Bu bakımdan Gemlik'te 
konuyla ilgili bir kamuoyu 
oluşturulması ve başta 
Ticaret Odası Başkanlığı 
olmak üzere Mimarlar ve 
Mühendisler Odası yetk
ilileri ve diğer kuruluşların 
konuyla ilgili açıklama 
yapmaları gerekiyor.

Belediye 
Meclisi 
toplanacak

Gemlik Belediye Meclisi 
25 Aralık 1997 Perşembe 
günü saat 14.oo’de 
olağanüstü toplantı 
yapacak. Toplantıya 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı başkanlık edecek.

Toplantıda gündem 
gereği 7 Kasım 1997 olağan 
meclis toplantısında tutulan 
zabıt okunarak görüşülecek 
ve oylanacak. Otobüs fiyat
ları, serbest bölge ve 
mücavir alanlar ile ilgili 
konular ve MAP projeleri 
görüşülmesiyle toplantı 
sona erecek.

Bayram ve 
sömestre tatili 
birleşecek
Milli Eğitim Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre, bu 
yıl ilk ve orta dereceli 
okulların yarıyıl tatili 
Ramazan Bayramıyla bir- - 
(eştirilecek.
Ramazan Bayramı arefesi 
olan Çarşamba günü mesai 
sonunda tatil olacak. Okullar 
da Ramazan Bayramıyla bir
likte tatile girecek. 18 günlük 
tatilden sonra 16 Şubafta 
eğitim ve öğretime yeniden 
başlanacak.

Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür Derneği 
Türk Sanat Müziği Korosu 
sanat müziği sevenlere 
muhteşem bir konser 
verdi.
' Şef Erdinç Çelikkol 

yönetimindeki konser 17 
Aralık 1997 Çarşamba 
akşamı saat 20.30'da 
Belediye Düğün 
Salonu'nda yapıldı.

2 bölümden oluşan 
konserin birinci 
bölümünde, koro tarafın
dan yakın zamanda kay
bettiğimiz Erdoğan 
Berker'den Segah eserler 
sunuldu, ikinci bölümde 
de yine Erdoğan Berker'e 
dit eserler solo olarak 
seslendirildi.

Final bölümünde İse 
koro nefis sanat müziği 
parçalarını seslendirerek, 
sanat müziği severlere 
unutamayacakları bir 
gece yaşattı.

Avukat
Meriç 
Büyiikarman 
vefat etti

İlçemizin başarılı avukat
larından Meriç Büyükarman 
geçirdiği kalp krizi sonucu 
vefat etti.

Geçtiğimiz günlerde aile
siyle birlikte İzmir'deki bir 
yakınının düğününe giden 
Av. Meriç Büyükarman 
düğünde eşiyle dans 
ederken fenalaşarak yere 
yığıldı. Kalp krizi geçirdiği 
anlaşılan Büyükarman has
taneye kaldırıldı. Kalp krizi
ni atlatamayan Büyükarman 
genç sayılacak bir yaşta 
hayata veda etti.

Av. Meriç Büyükarman’ın 
cenazesi dün öğle namazını 
müteakip Çarşı Camiinden 
kaldırıldı.

Büyükarman’ın ölümü 
ilçede büyük üzüntü yarattı.

Kazanan söyleyendir
“Düşünerek, umut ederek, dua ederek bir 

yere varamazsın... Sev onu, öp onu, sarıl ona. O 
zaman onun olursun” şarkısıyla başlıyor. En iyi 
Arkadaşım Evleniyor filmi... Filmde büyük bir ince
likle verilen “Birisini sevdiğiniz zaman bunu 
hemen söyleyin, yoksa hayat elinizden kaya* 
bilir” mesajı İse unuttuğumuz insanca duyguları, 
sevgiden kaçmamayı ve ona özen göstermek 
gerektiğini hatırlatıyor...

Sevebilmek ve en önemlisi sevdiğini söyleye
bilmek.

Zaman geçmeden, büyü bozulmadan onun sizin 
olmasını beklemeden, gidip onun olabilmek.

Sevdiği an seviyorum, kırdığı zaman özür diliyo
rum diyebilmek.

İlk adımı atabilme cesaretini, değer verdiğini; 
sevdiğini gösterebilmek...

İşte film bunu yapabilenle yapamayan arasındaki 
mücadeleyi anlatıyor.

Kazanan ise tabii ki söyleyebilen, yapabilen...
Biliyorum haftalardır filmle ilgili bir sürü şey 

okudunuz ve sonunda belki de dayanamayıp izledi
niz. Beğendiniz veya beğenmediniz, izlediğinizi 
varsayarak; sevgili dostum Hande Dayı'nın filmden 
çıkarılacak dersler şeklinde not düştüğü sempatik 
faksını sizlerle paylaşmak istiyorum :

* Kadınlar asla unutmaz. Bir ilişki bittiğinde 
kadın, bu ilişkiyi beyninde asla bitirmez ve erkeğini 
başka kadınlardan kıskanır.

* Kadın, sevdiği erkeğin mutluluğuiçin hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmaz. Hatta onun mutluluğu için 
başka kadının ellerine de teslim edebilir.

* Biten bir ilişki sonundaki “iyi dostluk” kavramı 
kadın ve erkek için boş laftır.

* Eski sevgilinizi asla düğününüze çağırmayın.
* Para bir aşk satın alabilir.
* Pretty VVoman'da Julia Roberts daha güzel 

olduğu için Richard Gere tarafından tercih edilmiştir. 
Oysa aradan geçen yıllar güzel Julia’da çöküntü 
yaratmıştır. Bu sebeple de genç ve güzel rakibesine 
yenilmiştir.

* Kadınlardaki boş gurur bir işe yaramaz.
* Sevdiğiniz zaman bunu karşınızdakine söyle

mekten çekinmeyin ve onunla gurur duyun.
* İnsanlar sevdikleri kişiler için kariyerlerinden 

vazgeçebilirler.
* Amerika güzel bir yer. Ve garlarıyla hava alan

larıyla çok kalabalık.
* Mac’lar her türlü e-maillerinizi -istenen ve isten

meyen- anında karşı tarafa ulaştırabilirler.
* Cep telefonları Amerika'da da Türkiye kadar 

yoğun olarak kullanılmaktadır.
* Erkekleri... Evleneceğiniz kadının babasının bir 

beyzbol takımı ve televizyon kanalı varsa bir halkla 
ilişkiler görevi üstlenmeniz kaçınılmaz olabilir.

* Spor yazarlığı Amerika'da kötü bir iştir. Yemek 
eleştirmeniyseniz lokantaları huzursuz edebilirsiniz.

* Zengin kadınlar dünyanın her yerini gördükleri 
için balayına çıkmak istemeyebilirler.

* Sigara sağlığa zararlıdır, kadınları çirkinleştirir...
* Amerikalıların düğün organizasyonları gerçek

ten muhteşem.
* Ve aşk iyi bir şey...

e-mail:gonca @asel.net.tr
fax : 233 7718

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
11 Ocak 1998 pazar 
günü kongreye gidiyor.

Pazar günü saat 
13.oo'de Gazi ilköğretim 
Okulu Salonunda 
yapılacak olan kon
grede çoğunluk 
sağlanamazsa 18 
Ocak'ta İkinci toplantı 

gerçekleştirilecek.
Kongrede Yönetim ve 

Denetim Kurullarının 
çalışma raporları oku
narak görüşülecek.

Yeni Yönetim, 
Denetim Kurullarının, 
genel merkez delegesi 
ve II delegesinin 
seçilmesiyle toplantı 
sona erecek.

asel.net.tr
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Serbest Köşe
Küçük pencereler

Yaşadığımız olumsuz olaylardan etkileniyoruz. Yaşamı 
daha güzel kılmak, keyif alınan yaşanası bir duruma 
getirmek olanaklıdır. Bizim istencimize bağlı olduğu gibi, 
beklentilerimize, yaşam paradigmamıza, yaşam algılayış 
biçiminin bunda etkisi vardır.

Birey kendi gücüyle sıkıntıları ile başedebilir, kolaylıkla 
geçiştirebilir. Bazı kere' duygusallığınız bizi gerçeklerle 
çelişkiye götürebilir. Aklımızı duygularımızın önüne 
geçirmeliyiz. Duygusal davranmakla sorunlar içinden 
çıkılmaz bir hale gelmektedir.

İlişkilerde aldığımızın daha fazlasını vermeliyiz. Verilen 
daha fazlası ile kartopu gibi çoğalarak zaten geri 
gelmektedir. Birey sadece kendi için yaşayamaz. Ancak 
başkaları içinde mutluluklar yaratmak, mutlulukları 
paylaşmak daha önemli.

Davranışlarımızı bizim dışımızdaki kişilere 
endesklemek her zaman doğru değil. Kendi istek ve 
arzularımızı ortaya koymakta çekinmemeliyiz. 
Başkalarının sizi anlaması için kendinizi ifade edin, 
tanımlayın. Beklenti düzeyini makul ölçülerde tutmak 
gerekir, yoksa hayal kırıklıkları ile karşılaşabiliriz. .

Günlük yaşantınızda mutlu olacak şeyleri yapmak, 
mutsuz edecek şeylerden uzaklaşmak gerekir. 
Elinizdekilerle yetinme, büyük mutluluklar yaşamak için 
küçük mutlulukları, küçük sevinçleri bulmak çok önemli. 
Anı yaşamalı insan. Başkalarının ürettiklerinden mutlu 
olmayı bilmeliyiz.

Az eleştiri, az nasihat ama çok övgü başkalarıyla 
iletişimde pozitif bir davranıştır.

Sanata yönelerek yaratıcı gücümüzü kullanıp, gizli 
güçlerimizi açığa çıkarabilir, başarılı olabiliriz. Kendisini 
gerçekleştirmek isteyen birey yalnızca kendisiyle 
yarışmalı, kendini aşmalı. Bazen mutsuzluğu, mutluluk içini 
atlama taşı, bir deney gibi görebiliriz.

Güzel ilişkiler kurmak o kadar kolay olmadı. Çok yoğun 
emek harcadınız, bunca zamandır oluşturduğunuz bu 
güzel ilişki çok naziktir, emek ister, korunma ister. Onları bir

Muzaffer GÜRBOĞA
Eğitimci-Yazar

anda yıkacak duygusal davranışlarda bulunmayın. 
Kızgınlık anında tek yönlü kararlar alırsanız, özellikle ikili 
beraberlikler için sonradan düzeltilmeyecek derin yaralar 
açılabilir.

Kıskanç olmayın. Kıskançlık karşı tarafa zarar vermez, 
kendi kişiliğinize yönelik bir tehdittir.

Ayrıntılar içinde bazen o kadar boğuluyoruz ki 
bütündeki güzelliklerin farkına varamıyoruz. Ormanı 
seyrederken, hem içindeki tek bir ağacın, hem de ormanın 
bütünündeki güzelliği görmeliyiz.

İnsan bazen kendine dışarıdan bakabilmeli. Zorda olsa 

nesnel olabilmeli. Uygun düşmeyen davranışlarımız için 
kendinize ufak cezalar vermek, kendimizle barışmamıza 
neden olabilir.

Olayları değerlendirmelerde sonuçlara aşırı önem 
vermemeli. Süreç daha önemli olmalı. Süreçte mutlu 
değilseniz, sonuca ulaştığınızda mutlu olunamayacağını 
düşünüyorum.

Hayallerinize, rüyalarınıza ipotek koymayın. Hayal 
gücünü daha yaratıcı, daha üretken olmakta 
kullanabilirsiniz.

İnsanlarımızın yüzlerinde gülümsemeye yarayan kaslar 

bulunmuyor sanki. Kaşlar ancak belli bir yere kadar 
çatılabilir. Oysa gülmek için sınır var mı? Siz gülümseyin.

Olayları değerlendirirken toptancı yaklaşımlar yerine 
yüzdelerle düşünmek daha mantıklı olayların bizim hemen 
göremediğimiz bizi olgunlaştıracak, ders alınacak yanları 
mutlaka vardır.

İletişimlerde açıklığa seçmeli, bozuk iletişimlerde yanlış 

anlamalar çok yaygındır.
Asla kendinize acımayın. Siz busunuz ve böyle 

davranmak zorunda kaldınız. Olayların kötü gidişine 
isteyerek neden olmadınız.

Sen dilini fazla kullanmayın. Çünkü sen dili suçlayıcıdır.
Ben veya biz dilini kullanmanın sayısız yararları vardır.

Değişik, denemediğiniz görüş açılarını kullanıp 
pencereleri çoğaltabilirsiniz.

ELMA ŞEKER
3 bin lira aylıkla geçinipte giderdik
Düğün borcu öderdik pastırma bile yerdik I 
30 milyona yakın yetişmiyor yinede
Nerden nereye geldik bakın 30 senede

Bahçeli ev alınırdı bir buçuk milyon liraya
Yakıt hariç on milyon ödeniyor kiraya 
Ağlayanın haddi yok rastlanmıyor gülene 
Kalkınmak nasıl olur soralım bir bilene

Akşamdan elimize verip elma şekeri
Sabahleyin almanın ihsafta varmı yeri
Böyle artış mı olur bu ne biçim özveri 
Güldürmeyin insanı bırakın boş sözleri

Uzaktan hoş geliyor davulun hoş sesi
Açlıktan kokan oldu çoğumuzun nefesi
Dakka başı zam yapmak bilmem nyin nesi
Alacak bir can kaldı varmu bunun ötesi

Demir Ali Baydar |

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
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Kemal YAR
Avrupa’da Belediyeler, Kiliseler...

■ Avrupa'da belediye hizmetleri nasıldır, öyle Türkiye'de yalan 
kamuoyu yapıldığı gibi değildir. Sanıldığı gibi belediyeler buralar
da da çok özerk filan da değildir.
t Merkeze bağlı olarak çalışırlar, destek görürler ve halka geniş 
hizmetlerde, yardımlarda bulunurlar.

? Belediye Başkanları ise halktan biri gibi, sade bir yaşantı sü 
rerler. Herkesle aynı düzeyde denilecek ilişkileri vardır. Rüşvet, 
hediye, hatır gibi şeyleri dikkate almazlar.
F Türkiye'de olduğu gibi, belediye meclisi ile beraber çalışırlar. 
Halk da aman aman bu belediye başkamdir, önemli adamdır ya 
da dikkatli olayım filan demez. Belediye başkanı da onlar için

»sıradan birisidir.
E Türkiye'de de böyle olması gerekir, medeniyetin ölçüsü budur 

r zaten.
t Evet gelelim halka verdiği hizmetlere ve halktan istediklerine;
1 1- Temizlik konusu : Herkes kendi evinin temizliğini haftada 
bir kendisi yapmak zorundadır, kar küremekte öyle. Belediye 
sadece haftada bir biriken çöpünüzü alır, hepsi o kadar. Profesör 
de, doktor da, işçi de herkes Kendi yapar.
E Temizlik vergisi, kanal vergisi adı altında vergi alır.

2- Ulaşım konusu : Belediye otobüsleri çalışır, belediye 
sınırları dahilinde kısa ya da uzun yol (1 km.’de 8 km.'de) aynı 
ücrete tabidir. Öğrenciler, yaşlılar % 50-70 indirimlidir. Sakatlarda 
öyle. Artı bir bilet alırsanız ücret 1.70 ise, 5'lik kart alırsanız ücret 
1.20'ye düşer. Aylık kart alırsanız 80 kuruşa kadar iner. Öyle 
Türkiye'deki gibi değildir, herşey insanların menfaatine düzenlen
miştin

3- Sağlık konusu : Avrupa'da herkesin dilediği doktora gitme 
serbestisi vardır, herkesin bir kartı vardır. Ücretsiz olarak yarar
lanır. Sadece fakirler, işsizler ve irticacılar belediyenin verdiği 
kağıtta istedikleri doktora giderler, ücretlerini belediye öder.

4- Bürokratik işlemler: Evlilik, nüfus cüzdanı, doğum, ölüm 
kağıtları vb. belediye ya da ona bağlı kurumların görevleri arasın
dadır. Yine yabancılar için oturum düzenlemede belediye (stadt) 
görevleri arasındadır. Ehliyet işlemlerinin de birçoğunu 
belediyelere organize eder. (Polis ile işbirliği çerçevesinde...) Bu 
işlemler içinde belli bir para (harç) alırlar.

5- Yardımlar : Belediyelerin burada- çok geniş kitlelere 
yardımı sözkonusudur. İşsizlik parası ve yardımı süresi bitenler 
belediyeye başvururlar. Özellikle evli olanlar ve çocuklu aileler ya 
da çocuklu yalnız kadınlar bu yardımlardan en üst düzeyde yarar
lanır. Burada ayrım yoktur, yabancılar da aynen Almanlar gibi 
yardımdan yararlanır..

Neler mi verilir? İşte Türkiye’deki belediyelerin de yapması 
gereken normal sayılan yardımlar:

E a) Ev kiranızı öder, b) Giyecek alır,
E c) Yakacak alır, d) Tamir paranızı öder, (TV gibi)
k e) Aylık para öder, f) Sağlık masraflarınızı karşılar,
k g) Tatile dahi yollar, h) Bazı sigortalarınızı öder, TV 
verginizi öder v.s.
I Ve tüm bu yardımları bir defalığına değil, yıllarca yapar, yeter
li bir kazanca kavuşuncaya kadar. Örneğin bir aile bu yardımlar
dan 15-20 sene ya da daha uzun yararlanabilir.
| Biraz da Almanya'daki insan ilişkilerinden söz etmek isterim. 
Genelde herkes birbiri ile selâmlaşır. Hatta sokakta rastladığımız 
yabancı olsa bile tüm insanlar selam verir, alır. O yönden çok iyi 
Burumdadır. Örneğin bir dükkana girer çıkarken mutlaka selam 
verilir, çıkarken veda edilir.
I Sokaklar temiz ve bakımlıdır, bahçeli evlerin tamamının mut
laka tel örgüsü vardır. Böylece herkesin sınırı kesin olarak bellidir.

Paylaşmayı severler, sanıldığının aksine Almanlar yardımse 
ver ve cömert insanlardır. Zaten fakir ülkelere yapılan yardımlarda 
Almanya dünya birincisi gelmiştir.
K Gürültüyü sevmezler, kavgayı sevmezler ve bu durumlarda 
hemen polise şikayet ederler.
| Biz ailece Türklerden görmediğimiz birçok iyiliği Almanlardan 
görmüşüzdür.
■ Almanya'da sadece Belediyeler, kurumlar değil, Kilise de 
halka yardımcıdır. Örneğin, zor durumda kalmış bir insan kiliseye 
başvurursa mutlaka yârdım ederler. Kiliselerin işletmeleri, gelirleri 
vardır. Örneğin bir kimse eğer dilekçe verip ben aidat ödemek 
istemiyorum dememişse, istisnasız herkesin aylığından kilise ver
gisi (aidat) kesilir. Ayrıca kiliseler müteahhitlik yaparlar, (ev yapar, 
Kiraya verirler), kreş açar çalıştırırlar, parası olmayandan para 
almazlar, bunun yanında daha birçok işletme konusu ilgi alan
larındadır. Bir mahallede birden çok kilise kreşi bulabilirsiniz. 
(Evangelich, Protestan, Katolik..)

Türkiye'de de camilerin, Diyanet İşlerinin, kreş açması, kurs 
açması normaldir. Avrupai bir uygulamadır. Bunlar için fırtına 
koparılmasını anlamak zordur.

Çünkü burada zaten anaokulları kiliselerin tekelindedir ve 
müslüman çocuklarına da buralarda dini eğitim verilir. Elbette 
Türkiye'de de verilecektir. Bu normaldir. Kilisenin taktir ettiği 
parayı hıristiyan işadamları hemen öder, örneğin bir Ermeni 
tanıdık bu konuda sızlanıyordu, yıllık 3500 mark demişler o da ne 
yapayım ödemesem cenazemi bile kaldırmazlar diyordu.
• Diğer konuda Yılbaşı konusu, Türkiye’de kıyametler kopar, 
•işte yılbaşı kutlamak günahtır, hıristiyan adetidir diye, üstelik 
bunu söyleyenlere bakıyoruz, cami hocasından, öğretmene, pro
fesörüne kadar birçok süper cahil var.
[ Bir kere Hıristiyan alemi için 31 Aralık, Yılbaşı gecesi hiçbir 
anlam taşımaz, hiçbir dini anlamı yoktur, hatta birçoğu kutlamaz 

(erkenden yatar. Bu gece Avrupa’da Silvester oarak geçer ve 
sadece bir yılın bitişidir. Sıradan bir gecedir.
E Hıristiyan alemi için kutsal gece 24-25 Aralık'tır. Avrupa'da 
(Weihnachten) olarak, Amerika'da ise (Noel) denir. Ama genelde 
Noel denir. Ermeniler (Gregoryan) içinse 7 Ocak olarak kutlanır.
I Yine Almanlar Weihnachten'de iyilik yaparlar, evlere hediye 
dağıtırlar. Müsfümanlara da hediye verirler, çocukları sevindirirler. 
Buradaki Türklerin çoğu da yılbaşını kutlar
I Son olarak sağlık konusunda da birkaç söz; Burada daha çok 
koruyucu hekimlik önemlidir. Ayrıca yanlış tedavi, boşuna çekilen 
bir djs için, doktorlar çok büyük ceza alır.
[ örneğin Münih'te yanlış çekilen bir diş için diş hekimi tam 22 
bin mark ceza ödemiştir.
I (2.5 milyar) dişimiz çürük olsa bile, ağrısa da tedavi uygular
lar, ısrar etseniz de çekmezler.
■ Halbuki ben yıllar önce (7 yıl) izne geldiğimde bir sosyal 
demokrat (şimdi emekli) temizlik işçisinin sağlam dişleri de dahil 
hepsinin çekilmiş olduğunu gördüm. Tabi bunu yapan da onunla 

İ aynı partiden tanıştığı bir dişçi, (ismini de biliyorum ama şimdilik 
yazmayı istemiyorum)
[ Neden bu saçmalığı yaptın deyince, adamın saflığından isti
fadeyle “işte daha iyi olur, güzel olur” diye etkilemiş.
[ Halbuki böyle birşeyi Almanya’da yapsaydı, dişhekimliği 
(yapamaz, muayenehanesi kapatılır, para cezası alır ve 
^mahkemelerde sürünürdü.

Benim önerim Türkiye'de de ister diş için olsun, isterse diğer 
hastalıklar için, doktor yanlış ya da kötü niyetli davranmışsa der
hal mahkemeye versinler. Eğer Türkiye'de davalar uzun sürer ya 
da doktor lehine sonuçlanırsa, bu konulara da açık olduğu için, 
derhal Avrupa Adalet Divanına başvursunlar.

t Gemlik’in il olması için bütün- koşullar hazırken, bu konuda 
partilerin ve birkaç kurum dışında kalanların suskun kalmasını 
anlamak çok zordur. Bu konu derhal gündeme getirilmelidir.

Dış Politikada 
“Sıkıntı” Var

Dış politikada çok önemli vo özel günler 
yaşanıyor.

- Sayın Cumhurbaşkanı Tahran’daki 
İslam Konferansından bir gün önce döndü.

Konferans boyunca, Suriye ve Irak’ın 
olumsuz tavırları bizim için sürpriz değildi.

İsrail ile yakınlaşmamızın Arap 
ülkelerinde doğurduğu tepki baştan bilini 
yordu.

Böyle bir ortamda, öfkelenmek yerine 
soğukkanlılığın seçilmesi gerekirdi.

Ve.. Bize gösterilen tepkiye karşılık, 
sadece ülkemizde görülen “Laik, Demokratik 
ve Müslüman” modelin anlatılması en iyi 
savunma yöntemiydi.

Körfez Savaşı sırasında, 3 kez Irak'a 
giden Sayın Ecevit’ln bu konferansa katıl
ması, belki Irak’ın aktif muhalefet yapan 
diğer Arap ülkelerinden ayrılmasını sağlaya
bilirdi.

- Avrupa Birliği’nin bizi dışlayan kararın
dan kısa bir süre önce, bu birlikten ülkemize 
önemli konuklar geldi.

Yumuşak darbe, askerin politika ile ilgisi, 
sivilleşme ve insan hakları ile ilgili bazı cesur 
sorular soruldu.

Bu sorulara, politikacılar vo asker-sivil 
bürokratlar tarafından çok sert cevaplar ve 
rildi.

Tek şansımız, birliğe alınacağı karar
laştırılan (11) üyeye ilave edilebilecek ek (1) 
üyelikti.

Ama.. Yine dış politikayı iç politikaya kul
lanma huyumuz depreşti.

Ve.. Hayallerimiz, şimdilik (10) yıl daha 
ertelendi.

Şimdi tek umut, Amerika ve Rusya ile 
ilişkilere endekstendi.

(1998)’de Neler Olacak!
1998 yılının, seçim yılı olacağı anlaşılıyor.
Bir kere, tüm partiler çaktırmadan seçim 

hazırlıklarına başladılar.
Ayrıca, 1998 bütçesine gizliden önemli 

ölçüde bir ödenek konulduğunu, ulusal 
basından öğrendik.

Uygulanmak istenen ekonomik program 
da, bu tahminimizi teyid ediyor.

- (KİT) ürünlerine (6) ay zam yapılmaya
cağı açıklandı.

Aylık enflasyon oranının hesabında, en 
büyük payın akaryakıt zammından geldiği 
söyleniyor.

Bir görüşe göre, “akaryakıta yapılan zam o 
aya ait enflasyonu ‘iki puan’ arttırıyor” 
deniliyor.

- İkinci önemli karar, gübrede destekleme 
ücretinin üretici firmalara verilmesidir.

Bunun anlamı, “gübreye zam yapılmaya
cak, ama devlet üreticilere destekleme 
ödemesi yapacak” demektir.

Gübrede, enflasyon hesabında önemli bir 
enstrümandır.

- Bu iş 6 ay bu şekilde sürecek, sonra 
Haziran, Temmuz, Ağustos’ta sebze, meyve 
ucuzluğu olacak.

İşte tam bu sıralarda, seçim kararı verile
cektir.

Büyük bir ihtimalle, iki seçimi birlikte 
yapacağız.

Günün Fıkrası
Fizik dersinde, öğretmen öğrencilere 

sordu.
“Söyleyin bakalım çocuklar. Elektrik 

nelerden geçmez."
Öğrenciler hep bir ağızdan 

bağırdılar.
“-Camdan, kehribardan, tahtadan...”
“-Başka?”
“-Lastikten”
Bu sırada arkadan bir ses geldi.
“-Bir de, kenar mahallelerden 

geçmez öğretmenim."

Hızlı şehirleşme, gecekonduları 
teşvik ediyor.

Şehir girişlerinde varoşlar meydana 
geliyor.

Bu çarpık kentleşme, alt yapı sorun
larını da beraberinde getiriyor.

Kaçak elektrik bağlantıları ve yeter
siz alt yapı sorunları, yağmurun hızlı 
olması halinde faciaya dönüşüyor.

Aslında, en güzel ve en anlamlı ce 
vabı, en son konuşan öğrenci veriyor.

Bir bakıma, “önemli olan teknik 
cevaplar değil gerçeklerdir” diyor.

Sözün Özü

Ürkek biri;
Tehlikelerden önce çekingen, 
Tehlike şurasında korkak, 
Tehlikeden sonra da
Cesurdur. “Jean Paul Richter”

Bir sözü okuyorum.
Bir de politikacılara bakıyorum.
Sonra yine düşünüyorum.
Aklıma bürokratlar geliyor.
Her sene değişen bakanların, 

bürokrasiyi ve üst bürokratları ne 
hale getirdiğini hatırlıyorum.

Hele işinin uzmanı olmayanların 
uygulamaları, tam bu sözün içeriğini 
anımsatıyor.

Bürokratların korkulu rüyası, bu 
tür kişiliğe sahip yöneticilerin 
başlarına gelmesidir.

"uçuk" bir söz

O KADAR; iyimserdi ki, seya
hatten dönüp evindeki kül 
tablasının içinde “puro izmaritleri
ni” gördüğünde, karısının puro iç 
meye başladığını düşünüyordu.

Şu Hayatta Neler Oluyor I
Bizler, genelde güncel olayları kendi I 

üslubumuzla yorumlayıp, halkımıza sunarız. I
Ama.. Zaman zaman, sade vatan- I 

daşın başına gelen olayları bizlerde I 
yaşarız.

Medyadan hep izliyoruz.
- Kaçak inşaat yapıldı.
- Kaçak elektrik bağlantıları durduru- II 

lamıyor.
- Hatta kaçak telefon haftan da bizleri I 

şaşırtıyor.
- Bizim başımıza gelen ise kaçak II 

doğalgaz bağlantısı.
Uyanık bir müteahhit, yaptığı işhanı- II 

na doğalgaz hattı bağlatamayınca, bizim I 
küçücük apartmanımıza ait regülatörüne, I 
kaçak bir bağlantı yapıverdi.

Bu olayın, belki Bursa’da bir örneği II 
daha yok.

Kendi İşini görmek için, çağın en I 
önemli enerjisini, bir teknolojik facia II 
haline dönüştürebileceğini düşünemiyor. I

Doğalgaz bağlantıları, hesap kitap I 
üzerine yapılıyor.

-Daire kaç metrekare, borular nasıl 
döşenecek,

- Bacalar nerede, ev nereden ve nasıl 
havalandırılacak.

İşte bütün bunlar bağlantı sırasında 
ince ince hesaplanıyor.

Ama.. İşbitlrici bir müteahhit bütün 
bunları bir kenara itiyor ve bizim' 
Çatalf 1 rın’daki daireye kaçak doğalgaz 
hattını çekiveriyor.

Tabi bîzler de boş durmuyoruz.
Durumu hem kendisine, hem de 

BOTAŞ’a resmen intikal ettirip, hattın 
iptalini istiyoruz.

İşte size, kendinden başka hiç kimseyi 
düşünmeyen uyanık! bir müteahhidin I 
öyküsü.

Güzel Şeyler
Bundan birkaç yıl öncesine kadar, 

Türk Cumhuriyetleri Liderlerini Turistik 
illerimize davet edip, toplantılar yapıyor
duk.

Bazı Şahin politikacılarımız ticari pro
jeleri görüşeceği yerde, Rusya'yı tahrik 
eden konuşmalar yapıyordu.

Aslında, bu konuşmaların hem Türk 
Cumhuriyetlerine hem de Türkiye’ye 
zararı vardı.

- Bu Hükümetin, Rusya ile ilişkileri 
yumuşatması ve geliştirmesi çok yerinde 
oldu.

Avrupa Birliği ve İslam 
Konferansında yaşanan sıkıntılardan 
sonra böyle bir morale ihtiyacımız vardı.

Yapılan “20 milyar doğalgaz alımı 
anlaşması” ve “Karadeniz’in altından 
geçecek boru hattı anlaşması” Rusya ile 
başlayan olumlu ilişkileri pekiştirdi.

- Ayrıca, Hükümetin “(NATO) ya 
Balkan ülkelerinin de, katılımı konusun
daki kampanyasını”, ilgi ile izliyor ve 
destekliyoruz.

Dünyada, dış politikadaki dengeler 
inanılmaz ölçüde değişmeler gösteriyor.

Türkiye'nin bu dengeler karşısında, çok 
alternatifli ve uzun vadeli politikalar 
izlemesi gerekmektedir.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye
Polis İmdat 
jandarma İmdat 

Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

ııo
155
156 
5131055 
5131879 
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

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

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK işletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kûtûp. 
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. 
ilçe 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

23 Aralık 1997 

Gemlik Eczanesi

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

5134521-111
Yalnız 185

24 Aralık 1997 

Onur Eczanesi
TÜP DAĞITICILARI

a Gemi Saatleri
Slrkecl'den gidiş (İşgünü): 

9.15- 14715- 1835 
(Tatil): 9.15-14.00-18.15

Yalova'dan dönüş: (işgünü) 
05.50-13.05-17.30

Deniz Otobüsü
Yalova -Kartal (Haftokpl) 07.3049.10-10.45- 
11.5O-13.15-14.3O-15.3O-16.3O-17.3O-18.3O- 
19.45-20.25-21.15 (Haftasonu) 09.15-1045- 
12.00-13.30-14.45-15.45-17.00-17.45-18.30- 

19.30-20.30
Yalova - Kabotaj İşgünü): 9.45-12.40-13.45- 

15.00-16.10-17.15-19.30
(Haftasonu): 10.35-1145-13.00-14.45-1615- 

17.30-19.00-19.45
Kabataş-Yalova (İŞ): 8.30-11.00-12.15-13.45- 

15.00-16.10-18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30- 
11.35-13.30-14.45-17.45-18.35

Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukitgaz 
Yeni Ukitgaz 
Alevgaz

Gemlikte

513 12 95
514 17 00
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
5134546
514 2841
513 65 00
513 40 95

25 Aralık 1997 

Merkez Eczanesi

26 Aralık 1997
S. Saral Eczanesi

27 Aralık 1997 

Çağlar Eczanesi

sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta:

“Komplo Teröristi1
Tel: 513 13 29

28 Aralık 1997 

Merkez Eczanesi

29 Aralık 1997 
inci Eczanesi
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Atatürkçü Düşünce Derneği 
Başkanlığından 

KONGRE İLANI
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 

10/01/1998 Pazar güntTsaat 13.00’de Gazi 
İlköğretim.Okulu Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplan
tı, 18/01/1998 günü aynı yer ve saatte tekrar
lanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1 - Açılış ve yoklama.
2 - Divan oluşumu Atatürk ve Cumhuriyet 

Şehitleri için saygı duruşu.
’3- Yönetim kurdılu çalışma raporunun okun

ması, görüşülmesi ve aklanması.
4- Denetleme kurulu çalışma-raporunun 

okunması, görüşülmesi.
5- Yeni Yönetim, Denetleme Kurulları, genel 

merkez delegesi ve il delegesi seçimi.
6- Dilek ve temenniler,
7- Kapanış.

Tarımda

mücadele 
yerine 
“Solarizasyon”

Tarım alanlarında ve özellikle 
seralarda, yabancı ot ve 
zararlılarla mücadelede 
kimyasal ilaçlar yerine, daha 
ekonomik ve çevre kirliliği 
yaratmayan 
“SOLARİZASYON’’ yöntemi
nin uygulanması önerildi. 
İlgililer konuyla ilgili yaptıkarı 
açıklamada, Türkiye’de tarım 
alanlarında haşere ve yabani 
otlarla mücadelede 200 mily
on dolarlık kimyevi ilaç kul
lanıldığını söyledi, ;
Tarım alanlarında ve özellikle

eleman aranıyor
Danışmanlığını yaptığımız 

Dayanıklı Tüketim Ürünleri 
Perakende Satışı yapan bir şirkette çalıştırılmak 

üzere, satış ve müşteri ilişkileri deneyimi olan, 
bilgisayar kullanabilen personel aranıyor. 

MÜRACAAT : Körfez Reklamcılık & Danışmanlık] 
Gazhane Cad. No : 51/A - GEMLİK 

Tel: 513 17 97 - 513 35 95
NOT : Müracaatlar şahsen bir fotoğraf ile işyerimize yapılacaktır. I

SATILIK 
DÜK KAN

* İstiklal Caddesinde
* Çarşı Meydanına yakın
* 88 m2 çekme katlı
* Her işe müsait DÜKKAN sahibinden 
Satılıktır.

Tel: (0.224) 513 92 27
513 72 47

seralarda, zararlı bpcek ve 
otlara karşı kullanılan “Methyl 
Bromide” adlı kimyasal ilacın 
çok zehirli olduğunu, kul
lanılan alanlarda her türlü 
küçük canlıyı yok ettiğini ve ' 
gaz haline gelerek ozon 
tabakasına da olumsuz etki 
yaptığını kaydettiler.
Tarım alanlarında kimyasal 
ilaçlar yerine, daha ekonomik 
ve-çevreyi kirletmeyen 
“Solarizasyon” yönteminin.? 
uygulanmasını öneren ilgililer 
şöyle konuştular: ' 
“Solarizasyon yönteminde 
önce arazi sürülüp, düzleniy
or. Dahasonra sulanan 
arazinin üzerine, 20-30 
mikron kalınlığında;şeffaf 
naylon örtülüyor. Plastik , 
örtününtopraküzerinde en 
az 4 hafta kalması sağla
narak, toprak dinlendiriliyor. 
Bu yöntemle hem çevrenin 
kirlenrriesi Önleniyor, hem de 
kimyasal ilaç kullanımı 
ortadari kaldırılıyor.

Vılbaşı eşantiyonlarınız
Körfez Reklam'don 1
Türkiye’nin önde gelen ve 
tanınmış firmalarına ait

KÖRFEZ REKLAM
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK 

Tel: 5131797 Fax : 5133595

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

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

Anadolu Sigorta Bir İş Bankası Kuruluşudur.

Lüks ve kaliteli, zengin çeşitli, her bütç
eye uygun davetiyelerimiz 

1 günde teslim edilir.

KÖRFEZ OFS€T
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK

Tel & Fax : 513 17 97 - 513 35 95

J®

DERVİŞOĞLU 
PETROL’den

Ev ve işyerlerine 
MAZOT SERVİSİ YAPILIR

“20 GÜN VADE” 1
Tel: (0.224) 487 73 04



Körfez OFSET

Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK Tel: 51317 97
Büro : Cemal Nadir Cad. Fomara Meydanı Aytı Plaza Kat: 4
No: 66 Tel : (0.2247 225 20 67 BURSA

Açmalar Mevkii’nde yapılacak olan fabrikaya tepki büyüyor.

Orhangazi Çimento 
fabrikasına abluka

Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Gemlik-Bursa
Demokratik kitle örgütleri doğayı kirletecek tüm yapılaşmalara karşı olduklarını ve kurulacak 
çimento fabrikasının takipçisi olacaklarını söylediler. Bursa Mimarlar Odası. Bursa Barosu, 
Gemlik Mimarlar Odası Temsilciliği, Gemlik Rotary Kulübü, GÜMÇED izlemede

150 bin lira
Orhangazi Açmalar 

. Mevkiinde kurulacak olan 
! çimento fabrikasıyla ilgili 
olarak gazetemizde çıkan 
yazılardan sonra 
Kamuoyunda endişeli bir 
^bekleyişi başladı.

Çeşitli demokratik kitle 
.örgütü konuyla ilgili olarak 
görüşlerini açıkladılar.
■ Gemlik Mimarlar Odasr 
Cumartesi günü yaptığı 
genel kurul toplantısında

Çimento Fabrikası kurul
masıyla ilgili olarak üç kişi
lik bir izleme komitesi oluş
turulmasına karar verdi.

öte yandan Gemlik 
Rotary Kulübü ' ise 
geçtiğimiz hafta perşem
be günü yaptığı yemekli 
toplantısında konuyu ele 
aldı. Gazetemiz sahibi 
Kadri Güler, gazetemizde 
çıkan yazılarla ilgili bilgi 
verdikten sonra

Rotary'nln sloganlarından, 
birinin- \ "Yaşadığınız 
çevreyi koruyunuz’ 
olduğunu anımsatarak 
doğayı kirletecek her türlü 
yatırıma karşı duyarlı 
Olmanın bir yurttaşlık 
görevi olduğuna dikkat 
çekti.

; Ceyhan Aydırû4ise 
konuşmasında, fabrika 
yetkililerinin kurulacak 
Çimento fabrikasının ÇEK

raporu aldığını, • söri 
teknoloji İle kurulacağı 
için çevreyi kirletmeye-: 
ceğini bildirdiklerini söyle
di.

Güven Ünlü ise, Bursa 
Belediyesi' planlaıVıâ 
uzmanlarıyla yaptığı 
görüşmede' böyle bir 
kuruluşun çevreye büyük 
zararlar vereceğini belirt
tiğini söyledi.

Gemlik Belediye Meclisi 
geçtiğimiz hafta olağanüstü 
olarak toplanarak belediye 
otobüslerine zam yaptı, 
Belediye ye ait istiklal 
Caddesindeki 220 
metrekare arsanın satışı için 
Belediye Encümenine yetki

verdi.
Meclisin aldığı kararlarda 

Gemlik Bursa arası tam bilet 
100 bin liradan 150 bin 
liraya yükseltildi.

Meclis karariârı 1 Ocak 
1998 günü yürürlüğe gire
cek. Haberi sayfa 3’te

Gemlik Mimarlar Odası Genel Kurulu yapıldı.

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Hoş geldin 98
Bir yılı daha geride bırakıyoruz.
işte 2000'e giden yeni yıla doğru kilometre 

taşlarını azaltan bir yıl daha bitti.
1998’e bir gün kaldı.
Bu yıl Türkiye, hem dinsel kutsal bir ayı, hem de 

yeni yılın başlangıcını birlikte kutlayacak.
Her yıl geçmiş yılın muhasebesi yapılır ve yılın 

artılarıyla eksileri konuşulur. Gelecek yıl için ise 
dilekler ve arzular dile gelir.

1997 yılı geride kalırken, Gemlik için olumlu ola
bilecek neler yapıldı. Aklımda kalan, bizde şok etkisi 
yapan bir şey yok.
i En önemli gelişme Gemliik’in Serbest Bölge yapılması.

En kötü olay ise; Örhangazi Açmalar Mevkinde 
yapılacak Çimento Fabrikası haberi oldu.

Gemlik limanının gelişmesi, ilçemizdeki ekonomik 
faaliyetlerin gelişmesine neden oluyor.

Başta nakliyeciler olmak üzere, bazı iş kollarında 
önemli gelişmelere tânık oluyoruz.
I / Serbest bölgenin oluşmalıyla daha çok bu işkol
larında işyapanlar gelişip büyüyecekler. Sizin acıya
cağınız binlerce kişiye yeni iş kapısı, ekmek kapısı 
açılacak.

insanlık, yaşadığı doğanın korunması için büyük 
emekler sarfediyor.

Bu nedenle gazetemizde Orhangazi sınırlarında 
kurulacak bir çimento fabrikasının doğayı kirleteceği 
endişesi birden kamuoyunun dikkatlerini topladı.

Konuyla ilgili olumlu ve olumsuz görüşler ortaya 
atıldı.
| Ama bir gerçek var ki, toplum çevre konusunda 
^duyarlı.
| Gelecekte çocuklarına bırakacakları en önemli 
mirasın doğa olduğu bilinci bizde de uyandı,.
I Kimse kurulacak bir sanayi kuruluşuna karşı 
değil.

Karşı olunan doğanın kirletilmesi.
Çimento fabrikalarının kötü örnekleri insanları bu 

.duyarlılığa itiyor.
| Duyarlı toplum olmak çok güzel bir duygu.
L Toplulumuzun her konuda duyarlı olması dileği ile 
tüm okurlarımın yeni yılını kutlar, sağlık ve mutluluk
lar dilerim.

Hoşgeldin 
Ramazan

İslam Aleminin en kutsal 
aylarından olan Ramazan 
ayı yarın başlıyor.

Mûslûmanlar, bu akşam 
teravi namazı kılıp, gece ise 
sahura kalkıp, yarından 
itibaren 30 gün sûre ile oruç 
tutacaklar.

Ramazan nedeniyle İlçe 
Mûftülûğû'nden yapılan 
açıklamada, müslümanların 
bir ay süre ile oruç tutarak, 
ibadet ederek, Allah'a olan 
görevlerini yerine getirecek
lerini belirterek, tüm 
Gemliklilerin Ramazanının 
mübarek olmasını dilediler.

Yapılan açıklamada 25 
Ocak pazar günü Kadir, 
Gecesi öldüğü hatırlatılarak, 
bu gece Tann'nın Allah'la 
buluştuğu gün olduğu belir
tilerek, Bursa'da Ramazan 
Bayramı'nın 29 Ocak 1998 
çarşamba günü başlaya
cağını, Bayram namazının 
ise saat 08.00'de kılı
nacağını söylediler.

, Ramazan ve yeni yılın 
aynı güne rasttaması 
nedeniyle ilçemizde yoğun 
hareketlilik göze çarptı.

Bir yândan Ramazan 
hazırlıkları yapılırken, öte 
yandan yeni yıl İçin 
armağan almak isteyenler, 
akın akın mağazaları 
doldurdular.

İçkili yerler İse Ramazan 
nedeniyle kapılarını bir ay 
süre İl e müşterilerine 
kapadılar.

öte yandan Bursa 
Mimarlar Ödası da basında 
çıkart haberlerden sonra 
toplanarak konuyu görüştü ve 
çevreyi kirletecek her türlü 
sanayileşmenin karşısında 
olacaklarını, bu konuda öbür 
demokratik kitle örgütleriyle 
işbirliği yapacaklarını söyledi 
ler.

Bursa Barosu Başkan i Ali 
Arabacı da insana ve çevreye 
zarar veren her uygulananın 
hukuk dişi olduğunu belirterek 
“Kötü çimento fabrikası 
örnekleri bizleri ürkütüyor. 
Bu nedenle çevreyi yok 
edecek kuruluşların kurul
madan önce önlenmesi 
insanlık içindir. Konuyu 
yakından izleyeceğiz” dedi.

Güney Marmara Çevre 
Derneği GÜMÇED ise sana 
yileşmenin insanlığa zarar 
vermemesi gereğini anımsa-- 
tarak,Çimento Fabrikalarının’ 
çevrenin kirlenmesinde çok 
kötü örnekler sergilediğini, 
buna izin vermenin çevre 
cinayeti olacağını söylediler. 

Kısa. kısa.
->Balıkpazarı Mahalle 

sl’nde meydana gelen üzücü 
olayda, Hüsnücan özdemir 
adlı 5 yaşındaki küçük 
çocuk, oynadığı tükenmez 
kalemin kapağını yutunca, 
hayatını kaybetti.

Haberi Sayfa 3’de
■4 Küçük Kumla Deniz 

Bar'da meydana gelen olayda 
hesap yüzünden çıkan tartış
mada silahlar konuştu. 
Tartışmanın kavgaya 
dönüşmesi sonucu Yakup 
öztürk, İbrahim Kaygısız ve 
Bar işletmecisi Nusret Köse'yi 
yaraladı.

-4 3 Aralık 1992 tarihinden 
beri yayın yapan Körfez FM, 
RTÜK ‘e ödemesi gereken 
İlan gelirlerinin yüzde 5'lnl. 
ödemediği İçin ikinci bir 
emre kadar yayın hayatına 
son verildi.

Seçimlerde oylar 
eşit çıktı

Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilciliğinin yıllık olağan 
genel kurur toplantısında 
yönetim kuruluna girecek 3 
kişi için yapılan seçimlerde 
6 aday da aynı oyu alınca, 
ilçe Seçim Kurulu seçimin 
çözümlenmesi için Genel 
Merkezden tüzük hükümleri 
ne göre seçimin sonuç
landırmasına karar verdi.

Cumartesi güriü yapılan 
genel kurulda söz alan Oda 
Başkanı Orhan Bulut çalış
malar hakkında bilgi 
verirken bazı belediyelerin 
Odaya proje kontrolü izini 
vermediğini söyledi. 
Karşıtlar ise Odanın mesleki 
çalışmalar yapmadığını 
iddia etti. Haberi Sayfa 3’te

GÖREMEZ
“-Hükümet önünü görmüyor.” 
Göremezi...
Üzerlerinde fakir-fukarının, 
İşçi-memur, 
Esnaf-köylü, 
Emekli-dul ve yetimin, 
Gözünüze-dizinize dursun diye, 
Az mı ahi var...

| Merhaba Yeni Yıl,
Hoşgeldin Mübarek Ramazan!.?
İnsanlığa sevgim barış ve bereket getirmeleri 

en İçten dileğimdir.
(Jnan (ZJam.£.,ı
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YazıYorum
Necati Kartal

MEDYATİK

Hangi demokrasi?
Cumhurbaşkam'nın, ‘97 yılını değer

lendirdiği iki buçuk saatlik basın toplan
tısını TV'den aralıklarla izledim. Sayın 
Demirel bir ara, “Demokrasiye sahip 
çıkın” deyince bir gazeteci soruyu pat
lattı :

“Demokrasiyi tehlikede mi görüy
orsunuz?”

Süleyman Bey, otuzbeş yıllık dene 
yimi ve ünlü hazırcevaplığıyla yuvar
layıverdi yanıtını, dedi ki:

“Sahip çıkılması için, 
demokrasinin ille tehlikede mi 
olması lazım?”

Oysa demokrasilerde, devlet 
başkanları, “Demokrasiye sahip 
çıkın” öğütü verme gereği duymazlar. 
Çünkü ülkenin en tepesindeki kişi, laf 
arasında da olsa, “rejim”e sahip çıkıl
ması uyarısında bulunuyorsa; öyle 
veya böyle, gizli veya açık, uzak veya 
yakın bir tehdidin varlığını duyumsuyor 
demektir.

ürperti veren de budur! Türkiye’de 
yetmiş küsur yıllık Cumhuriyetin ve elli 
küsur yıllık çok partili siyasal yaşamın 
sonunda, hala, “demokrasiye sahip 
çıkma” uyarılarına ihtiyaç duyuluyorsa, 
Avrupa Birliği’ne falan kızmaya 
hakkımız yoktur, olmamalıdır.

Berice eğer hala o aşamadaysak, 
her şeyden önce kendimize şu soruyu 
sormamız gerekir:

“Hangi demokrasi?”
* * * . ‘ ■

Evet, hangi demokrasi?..
Sahip çıkmamız gereken hangi 

demokrasi?..
-Suçlu veya suçsuz, masum veya 

değil- onaltı yaşındaki kızların çini 
çıplak soyulup ellendiği, nazenin 
bedenlerine elektrik verilebildiği bir 
demokrasi mi?

Delikanlıların makatına cop sokula- 
bilen bir demokrasi mi?

işkence sanıklarının, ancak 
fotoğraflarından teşhis edilebildiği bir 
demokrasi mi?

Gazetecilerin dövülerek öldürüldüğü, 
yargıçların bakmakla yükümlü oldukları 
davalardan çekilme gereği duydukları 
bir demokrasi mi?

Sorgulanan yurttaşlarına dışkı 
yedirilen, 12-14 yaşlarındaki oyun 
çocuklarının -kazara- kurşunlandığı bir 
demokrasi mi?

Nüfusun yüzde 20’sinin ulusal gelir
den yüzde 55 pay aldığı bir demokrasi 
mi?

üniversite öğrencilerinin her hafta 
“Allah yarattı” demeden dövüldüğü, 
hak arayan gençlerinin onlarca yıl 
hapse mahkum edilerek dört duvar 
arasına tıkıldığı bir demokrasi mi?

Devlet içinde yuvalanmış çetelere 
bir türlü ulaşılamayan, suç işledikleri 
iddia edilenlerin kalubeladan kalma 
“yasa”ların ardına saklandığı bir 
demokrasi mi?

Milletvekillerinin “millet”in değil, 
“lider”in vekili olduğu bir demokrasi 
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mi?
Devletin başının, yargı' kararına 

karşın, yasadışılığın meşrulaştırılması 
törenlerine alet edildiği bir demokrasi 
mİ?

Yoksa bunların olmadığı bir 
demokrasi mi?

Galiba önce, sahip çıkılacak 
demokrasinin tanımında uzlaşmak 
gerekiyor...

* * *
x Cumartesi gecesi TRT-1'de “Açık 
Kapı" programına konuk olan Yekta 
Güngör özden, Anayasa 
Mahkemesi’nin demokrasimize 
katkılarını sıralarken, “12 Eylül döne
minde bile görevini yaptığı” görüşünü 
savundu.

Nasıl yani? 12 Mart’ın hışmına uğra
yarak iğdiş edilmiş 1961 Anayasası1 
bile türk insanına çok görüp “tebdil, 
tağyir ve ilga” edenlere, cüppe sırtta 
biat töreni düzenleyerek mi?..

Demokrasi, kerameti kendinden 
menkul şeyh edasıyla “Bize bu kadarı 
yeter” diyenlerin alan belirlediği bir 
rejim midir ki, o sınırlar içinde kalınarak 
görev yerine getirilmiş olsun?

Hangisi demokrasi allah aşkına?
12 Eylül'den önceki mi, sonraki mi?..
önceki gün, Melih Aşık’ın “Açık 

Pencere”sinde okudum : 12 Eylül gün
lerinde, birkaç gün önce yitirdiğimiz 
dünyaca ünlü matematik bilimcimiz 
Cahit Arf’ın ODTü’deki bürosu, kapısı 
kırılıp içeri girilmek suretiyle aranmış, 
sonra da eşyası dışarıya atılmış!

Anımsarım, 12 Mart’ta da Rektör 
Erdal İnönü’ye ne karalar çalınmak 
istenmişti!

Ve şimdi Cumhubaşkanı, 
“Demokrasiye sahip çıkın” diye öğüt 
veriyor.

iyi de hangisine Sayın Demirel?
Basında yer alan haberlere göre, 

Çath’nın suç ortağı ve “Bahçelievler 
katliamTnın -devletçe korunduğu 
öne sürülen- baş sorumlusu Haluk 
Kırcı teslim olmuş, ya da MiT’e sığın
mış. Gerçi resmen doğrulanmadı, 
ancak -eğer doğruysa- Bucak 
malikanesinden çıkmış olması, kendi
sine “güvence” verildiği kuşkusunu 
doğruyor ister istemez.

Hüküm giyeceğini bilse, neden çık
sın deliğinden?

Hem sonra Kutlu Savaş da, onu 
görevlendiren Başbakan da “sayım 
suyum yok” demeye başlamadılar mı?

Onun için soruyu bir kez daha 
açarak sormak gerekiyor:

“Hangisine sahip çıkalım Sayın 
Demirel? Çatlı’ların, Kırcıların ‘şe 
refli’ ilan edildiği, insanlarımızın 
‘yargısız infazlara kurban gittiği, 
makatımıza ‘cop’ sokulabilen 
demokrasiye mi, yoksa ‘hukuk’un 
egemen olduğu, ‘insan hakları’na 
saygılı, çağdaş ve laik demokrasiye 
mi?”

Hangisine?..

KAYIP

Gümrüklü Sahaya 
Giriş Çıkış Belgemi 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

izzet TOPLU

1997 Yılının son haftasını ağır bir 
konuya ayırıp okuyucularımızın, gerek 
Yeni Yılı, gerekse Ramazan başlangıcını 
zehir etmeyelim diye düşündüm.

Bu nedenle en başarılı olduğumuz bir 
alana Türk Sineması’nın son dönem
lerindeki üretimlerinin nedenlerini tartışmak 
istedik.

Bu konuda Uludağ üniversitesi öğre
tim Elemanlarından Gülsüm 
Yeşilyurt’un değerlendirmesini yayınla
mak istiyorum.

İŞİN SIRRI: MEDYATİK OLMAK!
Herşey “istanbulu Kanatlarımızın 

Altına” almamızla başladı. Adını bile 
bilmediğimiz genç bir yönetmen (Mustafa 
Altıoklar) yaptığı ilk filmiyle, daha çekim 
aşamasında dikkatleri üzerine toplamayı 
başarmıştı. Elbette ki bu başarı bir rast
landı değildi. Filmde medyanın, dolayısıyla 
kamuoyunun ilgisini çekecek herşey vardı. 
Bu genç yönetmen, tarihi filmlerin ağır ve 
saygılı anlatımı yerine OsmanlI’nın en çok 
tartışılan padişahlarından IV. Murat'ı ve 
dönemin İstanbul'unu filmine fon yaparak 
başta Hazerfen Ahmet Çelebi ve Legari 
olmak üzere dönemin ünlü tarihi kişiliklerini 
pek bilinmedik yönlerini de katarak per 
deye yansıtıyordu. Film, OsmanlInın bili 
min gelişmesini engelleyen zihniyetini 
‘güleriz ağlanacak halimize’ anlayışıyla 
sergiliyordu. Oyuncu kadrosu da tiyatro ve 
televizyondan tanıdığımız yüzlerden 
oluşuyordu. Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, 
Ege Aydan gibi tiyatro oyuncularının 
yanısıra ‘Televizyon Çocuğu’ Okan 
Bayülgen, yine televizyonun ‘A Takımı 
Kaptan’ı Savaş Ay sarıkları, şalvarları, 
kaftanlarıyla oyunculuklarını gösteriyor
lardı.

Ve film gösterime girdiğinde yer 
yerinden oynadı. Kimileri tarihimize 
saygısızlık yapılıyor diye küfrederken kimi
leri de cesaretli yaklaşımından dolayı 
alkışladı filmi. Medya da bu tartışmayı 
kızıştırınca, halk gişelere hücum etti. 
Filmin başarısı hep tartışıldı, hala da 
tartışılıyor. Ancak tartışılmayan tek gerçek, 
uzun yıllardan sonra ilk kez bir Türk 
Sineması yeniden konuşulur olmuştu.

Derken Yavuz Turgul, ‘Eşkıya’yı yaptı. 
Şener Şen-Uğur Yücel İkilisi yeniden 
perde de buluştu izleyicisiyle. Hem de ne 
buluşma. Halk bu dönüşü çok sevmiş 
olmalıydı ki, akın akın sinema salonlarını 
doldurdu. Yaklaşık iki milyon izleyici bir 
rekor olarak geçti kayıtlara. 70'lerin başın
da küstürülen izleyici, gerçekten barışmış 
mıydı kendi sinemasıyla?

Gerçekçi olmak isteyenler, topu topu iki 
filmin gişe hasılatıyla Türk Sineması’nın 
kurtulmasının beklenemeyeceğini 
savurken, birbiri ardına festivallere katılan 
ve gösterime girebilen filmler, taze kan 
olarak görülmeye başlandı.

Filmlerimiz önce Antalya Altın Portakal 
ve Adana Altın Koza, sonra da yurt dışın

Kaşede, mühürde
bekleme yok!

Otomatik ve ıstampalı kaşeleriniz 
bilgisayarlı sistemle 

itina ile yapılır.
KÖRFEZ OFSET J
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daki festivallerden ödüllerle dönmeye 
başladılar. Derviş Zalm’ln ‘Tabutta 
Rûvaşata’sı, Ferzan özpetek’ln, 
‘Hamam’ı uluslararası yarışmalarda gös
terildi ve ödüllendirildi. Ardından Oscar 
aday adaylığı için Eşkıya mı, Hamam mı 
tartışması başladı. Kültür Bakanlığı’nın da 
tavrını koyduğu bu tartışmaya gazetelerin 
köşe yazarlarına kadar herkes katıldı, 
Uzun süre Kamuoyunu oyalayan savaşın 
galibi Eşkıya oldu. Şimdilerde Oscar 
heykelciğini Eşkıya mızın ellerinde görmek 
ümidindeyiz. Bunların yanısıra 1997 
Antalya Altın Portakal Film Festivali bir 
başka gürültülü yaşandı. Yıllardır sûren 
jürinin değerlendirme ölçüsü tartışmalarına 
bu yıl “esas oğlan kimdir?” sorusu eklen
di. Ardından ‘alaylı-mektepli’ yumruklaş-] 
ması âna haber bültenlerinde uzun1 
uzadıya incelendi. Konu Türk Sineması 
olmasa da gündemde filmlerimiz vardı.

Tam ortalık sakinlemişti ki, “Ağır 
Roman” oturdu gündemin ilk sırasına. 
“İstanbul Kanatlarımın Altında” filmiyle 
medyatik bir yüz haline gelen Mustafa 
Altıoklar'ın Metin Kaçan’ın romanından 
uyarladığı film, Okan Bayülgen, Müjde 
Ar, Aysel Gürel gibi ünlü isimlerden 
oluşan oyuncu kadrosu ve renkli konusuy
la daha ilk günden konuşulmaya başlandı. 
Medya ilgisini esirgemezken filmin tüm 
kadrosu da bu ilgiyi haketmek için 
ellerinden geleni yaptılar, öyle ki, Okan 
Bayülgen “İstanbul Kanatlarımın 
Altında” filmindeki Legari rolünün diyetini 
“Ağır Roman”ın çekimlerinde ayağından 
vurularak ödedi. Ve film nihayet gösterime 
girdi. Gerisini zaman gösterecek.

Bütün bu hareketlilik içinde, bugün tam 
altı film birden gösterim şansı yakalamış 
durumda. “Ağır Roman”, “Hamam", 
“Tabutta Rövaşata”, “Masumiyeti 
“Kuşatma Altında Aşk” ve “Blı 
Nihavend Mucize”. Bu ülke sinemamızın 
son yirmi yılı için çok büyük bir rakam/ 
Elbette ki bu gelişmeden ‘Türk sineması 
kurtuldu’ sonucunu çıkartmak hayalpe 
restlik olacaktır. Eleştirmenler son 
dönemde yaşananların, sinemamız için bir 
uyanış mı yoksa bireysel başarıların 
resmigeçidi mi olduğu konusunda 
uzlaşmış değiller. Sevindirici olan, Türk 
seyircisinin dışı parlak içi kof Amerikan 
filmlerine tanıdığı şansı kendi sinemasının 
ürünlerine de tanıyor olması. Ancak bura
da üzerinde durulması gereken bir soru 
çıkıyor karşımıza : Bu filmleri izleyenler 
kimler? Televizyon ekranının zapping- 
sever müdavimleri mi, gerçek sinema
severler mi?

Dileriz tüm bu tartışmalardan sonra 
kazanan ulusal sinemamız olur, medyatik 
olmayı başaranlar değil!..

Okuyucularımızın “Ramazan Ayı"nı 
kutlar, 1998'in barış, mutluluk, başarı 
getirmesini dilerim.

Mutlu ve umutlu kalın.
»E
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SOSYAL SİGORTALAR KURULU 
GEMLİK HASTANESİ

SATINALMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemizin 12 aylık (1 yıl) öğle ve akşam yemekleri 
ile sabah kahvaltıları kapalı teklif usulü ile bir lokantaya1 
verilecektir.

Yemek ihalesi en son tekliflerini 09.01.1998 günü 
saat: 14.00’a kadar vermeleri rica olunur.

1- Muammen bedel (12 aylık) KDV dahil 
24.726.408.000.- TL olup1 geçici teminat (%3) 
741.792.240.- TL. dir. Kati teminat (%10) 2.417.922.400.- 
Tl. dir.

• 2- İştirak etmek isteyen lokantalar tekliflerini hazır
larken 459.400.- TL. lik damga pulunu tekliflere yapıştıra
caktır.

3- İhaleye katılacak firmalar tekliflerini KDV dahil 
öğle, akşam yemekleri ve kahvaltı olarak ayn ayn belirte
cektir.

4- İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar tekliflerini 
hazırlarlarken Tekliflerini mühürlü zarf içerisine koyarak 

üzerine isteklinih adı ve açık adresi yazılacak, teklifi ihti
va eden bu mühürlü zarf istenen diğer belgelerle birlikte 
ikinci bir zarfa konularak kapatılacak ve istekli tarafından 
firma kaşesi ile kaşelenecektir. Dış zarfın üzerinede istek
linin adı ve soyadı yazılacaktır.

5- Teklife eklenecek belgeler:
a) Gemlik Hudutları içerisinde ikametgah adresi
b) Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair kasa tahsil 

fişi yada Banka teminat mektubu
c) Firmanın Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge
6- İhaleden doğacak her türlü masraf karar pulu bedeli 

sözleşme pulu bedeli vs. ihaleyi kazanan firmaya aittir.
7- İhale üzerinde kalan firma kesin teminat olarak 

geçici teminatın üzerine %7 sini daha yatıracaktır.
8- Firma yükümlülüklerini yerine getirmediği zaman 

teminat Kuruma irat olarak kaydedilecektir’.
9- Kurumun Haberi olmadan ihalenin üzerinde kalan 

firma yükümlülüklerini bir başkası devredemez.
10- Hastanemiz mutfağı faaliyete geçmesi durumunda 

.ihaleyi kazanan lokanta ile sözleşme faaliyet tarihinde 
sona erecektir.

11- İhaleye ait Şartnameler Hastanemiz malzeme 
Servisinden ücret karşılığı temin edilebilir. Şartnameyi 
almayan ihaleye giremez.

12- Kuruntumuz 2886 sayılı Devlet ihalelerine ait 
Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, 
dilediğinde yapmakla ve yahut kısmen yapmakta serbest
tir.

Duyurulur.
; SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 

GEMLİK HASTANESİ
SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

A*. YARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

Saat Dokuzda 
Uyumayın!

Sayın Cumhurbaşkanı, geçenlerde 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının yeni 
binasının temelini attı.

Temel atma sırasında yaptığı konuşmasın
da, halkımızın “saat dokuzda uyumamasını” 
istedi.

Bu tür müzik ve kültür etkinliklerinden, geri 
kalmamasını vurguladı.

Aslında, dargellrll Türk halkı zaten saat 
dokuzda uyumuyor.

Birçoğu bu dönemi İkinci bir İş yaparak 
kullanıyor. Geçenlerde Ankara’daydım.

Kızılay’da geziyordum.
Akşam saatlerinde içim kıyıldı.
Bir sandvlççlye girdim, siparişimi verdim.
Tost maklnasının başındaki adam, sanki 

tanıdık biriydi.
Eski kurumumda, Haberleşme servisinde 

çalışan birine, ne kadar da benziyordu.
Dayanamadım sordum, sen (O) değil 

misin?
Kafasını kaldırdı. Gülüştük ve sarıldık.
-"Emekli mi oldun” diye sordum.
-"Hayır” dedi. “Göreve devam ediyorum.”
-"Ancak para yetmiyor, çocuklar okuyor, 

ben de geceleri saat (22.00)ye kadar burada 
çalışıyorum.”

Dargelirliler, çocukları okuyanlar zaten 
saat dokuzda yatma İmkanına sahip değiller.

islamköy’den, Çankaya’ya gelen Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, halktan yavaş yavaş 
koptuğu anlaşılıyor.

Yoksa, gecelerini ikinci bir işle geçiren 
halkımızı, konser salonlarına davet eder 
miydi?

işçi Emeklileri öfkeli!.
işçi emeklileri bu kış-kıyamette yine 

Ankara’daydılar.
Aradılar, taradılar ama sorunlarını pay

laşacak bir hükümet yetkilisi bulamadılar.
üstelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı da, (DSP) nin en etkin Bakanlarından 
biriydi.

Sendikalar, emeklilere sahip çıktı.
(DSİ) salonları kendilerine tahsis edildi, 

sokaklarda kalmadılar.
ülkemizde, yaklaşık (2.5) milyon işçi 

emeklisi bulunuyor.
Aldıkları emekli maaşları, (30) milyon ile 

(47) milyon arasında değişiyor.
Dört kişilik bir aile için, yoksulluk sınırı 

(140) milyon olarak tesbit edilmiş.
Bir ton kömür, (24) milyon lira.
Bir ton odun, (15) milyon lira Bu kış- 

kıyamette, emeklinin durumunu siz düşünün

Günün Fıkrası
Bara giren genç kovboy, barı dolduranlara 

hırsla bağırdı.
Söyleyin bakalım hanginiz boyadı, 

dışarıdaki atımı?"
Kimse aldırış etmeyince, yüksek sesle 

tekrar bağırdı:
“- Kim boyadıysa çabuk çıksın ortaya.”
Arka sıralardan birinden, küçük bir devi 

andıran bir başka kovboy cevap verdi.
Ben boyadım” dedi. “Ne olacak?” 

Boyalı atın sahibi nazikçe devam etti: 
“-Şeeyy” dedi, “ikinci kat boyayı ne 

zaman süreceksiniz diye soracaktım da...”.
Fıkrayı yazarken, Meclisteki Bütçe 

görüşmelerini hatırladım.
Memurlara yapılacak zam konusundaki 

tartışmalar, gözümün önüne geldi.
Memurlara (%30) zam yapılacağını aylar 

öncesinden biliyoruz.
Ama.. Muhalefet her zaman olduğu gibi, 

zammın (%50) ve çıkarılmasını istedi.
içinde mi, dışında mı olduğunu ken

disinin de henüz bilmediği (CHP), İlk anda 
muhalefet partilerin safına geçti.

Ve.. (CHP) de, %50 zammı destekledi.
Ama.. Son anda “bütçenin delineceği” 

gündeme gelince, aniden kıvırdı.
Çünkü bütçenin delinmesi, bir anlamda 

güvensizlik anlamına gelebilirdi.
Bu olay, belki Hükümetin dağılmasına 

bile sebep olabilirdi.
Şimdi (CHP) ile, İktidarın diğer kanadı 

satranç oynuyor.
(CHP) havlu atılmasını bekliyor.
iktidarın diğer kanadı, Hükümeti 

(CHP)nin düşürmesini bekliyor.
Başlangıçta atın sahibi gibi, büyük 

gürültü ile ortaya çıkan (CHP), bütçenin 
delirtebileceğim ve bunun krize gideceğini 
görünce, işi aşağıdan aldı.

Sözün özü
Bazı insanları her zaman,
Bütün insanları da, bazen kandırı- 

bilirsiniz.
Ama. Bütün insanları,
Her zaman kandıramazsınz.

“Lincoln”

Organ bağış kampanyası
Organ naklinin bütün dünyada uygulanan bir tedavi şekli 

olduğu bildirildi. Bunun yanı sıra Türkiyeide,organ nakli 
konusunda uygun yasal ortam yeterli teknoloji, ekipman ve 
pekçok hasta olmasına rağmen organ bulmakta zorulk çekili' 
yor. Kampanyada halkın organ bağışı konusundaki çekingen
liğini ve inançlarını kırmayı amaçlıyor. Rızası olmadan hiç 
kimsenin organı alınmayacak. (A,A.)

artık. 
Sloganları ve pankartları 

düşündürücü.
çok

Hükümet yetkililerine;
Sandıkta görüşürüz” diyorlar

Ve ilave ediyorlar.
Size beş vakit beddua ediyoruz.”

Tekellere, kartellere trilyonluk teşvik 
yağdıranlar, emeklileri ölüme mahkum edi 
yorlar.

Mazlumun ahım alırsanız, tepetaklak 
gidersiniz!

Türkiye yavaş yavaş, bu noktaya 
geliyor.

Televizyonlar, Liderlerin hem 
geçmişteki, hem de bugünkü konuş
malarını birlikte veriyorlar.

Seçmenlerin zihinlerini taze tut
mayı başarıyorlar.

Artık seçmeleri “her zaman” 
kandırmak mümkün olamayacak.

"uçuk" bir söz
O KADAR unutkandı ki, kızlan 

tavlamak için peşlerinden koşuyor, 
“tavlayınca da ne yapacağını” 
unutuyordu.

Trafik Canavarı ve Demiryolları
Trafik canavarı, sanki Azrail İle 

yarışıyor.
Her akşam bir trafik kazası, haberi 

var.
Yaşlı ve genç onlarca insan, feci bir 

biçimde hayatını kaybediyor.
Bu canavarın en öldürücü silahı, 

kamyonlar.
Uykusunu alamayan, iyi beslene

meyen, yeterli dinlenemeyen kamyon 
şoförleri trafik canavarının kumandası 
altına giriyor.

Karanlık basınca, hele birazda yağış 
varsa beklenen son gündeme geliyor. ]

Türkiye’de ne kadar kamyon trafiğe 
ÇlklVek, tek sayımını yapmadım.

Ama.. Edindiğim bir bilgi, tüylerimi 
ürpertti.

Tüm Avrupa ülkelerindeki kamyonları 
toplayın.

Bulduğunuz rakamı, iki ile çarpın, t 
işte., ülkemizdeki kamyon sayısı bu 

kadar.
O zaman, neler yapılmalı.
ilk akla gelen tedbir, Demiryollarının 

gelişmesine önem vermek olmalıdır. 1
Maliyeti düşük, toplu taşımaya 

müsait demiryolları taşımacılığı, büyük 
bir ihtimalle enflasyonun düşmesine de, 
yardımcı olacaktır.

Ulaştırma Bakanlığı, Demiryollarının 
genişletilmesinin öneminin farkında. 1

Geçtiğimiz günlerde, uluslararası 
demiryolları kongresi yapıldı.

Devlet demiryollarının, yapacağı yeni 
demiryolu bağlantıları ve hedefleri; 
tartışıldı.

Biz de bu atılıma, bir slogan İle 
katılıyoruz.

“Canını ve malını Demiryollarına 
emanet et”.

Para. Para. Para.
Paranın kazanılması, tabi kİ çok 

önemli.
Ama. Çağımızda kullanılması, daha 

önemli hale geldi.
- Paramı Borsada mı değerlendin] 

yim.
- Faize mi yatırayım.
- Yoksa döviz mı alayım.
Para sahipleri, yüksek enflasyonlu 

bir ortamda paralarının erimesini önle
mek için, hep bu alternatifleri düşünü 
yor.

- Borsa hem uluslararası krizlerden, 
etkileniyor.

Borsadaki hisset senetlerinin sahip
lerinin (%52) sinin, yabancı ortaklıd 
olduğu söyleniyor.

Demekki dış ortakların konumu pil 
önemli.

Ayrıca, (MGK) kararları (IMF) 
görüşmeleri, gensoru önergeleri, 
Hükümet ortaklarının itişip kakısmalan 
ve bazı beyanatlar Borsayı hem indiriyor, 
hem de çıkarıyor.

• Altı aya yakın faizler, yüzde-yûzû 
geçiyor.

- Enflasyonda, (yüzü) bulmuş durum
da.

- Döviz kurları ise, enflasyon oranın
da artmadı.

Ama.. Ekonomi kurallarına göre 
döviz kurlarının da, enflasyon ve faizin 
yanında yer alması gerekiyor.

Yani bir anlamda, ya bir kalemde 
küçük bir devalüsyon. yada bir süre hız
landırılmış kur artışı olabilir.

Para sahiplen, önümüzdeki altı ay 
içinde tüm bu alternatifleri düşünmeli 
zorundalar.

Aksi halde, para dağ gibi büyürken, 
yanlış bir tercih kar gibi erimesine sebep 
olur.

GEMLİK
Gerekli Telefonlar

REHBERİ

■■■■■MI

itfaiye
Polis imdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom-

110
155
156
5131055
5131879
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK işletme 
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. 
ilçe Tar. Md. 
ilçe 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 
itfaiye

5134521-23 
5134520

'5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325

NÖBETÇİ 
ECZANELER

30 Aralık 1997 
Karaman Eczanesi

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

Körfez Taksi. 
ÇınarTaksI 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324

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

5134521-111
Yalnız 185

31 Aralık 1997 
Murat Eczanesi

TÜP DAĞITICILARI

Gemi Saatleri
Sirkeci'denjgidiş (l^ünü): 

(Tatil): 9.15-14.00-18.15
Yalova'dan dönüş: (İşgünü) 

05.50- 13.05- 17.30

Deniz Otobüsü
Ydova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45- 
11.50-13.15-14.30-15.30-1630-17.30-18.30- 
19.45-20.25-21.15(Haftasonu) 09.15-10-45- 
12.00-13.30-14.45-1545-17.00-17.45-18.30

19.30-20.30
Yalova - Kabataş( işgünü): 9.45-12.40-13.45- 

15.00-16.10-17.15-19.30
(Haftasonu): 10.36-11.45-13.00-14.45-16.15-

17.30-19.00d9.45
Kabataş-Yalova (İŞ): 8.30-11.00-12.15-13.45- 

15.00-16.10-18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30- 
11.35-13.30-14.45-17.45-18.35

Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likitgaz 
Yeni Ukitgaz 
Alevgaz
Gemlikte

513 1295
514 1700
513 1637
513 1637
513 8843
513 22 59 
51345 46
514 2841
513 6500
513 40 95

1 Ocak 1998 
Yiğit Eczanesi

2 Ocak 1997 . 
Balıkpazarı Eczanesi

3 Ocak 1998 
Bayer Eczanesi

■MK

sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta:

“Kaçış” 
Tel: 513 13 29

4 Ocak 1998 
Seda Eczanesi

5 Ocak 1998 
Sağlık Eczanesi
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r<" f/osltazamzaıı/c/ıi 
t^w$amaauu/uMiî (la/ıa 

/zz/y sagldclı ve-mutluı/dla?

' GEMLjK şöföRLER VE 

OTOMOBİLCİLER ODASI
■W YÖNETİM KURUIU

DOST VE 
MÜŞTERİLERİMİZİN 
YENİ YILINI KUTLAR, 
SAĞLIK VE MUTLULUKLAR
DİLERİZ.
İstiklal Cad. No :49 
GEMLİK
Tel: 5131281-5133228

ALTAN 
TİCARET

Yeni Yılınızı ve Mübarek 
Ramazan Ayınızı kutlar, ı 
esenlikler dileriz. 1

■ W

Gemlik İlçeTeşkilatı
„ 7. V s?z « .■ > 'i' ‘ ♦'''/ sdp,.

neJdletıriıniyin 
l/eeıri 1/vLutı

çSayın oria/daunuzın ve 
'öenı/i/i li/eün 0/eni 0/ılını 
kutlaı, Ramazanın da 
hayıdaıa verile o/nıannı 

dileriz.

Gemlik S.S. Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Başkanlığı

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)
FERDİ KAZA SİGORTALARI
YANGIN SİGORTALARI
MARKET - TURİSTİK TESİS SİGORTALARINDA HİZMETİNİZDEYİZ.

NUMAN SİGORTA LTD. ŞTİ.
Numan Dursun 

TAM YETKİLİ ACENTA
TEL; 00^113 02 34 FAX:514 1148

Çarşı Meydanı Akıt iş Merkezî Kat: 1 No; 4 GEMLİK

Anadolu Sigorta Bir iş Bankası Kuruluşudur.

KÖRFEZ FEN DERSHANESİ
istiklal Cad. Gürçay iş Merkezi Kat: 2-3-4-5

Tel: 514 15 15 GEMLİK |

Itaktcıt
GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

KONSERVE-TURŞU-REÇEL SALÇA ÇEŞİTLERİ

Orhangazi Asfaltı 3. Km. GEMLİK 
Tel: 513 13 58
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Belediye Meclisi toplandı.
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Gemlik Belediye 
Meclisi geçtiğimiz hafta 
olağanüstü toplanarak 
gündeminde bulunan 
maddeleri görüşerek 
karara bağladı. Meclis, 
belediye otobüs fiyatları
na zam yaptı.
[3 Belediye Başkanı 
.Nurettin Avcı'nin başkan
lığında toplanan Gemlik 
Belediye Meclisi'nin 
olağanüstü toplantısına 
ANAP'tan Şükrü önal, 
RP'den İbrahim Çetin, 
DYP'Den Nurettin Bay ve 
Kadir . özaydın katıl
madılar.

Belediye Meclisinin 7 
Kasım 1997 günlü Meclis 
Toplantı tutanağının oku
narak, görüşülüp kabul 
edilmesinden sonra, gün
demin ikinci maddesinde 
ıbulunan otobüs fiyat
larının görüşülmesine

rjtata 
LeHtata11

1 Rota*"*-’-

ita M1'M 
|- Mteata

Temmuz ayında komşusunu bıçaklayarak 
öldüren Savaş Yeri ikaya cezayı, fazla 
bularak mahkemeyi birbirine kattı. # ’

Mahkemede 
zor zaptedildi

nsm sreta?’ 
aMersdta*

r

taasıgetajı

rSeği'

Geçtiğimiz Temmuz 
ayında Dereboyu’nda 
meydana gelen bıçak
lama olayında, 
komşusunu bıçaklayarak 
öldüren Savaş Yerlikaya 
15 yıl ağır hapis cezasına 
çarptırıldı.

Bursa 3.. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görülen 
dava beşinci ayın 
sonunda karara bağ
landı. Mahkeme 
heyetinin verdiği 15 yıl 
ağır hapis, cezasını 

. duyan sanık Savaş 
Yerlikaya cezaya büyük 
tepki gösterdi.

Jandarma erlerine ve 
mahkeme heyetine 
küfürler yağdıran
Yerlikaya güçlükle 
zaptedilirken, olayı 
görüntülemek isteyen 
haberciler de dışarı 
çıkarıldı. Daha sonra 
Savaş Yerlikaya dışarıya 
ağlayarak çıktı.

5 aydır ceza evinde 
tutuklu bulunan Savaş 
Yerlikaya'nın yargı
landığı son duruşmada, 
ölen Latif Savaş'ın eşi de 
hazır bulundu. Gözü yaşlı 
kadın sanığa lanetler 
yağdırdı.

tokta

■“»■“d 

tanş.

kutlu, 
96 w tize ue 
ül&tize yeni 

umutlu ^etiımetiû 
biletiz.
Gemlik Körfez

geçildi. Daha önce 
Gemllk-Bursa arası yolcu 
taşıma ücreti olan tam 
bilet 100 bin liradan, 150 
bin liraya, 50 bin lira olan 
öğrenci bileti 75 bin liraya 
yükseltildi.

Şehiriçi yolcu ücretleri 
de 20 bin liradan, 30 bin 
liraya çıkarılırken, şehiriçi 
öğrenci biletleri ise 10 bin 
liradan 15 bin liraya art
tırıldı.

Belediyenin toplu para 
sağlama amacıyla 
gerçekleştirdiği Bursa- 
Gemlik arasında devamlı 
yolculuk yapan yolculara 
aylık abonman uygula4 
ması yine kabul görürken, 
Gemlik-Bursa abonman 
ücreti 100 bin lirada kaldı, 
öğrenci abonmanı ise 50 
bin lira olarak belirlendi. 
Şehiriçi sivil abonman 20 
bin, öğrenci abonmanı

İse 10 bin lira oldu.
ARSA DEVRİ
Gemlik Belediyesine 

İstiklal Caddesi üzerinde 
bulunan 220 metrekare 
arsanın satışı, için belediye 
encümenine yetki verildi.

Tekel'den alınan 
arsanın Gemlik Ticaret 
Borsası tarafından alı
narak borsa binası yapıl
ması İçin belediyeye 
başvurulduğu öğrenildi. 
Arsanın satışı ve belediye 
otobüslerinin zammı 
konusunda gündem 
maddeleri görüşülürken 
büyük kargaşa yaşandığı 
görüldü. Kürsüye çıkarak 
konuşma yapmak isteyen 
DYP Bel. Mec. üyesi Emin 
Borg'nın,kopuş,rpası din4 
| ermeyince Bİora
fenalaşarak yere yığıldı.

Dikkatsizlik minik 
Hüsnü Çan’ı zamansız 
yakaladı.

Kalem 
kapağı 
yüzünden 
öldü

Geçtiğimiz hafta 
Balıkpazarı Mahallesi 
Cami aralığında.meydana 
gelen olayda bulduğu 
tükenmez kalemin 
kapağını yutan Hüsnü Can 
özdemir adlı çocuk 
yaşamını yitirdi.

Saat 19.00 sıralarında 
tükenmez kalemle 
oynarken birden fenalaştı. 
Ailesi tarafından Uzmanlar 
Tıp Merkezine kaldırılan 5 
.yaşındaki çocuk tüm 
çabalara rağmen kurtarıla
madı.

Gemlik Devlet 
Hastanesinde çekilen rönt
gen filminde kalem 
kapağının şeffaf olması 
nedeniyle ölüm sebebi 
anlaşılamadı.

Daha sonra Bursa Adli 
Tı.p Kurumunda yapılan 
otopside yuttuğu kalem 
kapağının nefes borusunu 
tıkaması nedeniyle 
yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Körfez
Gemlik Mimarlar Odası 
Genel Kurulu yapıldı. 

Seçimlerde 
oylar 
eşit çıktı

Sayfa: o

Gemlik Mimarlar 
Odasının olağan genel 
kurul toplantısında 
yapılan yönetim kurulu 
seçimlerinde 6 oy eşit 
çıkınca yönetim tüzük 
hükümlerine göre belir
lenecek.1

Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü Gürle İş 
Merkezinde bulunan 
Mimarlar Odası bürosun
da yapılan genel.kurula 
odaya kayıtlı 16 mimarın 
13'ü katıldı.

Mimarlar Odası Başkanı 
Orhan Bulut, genel kurul
da yaptığı konuşmada, 
odanın çalışmaları hakkın
da üyelere bilgi verdi. 
Daha sonra yapılan yöne
tim kurulu için yapılan 
seçimde Orhan Bulut, 
Mustafa Semiz, Aydın 
Akovalıgil, Cemal Aybey, 
Sami Çekicel ve Tarık 
Kaptan'a 6'şar oy çıktı.

3 kişi ile oluşacak olan 
Gemlik Mimarlar Odası 
Temsilciliği yönetiminin, 
belirlenmesi için İlçe 
Seçim Kurulu genel 
merkezden tüzük iste 
yerek, tüzük hükümlerine 
göre seçimi sonuçlandıra

cak.
KOMİSYON KURULDU
Orhangazi Açmalar 

Mevkiinde kurülacakolan 
çimento fabrikasının gün
deme geldiği Mimarlar, 
Odası genel kurulunda 
kurulacak fabrikanın 
çevreyi kirletmemesi için 
Gemlikli Mimarların da 
duyarlı davranacaklarını 
söyleyen 1 Oda eski 
başkanı Orhan Bulut, 
konunun . ' önemini
belirterek,' bu konuda 
Gemlik halkının Gemlikli ■ 
mimarlardan kendilerini 
bilgilendirmesini istediğini 
söyledi. Bunun üzerine 
Mimarlar Odası 
üyelerinden Cemal Aydın 
Aybey, Tarık Kaptan,......
oluşan bir komite konuyu 
inceleyerek rapor hazır
layacak ve yönetime 
sunacak.
' öte yandan Bursa 
Mimarlar Odası temsilcisi 
de konunun hassasiyetle 
Bursa Mimarlar Odasında 
ele alındığını ve çevreyi 
kirletecek sanayileşmeye 
izin vermemek için 
ellerinden gelen her türlü 
çabayı göstereceklerini 
söyledi.

= Gonca YERLİYİJRT =

Gün doğmadan...
Bitti işte... Bugün 97’nin son pazartesi günü. 

Bir daha 29 Aralık 1997 tarihi yaşanmayacak. 
Ama tarihi 98,99 veya 2000 olan nice 
yaşanacak pazartesiler bizi bekliyor. Yeni yıllar 
birbirinin ardı sıra gelirken yeni umutlar, yeni 
beklentiler, yeni heyecanlar da getirmesini diliy
or insan.

Ama her gün zaten yeni ve yaşanmamış 
değil mi?

Her yeni gün zaten yeniliklere açık değil mi?
Annem küçükken her sabah odama gelip 

beni kucaklar ve “Uyan bak ne güzel bir gün” 
derdi. Kimi zaman da “Uyan bak ne güzel bir 
yağmurlu gün” diyerek beni uyandırırdı. Annem 
bana yağmurlu veya güneşli her yeni günde 
güzel birşeyler olduğunu görerek yaşamayı 
öğretmeye çalışıyordu.

iyi başlanılmış bir günün kazanılmış bir gün 
olduğunu, olayların iyi yönünü görebilmeyi 
öğreti yordu kulağımıza fısıldadığı sevgi 
sözcükleriyle...

Hayata karşı tavrımızın, hayatın bize karşı 
olan tavrını belirlediğini belki de o zamanlar 
öğrendim. Bakış açımızın başarımızı veya 
başarısızlığımızı, mutluluğumuzu veya mutsu
zluğumuzu belirlediğini.,.

Ve bugün 97’nin son pazartesisi.
Yaşanacak nice güzel güneşli, yağmurlu, 

fırtınalı, karlı günler var...
“Yelken olmak, kürek olmak, dümen olmak, 

balık olmak, su olmak” elimizde...
Size yılbaşı armağanı olarak Orhan Veli’nin 

çok sevdiğim şiirini armağan ediyorum, 
umudunuzu ve yaşama sevincinizi her yeni 
güne, her yeni yıla taşımanız dileğiyle...

“Gün doğmadan,
Deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. I 

Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, 
içinde bir iş görmenin saadeti,
Gideceksin; |
Gideceksin ırıpların çalkantısında.
Balıklar çıkacak yoluna, karşıcı;
Sevineceksin.
Ağları silkeledikçe j

Deniz gelecek elinde pul pul;
Ruhları sustuğu vakit martıların, 
Kayalıklardaki mezarlarında, 
Birden,
Bir kıyamettir kopacak ufuklarda.
Deniz kızları mı dersin, kuşlar mı dersin,
Bayramlar seyranlar mı dersin, şenlikler I 

cümbüşler mi? !
Gelin adayları, teller, duvaklar, donanmalar | 

mı? I

Heeey!
Ne duruyorsun be, at kendini denize;
Geride bekleyenin varmış, aldırma;
Görmüyor musun, her yerde hürriyet; ' 
Yelken ol, kürek ol, dümen ol, balık ol, su ol; I 
Git gidebildiğin yere.” I

e-mail: gonca@asel.net.tr. ।
Fax : 233 74 18 I
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AMBALAJ TİCARETİ 
ŞİŞECAM VE PET KAVANOZ MAMÜLLERİ BAYİİ 

ç^A/n£l^lalat
Orhangazi cad. No:19 GEMLİK Tel: 513 52 22

ma Sayfa: 8
Krarfez .... ..........................

fâsMiafyMuu, 'Küttan,, Saytefa, 
&neteet w 'MttâtatMan, 
yetinmeAüıl ditoufy.

TevfikSOLAKSUBAŞI ve 
Oğulları

1998 yitt 
(Jembi/^ftaC/çına 
barış, mutCuCulçye. 
esenbi/çberfer 
getirsin.

YILDIRIM TİCARET 
SIEMENS EV ALETLERİ 

YETKİLİ BAYİİ
Merkez : Kayhan Mah. 2 Nolu Cad. No : 2 

Tel-Fax:514 24 28 GEMLİK
Şube : İbrahim Akıt Cad. Akıt İş Merkezi Altı 

Tel: 514 59 58 GEMLİK

1998 yılının halkımıza 
mutluluk, kardeşlik ve 
neşe dolu günler getirmesi 
dileğiyle • iyi Ramazanlar

İstiklal Cad. No : 26 GEMLİK 
Tel: 513 11 75 - 514 13 02 

Fax : 513 10 15

(J£ gemlik 
<9/atlun.uı Ojeni Ojluu ve 
•^Ramaıanını IzutCaz, 
^ientilztez liteziı.

MİLTON 
AİLE ÇAY BAHÇESİ

(Şatip ‘Kaygısız
Tel : 513 10 71 GEMLİK

YERLİYURT PETROL 
SAN. ve TİC. A.Ş.

Yalova Yolu 22. Km. Kurtul / GEMLİK 
Tel : (0.224) 522 81 04
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umtaiilip)

i

Gemlikli He ilişenler inimin 
Yeni Yılını kutlar, 
saijlık ve mutluluklar 
yetirmesini dilerm.

GÜZEL NAKLİYAT
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Faruk Güzel
Tel: 513 46 81- 513 67 00 (3 Hat)

bcb'm

rjtrsr***

t»W.»

Gemlikli dost ve 
müşterilerimizin 
Yeni Yılını ve Ramazanını 
kutlar, sağlık, mutluluk ve 
başarılar dileriz.

(Mut/u ı/d/aı 
fflfayıılı

Mı M*j£

eczanı
30 Ak*1”1.

31 M*1”1

lOa*’”1 
Yiğitçi

aoa*1^

* ıoo*'l 
lof»^
40c*1*

ILDIRIM TUZ A.Ş.
Tel: (0.224) 514 36 74 

GEMLİK

Tüm ürelerimizin x>c 
Scıpgıdeger Gemliklilerin 
yeni yıl \xs Ramazanlarını 
kutlar,sağlık x?a başarılar 
dileriz.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası

Coşkunlar Ticaret
Esat Coşkun

Tel: 513 50 69 Fax : 513 12 63

İstiklal Cad No : 29/A GEMLİK

Yeni Yılınızı kutlar
barış, sağlık ve 
esenlikler dileriz.

Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi 
Tel: 514 47 82
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1998 yılı ve Ramazan 
Ayının Qemlik halkına 

Sağlık, Mutluluk ve 
Başarı getirmesini dileriz

1998 yılında 
gönlünüz

KAFOĞLU A.Ş.
YAĞ, SABUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yalova Yolu Umurbey Sanayi Bölgesi No : 30 
Tel : 513 10 13 - 513 18 52 GEMLİK

bahçeleri 
kadar huzur 
dolu olsun.
□ Mutlu Ramazanlar
ÇİMEN ÇİÇEKÇİLİK

Kayhan Mah. 1 Nolu Cad. 
No : 22 GEMLİK 
Tel: 513 39 27

Teşekkür Vefat ve Teşekkür
Bursa Barosu Avukatlarından, değerli insan

Hastalığım nedeniyle ilgilerini 
esirgemeyen 

çok sevdiğim Gemlik halkına, 
Partili arkadaşlarıma, 

Resmi zevata, 
Kurum ve kuruluş yetkililerine, 

Sağlık Personeline, 
teşekkürü bir borç bilirim.

Av. Meriç 
BÜYÜKARMAN’ı

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Cenazemize bizzat katılan, çiçek, çelenk gönderen 

Bursa Barosu Avukatlarına, Gemlik Adliyesi
Mensuplarına, Gemlik 1. Noteri Maksut Akçay ve 

personeline, Gemlik eşrafından Esat Coşkun’a, 
Demirkent Sitesi sakinlerine ve Gemlikli

DYP Gemlik ilçe Başkanı

dostlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

AİLESİ

K Ericsson 337 Model 
a Cep telefonumu 
** kaybettim.
Y Bulanların 513 15 88
। ^Nolu telefona

■ müracaatları önemle 
P rica olunur.

y/enî O/dınızı Ramazanınızı Aa/lat,
nû/lıÂ, maAlalaAi'e esenüAlet dileuz

ELSAN ELEKTRİK
TİC. TAAH. İMALAT VE MONTAJ SAN. | 

istiklal Cad. No : 34 GEMLİK
Tel : 513 23 32- 513 00 98 1

nM
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bayıu. ,

emUKiae'un 'yeni yaaıı/uıua 
acjld mallak di ve kazaz dola 
günlet gelvzmesinl dileriz*

GEMPORT
Gemlik Liman ve

yeni yılınızı 
en iyi (filelerimizle (çıtlar, 
sağlılçve mutlulutçlolu 
günler getirmesini (fileriz.

Mimarlık İnşaat Tic.Ltd. Şti.
İbrahim Akıt Cad. Akıt iş Hanı Kat: 3 GEMLİK 

Tel: 513 42 32-513 13 46

S)oslw 
cMattezitezimiginlİ/ent 
tydmt inallar, 
dSayle/v ı& cAltrlürüı/i

- akitpetrol

Dost ve Müşterilerimizin
Yeni Yılını kutlar, 
sağlık, mutluluk ve esenlikler
dileriz

İstiklal Cad. Kafoğlu Apt. Blok 2 GEMLİK 
Tel: (0.224) 5137399

ETÇİLER OTOMOTİV 
La$sa ve Brıdgestone Bayii 

Mehmet DİNÇ

ULUDAĞ 
SÜTHANESİ

İSMAİL- OSMAN EMEÇ 
Dost ve müşterilerimizin 

yeni yılını kutlar, 
sağlık huzur ve 

mutluluklar getirmesini 
dileriz.

Her zaman taze süt ürünleri- Sucük-Pastırma- 
Yumurta- Bal-Reçel ve helva çeşitleri bulunur.

Dem irsti başı Mah. No : 31 
Tel: 513 11 51 GEMLİK
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Tüm Gemliklilerin 
Yeni Yılını kutlar. 

Sağlık, mutluluk ve 
esenlikler getirmesini 

dileriz.
MİMARLAR ODASI

Yepi Yılıpızı ep iştep 

dileklerimizle kdlar, 
1998’ip saflık, başarı ve 

güzellikler Çetirmesipi 

temeppi ederiz. 

»ÇATAK GİYİM
Ali Çatak ve Oğulları 

Demirsubaşı Mah. Mesudiye Sk. 
GEMLİK

Tel : 513 20 75

KSrfe» -----------------------------—

ANAP
Gemlik ilçe Teşkilatı

Yepi Yılıpızı İçdtlar, 

Kaçlık,haşan 

ve mutluluklar dileriz, 

i UZMANLAR TIP 
MERKEZİ

L İstiklal Cad. GEMLİK 
Tel: 513 60 40

Yeni Yılınızı en içten 
dileklerimizle kutlar, 
1998'de sağlık, mutluluk ve 
islerinizde basarılar dileriz. 

☆star ahşap
DOĞRAMA PRES KAPI ve 

MUTFAK DOLAPLARI İMALAT SAN. 
Faruk HELVACI

Tel : 514 21 83 Fax : 514 42 92
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