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irsa iplik Fabrikası Sahibi Muammer Ağım’ın Gemliklilere jesti

l3İSAS’tan 100
/ataklı hastane

I BİSAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ağım Gemlik 
| tediyesinin göstereceği alana 100 yataklı hastane yapacak. 
| ;nun için Gemlik Belediyesi adına Başkan Nurettin Avcı ile
Hıammer Ağım arası 
s Bursa İplik Fabrikası 
Kıibi Muammer Ağım 
l'emize 100 yataklı 
■Bdern bir hastane 
tLpacağını açıkladı. 
mGeçtiğimiz hafta 
İflediyeBaşkanı 
■H.ettin Avcı ve ANAP 
U.b Başkanı Adnan 
Oh'in de hcRir bulun- 
'<< ğu bir toplantıda 
'yılacak hastane ile 
|■protokol imzalandı. 
MÇevre yolunun 

HAFTAYA BAKIŞ.
□ Kadri GÜLER

Bravo Ağım’a
fj BİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muammer 
İl Ağım. ilçemize 100 yataklı bir hastane yapıyor.
V BİSAŞ, Bursa’da kurulu bir sanayi kuruluşu. 
IGEMPORT bu kuruluşun ortaklığı ve Gemlik’te 
H faaliyet gösteriyor. Liman işletmeciliği yapıyor.
1 * GEMPORT kısa bir süre önce kuruldu. Bu kuru
luşun yaptığı yatırımı finanse ettiği söylenemez.

'amanla karlı duruma geçecektir. Ancak, Muammer
/ ğım, Gemlik’ten değil, Bursa’dakr sanayi kuru-

' aşlarından kazandığı ile Gemlik’e bir hayırlı iş 
/Çaparak adını yaşatacaktır.
K Gemlik’in ikinci bir Devlet Hastanesi’ne ihtiyacı
( ar mı? Var..
" 8-10 yıl önce eski Belediye Başkanı Hakkı Çakır 
katından ilçemize kazandırılan bugünkü hastanenin 

. ararları yok diyemiyorum ama, bina olarak hastane
. lacak bir kurum değil.
T Bunu orada görev yapan herkes biliyor. Hasta I 

I «arak yatanlar da.
■ Hastane seçim öncesi .-bir seçim yatırımı olarak 
semlik’e kazandırıldı.

k’ iyi mi yapıldı?
Kötü denemez ama, devletin bir daha Gemlik'e 

II.hastane yapmasını önledi.
l Sıcak su yatağında olması, birinci derece deprem 
fay’ı üzerinde bulunması oranın büyümesine ve 

ıK. yenilenmesine engel.
Devlet Hastanesi yöneticileri yeni ve modern bir 

|ı binada hizmet etmeyi yıllardır istiyorlardı.
Gemlikliler de hastane olarak yapılmış bir sağlıklı 

binada yatmayı, muayene olmayı isterler.
Şimdi buna hayırsever bir işadamı sayesinde 

'kavuşacağız.
’l 100 yataklık hastane nüfusu 100 bine yaklaşmış 

K Gemlik için yetersiz.
ı Ancak bunun bir başlangıç olmasını diliyorum ve 
Sayın Ağım’a yapacağı hayır için BRAVO diyorum.

Teşekkürler Sayın Ağım. Binlerce teşekkür...
Y Dileriz diğer sanayi kuruluşları da üreterek 

.. kazandıklarını ilçemize toplum için yararlı hizmetler 
|iÇaparlar.

. Gemlik halkı devletinden değil, işadamlarından 
okul, huzurevi, ilkyardım hastanesi bekliyor.
I Haydi sıra sîzlerde...

da protokol imzalandı. 
Manastır mıntıkasında 
yapılacak olan hasta
nenin temellerinin en 
geç Mart ayında atıla
cağı açıklandı.

Düzenlenen basın 
toplantısında hastane 
ile ilgili bilgi veren 
ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin, Gemlik'te 
yerleşik sanayi kuru
luşlarını sıkı takibe aldık
larını ye herbirine bir 
hayır kurumu yaptırma 

gayreti içinde olduk
larını söyledi.

Gemlik'e 200 yataklı 
bir hastane kazandır
mak istedikleri söyleyen 
Tekin, “Sayın Muammer 
Ağım, 100 yataklı has
tane için söz verdi. 
Buna da razı olduk, 
kendilerine Gemlik 
halkı adına teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Haberi Sayfa 3’te

İznik Golü ve havzası ile 
Gemlik Körfezi atık suları 
arıtılacak, çöpler toplanacak

Gemlik ve
Orhangazi 
Belediyeler 
Birliği 
kuruldu
Gemlik Orhangazi ve İznik 
belediyeleri ile İznik Gölü 
çevresindeki kasaba 
belediyeleri atıksuları arıt
ma ve çöp toplama için 
birlik kurdular.
Valilik tarafından onay
lanan Birlik İçişleri Bakanlığı 
ve Bakanlar Kurulunca 
.onaylandıktan sonra yürür
lüğe girecek.

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

Raınuzan 
başladı
İslam aleminin kutsal ayı 11 
ayın sultanı Ramazan 
başladı.
Ramazan nedeniyle, müs- 
lümanlar oruç tutarak 
İbadetlerini sürdürürken, bu 
kutsal ayın iftar yemekleri 
de çeşitli kurum ve kuru
luşlar tarafından verilmeye 
başlandı.
BORUSAN A.Ş. 8 ocak 
Perşembe günü tesis mi 
safirhanesinde, ANAP İlçe 
Başkanlığı 13 Ocak günü 
Milton Aile Gazinosu'nda, 
Güzel Nakliyat Sahibi Faruk 
Güzel 14 Ocak günü 
TÜGSAŞ Tesislerinde, Ticaret 
ve Sanayi Odası ise 12 
Ocak günü Tibel Otel 
Restaurant'ta iftar yemeği 
verecekler.

Esnaf Odası 
kendi 
binasına 
taşındı
Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Emin 
Dalkıran Kordununda, 
düzenlemesini yaptırdığı 
kendi binasına taşındı. 
Bekarlar Yokuşu'nda bulu
nan eski Oda Binasını 
boşaltan yeni yönetim eski 
yönetim tarafından Kumsal 
Sokak'ta satın alınan 
binasını modern bir şekilde 
düzenleyerek Gemlik Esnaf 
ve Sanatkarlarının hizme
tine soktu.
Oda Başkanı IbrahimTalan 
oda altında bulunan 
lokalinde yakında hizmete 
gireceğini söyledi.

Kayıkhane 
Çınarı 
devrildi
İlçemizin tarihi çınarların
dan Kayıkhane Çınarı 
devrildi.
Uzun yıllardan beri 
Gemlik'te bütün heybetiyle 
çevresine serinlik veren tari
hi çınarlar bir bir yıkılıyor. 
Çarşı meydanındaki 
çınarların yok edilmesinden 
sonra şimdi de Kayıkhane 
Beden Terbiyesi Tesislerinin 
yanında bulunan çınarın 
önceki gün denize doğru 
devrildiği görüldü. Daha 
önce de aynı yerde dev bir 
çam ağacı yok edilmişti.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
çimento fabrikası konusunda konuştu

Gemlik’in hava 
sirkülasyonunu 
önleyecek 
sanayiye karşıyız

Belediye Başkanı
Nürettin Avcı, Orhangazi 
Açmalar Mevkiinde Denizli 
Çimento tarafından kurula
cağı öğrenilen çimento fab
rikası ile ilgili olarak yaptığı 
açıkamada, fabrika yerinin 
Gemlik hava sirkülasyonunu 
önleyecek yere kurulmasına 
karşı olduklarını söyledi.

Avcı, Çimento fab
rikalarının en son teknolo
jiyle bile kurulsa, kullandığı 
hammaddenin kil olduğuna 
dikkat'çekerek, “bacasın
dan mutlaka kül atacaktır.

ilçe Seçim Kurulu yeni yönetimi belirledi

Mimarlar Odası’nın Yeni
Başkanı Sami Çekiçel

Bursa Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği için 
önceki hafta yapılan yöne
tim kurulu seçimlerinde 
aynı oyu alan 6 aday 
arasından yönetim kurulu, 
İlçe Seçim Kurulu tarafın
dan tüzüğe göre belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 
Mimarlar Odası Bursa 
Şubesi'nin tüzüğünde 
seçimlerde oyların eşit çık

Her malda yüzde yüz beş enflasyon 
Zeytinyağında yüzde onbeş deflasyon 
Yağcılar ha babam yağlasınlar 
Üreticiler de
Dövünüp, ağlasınlar.

fJnan

Bu küllerin Gemlik’e yağ
masına izin vermeyiz” 
dedi.

Haberi Sayfa 3’te

ması halinde oda kayıt 
sırası esas alınıyor. Buna 
göre, seçimlerde 6 oy alan 
Sami Çekiçel, Cemal Aydın 
Aybey ve Orhan Bulut 
yönetim kurulu üyeliğine 
seçildiler.

Yönetim Kurulu kendi 
arasında Mimar Sami 
Çekiçel'i Mimarlar Odası 
Bursa Şubesi Gemlik 
Temsilciliği başkanı seçti.
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Sayfa: 2 ; I

Uçarsu, sevinçten uçuyor

YazıYorum
Necati Kartal

İlkin sevgili dostum Mümin 
Ceyhan’dan duydum. SüTAŞ’ın kuru
cusu Sadık Yılmaz’ın, “Çağdaş Eğitim 
Kooperatifi”ne vaat ettiği bağışın ilk 
taksit dekontunu sunma amacıyla 
verdiği yemekte, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdem Saker müjdelemiş : 
Umurbey'deki eski “Gaffarzade 
Fabrikası ve bahçesi”, ipeker'lerin 
duyarlı yaklaşımıyla betona dönüşmek
ten kurtarılmış. Aile, Büyükşehir 
Belediyesi ile, “arsa trampası” yap
mayı kabul etmiş.

Mümin Ceyhan, Saker’in heyecanını 
dile getiriş biçimini şöyle aktarıyordu :

“Görmeliydin Yılmaz Ağabey, 
Erdem Bey ‘Orada bir dut ağacı var 
ki, başlı başına bir anıt’ diyordu 
adeta vecd içinde.”

Müthiş duygulandım. O akşam, 
uzunca bir süredir görüşemediğimiz bir 
dost Erdoğan Uçarsu’yu aradım, olayı 
sordum. Umurbey Mahallesi'nin yir- 
midört yıllık muhtarı, coşkuyla anlat
maya koyuldu.

“Yıllardan beri bu çok özel yeri 
Umurbey’e kazandırmak için 
mücadele ettim -Umurbeylilerle bir ■ 
likte tabii-. Çok şükür, gerek 
ipeker’lerin, gerekse Başkan 
Saker’in uyumlu yaklaşılan sonucu 
amaca ulaştık. O güzelim yerde, 
apartmanlar dikilmesi tehlikesi 
atlatıldı artık. Eski fabrika binası 
kültür ve dinlenme mekanı olarak 
yeniden düzenlenecek, çevresi de 
‘botanik bahçesi’ne dönüştürülecek. 
Esasen çok özel ağaçlar var orada, 
örneğin, Sayın Başkan’ın da hayran 
olduğu anıtsal bir dut ağacı var, 
meyvesi de çok özel bir ağaç bu. 
Ayrıca, görkemli bir çınar ve bizde 
ender olan bir de ‘Trabzon hurması’, 
ki önceleri üç taneydi... Harika bir 
bahçe, zamana kök salmış ağaçlar, 
yeşillikler... Bu cennet, şimdi 
Umurbey’in ve tüm Bursa’nın yarar
lanmasına sunulacak...”

Erdoğan anlattı, bu fabrikâ'dâha 
eskilerde “Tülyan” adıyla anılırmış -bu 
ada rastlamadım ben-, Gaffarzade’ler 
İzmir’den gelince adı değiştirmiş, eri 
son soyadı yasasının ardından ipeker 
olmuş. Bölgede biri Etelerin levanten 
Baille ailesinden devraldıkları, öteki de 
yine ipeker’lerin Sakarya -eski adıyla 
Zakaryan- adlı iki fabrika daha varmış 
ilgi bekleyen.

Galiba geç de olsa uyandık mı, ne!..

Ahmet Emin Yılmaz, 29 Aralık tarihli 
yazısında, Türk-iş 8’inci Bölge 
Temsilcisi Mehmet Kanca'nın, SSK 
Kadın Doğum Hastanesi projesiyle ilgili 
önerisine yerlermiş.

Şöyle eliyor Kanca:

»BEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1198 
Fiyatı :20.000 TL.

*bl ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER
rkezl: Gazhane Cad. N0.6I/A Tel: 613 17 97 GEMLİK

ro: Fomara Meydanı Aytı Plaza Kat: 4 No: 66 
Tel: 225 20 67 Bursa

- Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

.ibaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

“SSK'nın Mahfe! deki yeri yıllardır 
konuşuluyor ama, orada bir şey 
yapılamıyor. Mahfel bu iş için, yani 
‘Kadın Doğum Hastanesi’ için daha 
uygun. Neden burası düşünülmü 
yor?”

Tüylerim diken diken oldu. Ağzından 
yel alsın sevgili Kanca, emi? Eskiler 
“boğaz dokuz boğum” demişler. Yani, 
“önce düşün, söyleyeceklerini iyice 
bir tart, eğrisini doğrusunu değer
lendir, ondan sonra konuş” demek 
istemişler.

Türk-iş Bölge Temsilcisi, sanırım 
inhasını minhasını düşünmeden böyle 
bir öneride bulunmuş. Bursa’nın 
merkezinde, trafiğin en yoğun olduğu 
en dar caddeye bakan, ve de 
-Gökdere’ye inen yamacıyla- kent 
içindeki son yeşilliklerden biri olan bu 
“doğa müzesi”ne hastane kondur
mak!..

Akıl karı mı bu?..
Şöylece, gözlerinizde canlandır

maya çalışın bir: ipekçilik, Namazgah, 
Yeşil ve Atatürk caddeleriyle Gökdere 
Bulvarı’nın kesiştiği daracık bir alanda 
beşli kavşak... dere yamacına yaslan
mış kocaman bir hastane bloku... dol
muşuyla, taksisiyle, özeliyle, ambulan
sıyla bir sürü araç... kaldırımları 
parsellemiş seyyar satıcılar...

Nasıl, iyi mi?..

Erdoğan Uçarsu, mahallesine bir 
“yeşil cennet” kazandırmanın mutlu
luğuyla uçuyor. “Vallahi” diyordu o 
gece, “kaç yıldır gözetliyordum o 
terkedilmiş fabrikayı, ışık gördüm 
mü karakola haber veriyordum. 
Yoruldum, üzüldüm, ama değdi 
doğrusu...”

Kanca da diyor ki : “Mahfel’e SSK 
Kadın Doğum Hastanesi yapalım!”

ilginç paradoks. Erdoğan, Bursa'yı 
iyi tanıyor, yirmidört yılını vermiş 
Umurbey’e.'Kanca ise -kusura bak
masın ama- galiba popülizm yapıyor. 
“Türk-iş Temsilcisi işçiyi düşünü 
yor” desinler peşinde, “olmayacak 
duaya amin” istiyor.

Neyse ki kısır çıkar hesapları eskisi 
kadar revaçta değil, olumlu adımlar da 
atılıyor. Belleğimde, çocukluğumun ve 
ilk gençliğimin anılarıyla yer tutmuş 
“Havuzlu Park”, 49 yıllığına 
Belediye’ye devredildi. Böylece 
Bahaettin Efendi'nin vakfı, -süreli de 
olsa- gerçek sahibine, Bursa’ya ver
ilmiş oldu.

Sıra, Atatürk’ün 2 Şubat 1938’de 
Belediye’ye bağışladığı, ama buna 
karşın TC Emekli Sandığı’na satılan 
“Atatürk Köşkü Müzesi’’nde.

Onun da BursalIlara geri verilmesi 
gerekmiyor mu?..

KAYIP
Almanya Mainz 

Konsolosluğumdan 
aldığım pasaportumu 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Tevfik Kİ LİNÇ

KA-DER
Evet 1789 Büyük Fransız Devrimi 

ile başlayan “eşitlik ve özgürlük” rüz
garları, insanlığı uygar dünyaya yak
laştırmaya devam ediyor.

“özgürlük ve eşitlik” insanlığın iki 
büyük hasleti. Tabi özgürlük deyince, 
her insanın her istediğini yapması 
olarak yorumlanmamalı.

Eşitlik deyince de, herkesin tor
nadan çıkmış gibi birbirinin aynı 
olmasını.

Bu yazımızın konusu daha çok, 
“tarım toplumundan çıkışla birlikte 
‘kadın’ın sosyal, siyasal ve 
ekonomik dünyada erkeklerle birlik
te eşit bir şekilde yeralması” için ve 
rilen mücadelede kurulan bir derneği 
aktarmak.

Bu dernek, İngiltere’deki -özellikle 
işçi Partili- kadınların örgütlenme biçi
mini ve çalışmalarını örnek alarak 
Türkiye’de “partilerüstü” bir statü ile 
davranmak istiyor.

21. YY’a girerken partiler seçmen 
davranışlarında “kadının rolünü 
keşfetmiş” durumda. Bundan dolayı, 
“program, seçim beyannamesi ve 
adaylar” gibi sorunlarda kadın ve 
kadın örgütleri fazlaca önem kazanı 
yor.

Ben de okuyucularımız için siyasal 
alanda yeni kurulan bir derneği, KA
DERİ bu haftaki köşeme ayırdım.

Derneğin Adı: KA-DER
Uzunca Açılımı : Kadın Adayları

Destekleme ve Eğitme Derneği
Proje Konusu : “2000’de % 10

Projesi”
AMAÇ
Toplumda kadınların siyasal yaşa

ma katılımını artırmak için önümüzdeki 
ilk seçimlerde Türkiye Büyük Millet

Otomatik ve ıstampalı 
kaşeleriniz 

bilgisayarlı sistemle 
itina ile yapılır.

. KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. 51/A - GEMLİK Tel : 5131797

Meclisi’ne en az % 10 (55) kadın mil
letvekili seçtirmek.

Projenin temel ilkesi partiler üstü* 
olmaktır.

ADAYLARDA ARANAN 
NİTELİKLER

1- Kadınlık durumunun bilincinde, 
bunu sahiplenen, dillendiren, kadın
ların özgül sorunları konusunda duyarlı 
davranan, kadın dayanışmasına önem 
veren ve kadınları seven;

2- Bu amaçla Medeni Kanun refor
munu yapmaya, kadınlara yönelik her 
türlü ayrımcılığa ve şiddeti sonlandıra- 
cak adımları atmaya kararlı, yenilikçi, 
toplumu ileriye götürecek projeleri 
olan;

3- Laik cumhuriyetin insan haklarına 
saygılı eksiksiz bir demokrasi ve hukuk 
devleti olması ve sivil toplumun 
güçlendirilmesi için çalışan; (

4- Her türlü fanatizme, yobazlığa, 
toplumsal kirliliğe, şiddete, savaşa 
karşı çıkan;

5- Siyasete kişisel çıkarları değil, 
kadınların ve halkın gerçek temsilcisi 
olmak amacıyla giren;

6- Dürüstlüğü, ilkeliliği ve cesareti 
birleştirici ve yumuşak bir üslupla 
bütünleştiren bir yurttaş olmak.

KADIN ADAYLARA 
VERİLECEK HİZMETLER

1- Kadın seçmenleri bilinçlendirme 
çalışmaları yapmak;

2- Adaylık eğitimi vermek;
3- Mali kaynak desteği yaratmak;
4- Kadın adayların listelerde 

seçilebilir yerlerde yer almasını sağla
mak.

Evet, ilginç, ilginç olduğu kadar da 
anlamlı bir dernek.

Umarım sadece popülarite uğruna 
siyasete giren kadınlar tarafından işgal 
edilmez.

Umutlu ve mutlu bir hafta dileğimle.
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Bursa iplik Fabrikası Sahibi Muammer Ağım’ın Gemliklilere jeşti

IBİSAŞ’tan 100
yataklı hastane
□ BİSAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ağım Gemlik Belediyesinin 
göstereceği alana 100 yataklı hastane yapacak. Bunun için Gemlik Belediyesi 
adına Başkan Nurettin Avcı ile Muammer Ağım arasında protokol imzalandı.

Bursa İplik Sanayi 
Anonim Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı Muammer 
Ağım, Gemlik Belediye 
sinin belirlediği alana 100 
yataklı modem bir Devlet 
Hastanesi yapacak.

Gemlik'e. yapılacak 
ikinci Devlet Hastanesi 
konusunda dün ANAP 
İlçe merkezinde bir basın 
toplantısı düzenleyen 
ANAP İlçe Başkanı Adnan 
Tekin ile Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı konu 
hakkında bilgi verdi.

ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin, Gemlik'te 
bulunan sanayi kuru
luşlarının ilçemize yararlı 
hizmetler yapmaları için 
takipçi olduklarını 
belirterek, BİŞAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Muammer 
Ağım'dan Gemlik'e 200

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
çimento fabrikası konusunda konuştu..

Gemlik’in hava
sirkilasyonunu 
önleyecek 
sanayiye karşıyız

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, yaptığı basın toplantısın
da Orhangazi Açmalar 
Mevkiinde kurulacağı açık
lanan Çimento Fabrikası İle 
ilgili olarak "biz fabrikaya karşı 
değiliz, Gemlik’in hava 
sirkülasyonunu sağlayan 
alanda kurulacak ve ilçeye 
kül yağdıracak sanayileşm
eye karşıyız" dedi.

.Dün, ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin ile ANAP ilçe 
Merkezinde basın toplantısı 
düzenleyen Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, çeşitli konular
da görüşlerini açıklarken, 
gazetemizde çıkan çimento 
fabrikası konulu haberler üze 
rlne konuyu araştırdıklarını ve 
Denizli Çimento Fabrikası 
sahipleri tarafından Orhangazi 
Belediyesi müravlr alanında 
kurulacağı söylenen fabrikaya 
karşıAolmadıklarını, ancak 
böyle\blr fabrikanın kuruluş 
yerinin çok önemli olduğuna 
dikkat çekerek, şunları söyledi

"Gemlik’in hava sirkülas 
yonunu sağlayan yer Karsak 
BoğazıdL Açmalar rampasın
da kurulccak bir çimento fab
rikası ne ladar modern olursa 
olsun arıtmasını yaparsa yap
sın sonuçblarak kullanacağı 
ham hadde kildir. 
Bacalarda çıkacak ise 
küldür, tozdu. Bunlar bu alan
da rüzgafarın etkisi ile 
Gemlik’in üarine serpilecek
tir. Biz, bunajzin veremeyiz, 
bizim doğal -ilanımız dışına 
çıksınlar” dec*

, ÇEK GeıV| Müdürü İle

yataklı hastane yapması 
için istekde bulunduklarını 
bu konudaki ısrarlı takip
leri sonucunda 100 
yataklı hastane sözü 
aldıklarını belirterek şöyle 
konuştu:

Geçtiğimiz hafta 
Belediye Başkanımız ile 
BİŞAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Muammer Ağım 
biraraya gelerek konuyu 
detaylı görüştük. Biz 
Bursa’ya gitmeden önce 
İznik Devlet Hastanesini 
gezdik. Bu hastanenin 
aynının Gemlik’e de 
yapılmasını istedik. 100 
yataklı hastaneyi 
yapacağı sözünü aldık. 
Ve bir protokol imza 
ladık. Yeni hastane 
Manastır Mevkiinde yeni 
açılan yolun kenarında 
20 dönüm arazi üzerine

görüştüğünü söyleyen Başkan 
Avcı, müdürlüğün çevreye 
problem yaratacak, hiç bir 
kuruluşa izin vermeyeceklerini 
söyledi.

Başkan Avcı, “Istanbul- 
Bursa yolunun güzergahını 
değiştirme için girişimlerini 
sürdürdüklerini, yapılan pro 
jeye göre, yolun Umurbey’in 
verimli zeytinlik alanından 
geçtiğini belirterek, bu hattın 
Karsak Köyü civarından 
geçmesi için inceleme yap
tırıyoruz" dedi.

Doğalgaz İle İlgili olarak 
bilgi veren Avcı, Edirne'den 
Bursa'ya yeni bir hattın çe 
klldiğini, İlçemizin tek başına 
doğalgaz almaya fizibilite 
olarak uygun olmadığını, 
bunun değişik bir yöntemle 
Gemlik'e kazandırılacağını 
söyledi. .

Devlet İmkanlarından üç 
aydır yararlandıklarını 
söyleyen Başkan Avcı, İktidar 
olmanın nimetini İlk kez geçen 
ay Maliye Bakanlığı 'ndan 40 
milyar lira hibe olarak tattık
larını bildirdi.

Çarşı Meydanı düzenleme
sine karşı olanların eleştirilerine 
de cevap veren Başkan, 
eleştiriyi yapanların İşine 
gelmeyenler olduğunu, oysa 
meydandan şimdi halkın 
daha rahat yararlandığını 
söyledi. Vatandaşların, her 
İstediği yere araç parket- 
memesl gerektiğini de 
söyleyen Avcı, eski zeytin 
halinin fabrika otobüslerinin 
hareket yeri yapıldığını bildirdi. 

kurulacak. Mart ayında 
temeli atılacak. 
Başbakan Mesut 
YılmazUn programı 
uygun olursa temeli 
kendilerine attıracağız. 
Bununla da kalmayıp 
Borçelik Fabrikasına da 
ilçemize yararlı bir hizmet 
yaptıracağız. Her fab
rikanın kapısını çalacağız 
Gemlik’te trilyonluk 
kazanç sağlayanlar 
Gemlik’e de yararlı 
olmalılar. Sayın 
Muammer Ağım’a 
teşekkürü bir borç biliriz” 
dedi.

BAŞKANIN AÇIKLAMASI
BİSAŞ tarafından yap

tırılacak olan hastane 
konusunda daha geniş 
bilgi sunan Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
İznik Devlet Hastanesinin

Amerikan Hastanesi tekniği 
ile inşa edildiğini ve çok 
modern bir tarzda 
yapıldığına dikkat çekerek 
şunları söyledi:

“- Gemlik’imize böyle 
bir hastane kazandırmanın 
yollarını arıyorduk, ilçemiz 
deki birçok sanayi kuru
luşundan yalnız bugüne 
kadar Borusan bir okul 
yaptırarak hizmet vermişti. 
GEMPORT ‘un büyük ortağı 
BİSAŞ Yönetim kurulu 
Başkanı Muammer Ağım 
bize yardım etmesi için 
Cumhurbaşkanımızın Bursa 
ya geldiği bir gün kendi
sine yaklaşarak isteğimizi 
duyurduk ve sıkı takipçisi 
olarak 100 yataklı hastane 
yapımı için söz aldık. İnşal
lah mart ayında 100 yataklı 
hastanenin temeli atılacak. 
Gemlik’e layık olduğu 
modern bir hasteneye 
kavuşturacağız. Sayın 
Ağım’a Gemlik halkı adına 
teşekkür ediyorum.” dedi.

İftar 
yemekleri 
başlıyor

İslam aleminin kutsal ayı 
olan Ramazan'ın başla
ması nedeniyle İlçemizde 
çeşitli kurum, kuruluş ve kişi 
terce İftar yemekleri veril 
meye de başlıyor.

ANAP İlçe
Başkanlığı'ndan yapılan 
açıklamada, 13 Ocak Salı 
günü akşamı Milton Aile 
Gazlnosu'nda .partili 
üyelere İftar yemş^fayrlle- 
ceği belirtilirken, Anavatan 
Partisi Bursa İl Yöfietlm 
Kurulu üyesi ve Güzel 
Nakliyat Sahibi Faruk Güzel 
de 14 Ocak çarşamba 
günü akşamı TÜĞSAŞ 
Teslslerl'nde Gemlik pro
tokolüne İftar yemeği vere
ceğini açıkladı.

İznik Gölü ve havzası île 
Gemlik Körfezi atık sulan 
arıtılacak, çöpler toplacak 

Gemlik ve 
Orhangazi 
Belediyeler 
Birliği 
kuruldu

Orhangazi, İznik, 
Gemlik Belediyeleri İle 
İznik gölü çevresindeki 
belediyelerin oluşturduk
ları “Atık suları Arıtma ve 
Çöp Depolama Alanı 
Belediyeler Birliği”kuruldu.

Orhangazi, Elbeyll, 
Sölöz, Çakırlı, Narlıca, 
Yeni Sölöz, Sölöz, 
Boyalıca, Kerarhet, İznik, 
Gemlik, Umurbey 
belediyeleri tarafından 
kuran Birlik Bursa Valiliği 
tarafından onaylandı. 
Birlik İçişleri Bakanlığı ve 
Bakanlar Kurulu tarafın
dan da onaylandıktan 
sonra çalışmalarına 
başlayacak.

Gemlik Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
gazetemize yaptığı açık
lamada; Birliğin İznik Gölü 
ve çevresindeki pis suların 
arıtılması ve toplanan 
çöplerin yok edilmesi için 
tesis kurulmasını, Gemlik 
Körfezine temiz su atıl
masını amaçlıyor.

Bunun için devlet 
desteğine ihtiyaçları 
olduğunu söyleyen 
Belediye Başkanı Nurretin 
Avcı, “Bu işi hibe veya 
kredi ile yaptırmak isti 
yoruz. Jüponlardan veya 
Almanlardan yardım ala
biliriz. “ dedi.

Manastır 
Taksi 
hizmete 
girdi
Nüfusu hızla artan Manastır 
bölgesine hizmet verecek 
olan “Manastır Taksi” 
hizmete başladı.
Mehmet Reis Sitesi önüne 
kurulan durak ta 4 taksi ile 
çalışmaya başlayan 
Manastır Taksi bölgenin bir 
ihtiyacını giderdi.
Yazıhane işleticileri 
Manastır halkından gelen 
istekle durağın kurulduğunu 
söylediler.
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= Gonca YERLİ YURT =

Oku.,.
Kur’an-ı Kerimin Bakara Süresi'nin.165. Ayeti 

şöyle der: “Ramazan ayı insanlara yol gösterici, 
doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık 
delilleri olarak Kur'an’ın indirildiği aydır.”

Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın sevabı 
Cennet’tir. Ramazan ayı Allah’ın kullarını gözetme 
ayıdır, müminin rızkının artırıldığı aydır. Bu ayda her 
kim bir oruçluya iftar verirse günahları mağfiret olur, 
kendisi de cehennem ateşinden azad olur. Oruçlu 
kişinin sevabından hiçbir şey eksilmediği halde 
onun tuttuğu orucun sevabı kadar sevap da kendi
sine yazılır.

Sahabe dediler ki; “Ya Resulallah! Bizim he* 
birimiz oruçluya İftar yemeği verecek güçte 
değiliz.”

Hz. Peygamber, şöyle buyurdu: “Allah bu seva 
bı bir hurma ile yahut bir yudum su yahut bir 
miktar süt ile iftar verenlete de verecektir.”

Ramazan ayı, evveli rahmet, ortası mağfiret, 
sonu cehennem ateşinden azad olma ayıdır.

Bu okuduğunuz yazı bana ait değil. Sabah 
Gazetesi’nde Ali Rıza Kardüz takma ismiyle yazan 
Güngör Uras’a ait. Onun yazılarında kimi zaman 
Fransız mutfağından çok şık bir yemeğin doyulmaz 
lezzetini, kimi zaman derin ekonomik çözüm
lemeleri, kimi zaman da islamiyetle ilgili dini bilgileri 
okursunuz.

Her biri ayrı bir lezzet ve bakış açısı taşır. Ve 
bazı şeyleri onun köşesinde okumanız sizi rahatlatır 
ve huzur duyarsınız. Tıpkı Güneri Cıvaoğlu’nun 
Milliyetteki yazısı gibi “evet işte bu*’ dersiniz...

“Türkiye ilginç bir ülkedir.
Her ailede başını örten, 5 vakit namazını kılan, 

dua eden bir nine, ya da ibadetin ruh güzelliği 
yüzüne yansımış, nur bakışlı bir dede vardır.

Ama.. Onlar ve ailenin tümü Atatürk’e ve onun 
kurduğu Cumhuriyete ve başta laiklik olmak üzere 
ilkelerine inançlıdır.

Bu evlerde ezan da dinlenir...
Kayahan-’ın, Sezen’in, Nilüferin popları, Bach’ın 

klasiği de...
Ramazan’da dumanları tüten sıcacık pideyle 

iftarın huzuru yaşanır...
Sisler içindeki boğaz görüntüsü gibi buğulu ve 

buz gibi bir kadeh rakı da keyifle yudumlanır.
Ekonominin ve çağdaşlaşmanın simgesel anıtları 

gibi yükselen gökdelenlerin, kentlerimizin uygarlık 
kolyesi gibi köprülerin ışıkları insanlarımıza ne denli 
zevk veriyorsa, Ramazan’da minareler arasındaki 
ışıklı mahyalar da öylesine gözlerimizi ve ruhumuzu 
okşar.

Her ikisini de, sadece gözlerimiz değil, gönül 
gözlerimizle de izleriz.

işte, diğer İslam Toplumlan’nda olmayan 
Atatürk’ün laik devletindeki Türkiye insanının -altın 
sentezi- budur.

Bu sentez nedeniyledir ki -birkaç eksiğine karşın- 
yeryüzündeki tek gerçek çok partili demokrasi 
örneğini veren İslam ülkesi Türkiye’dir.

örnektir...
2000'li yılların modelidir.”
Bu muhteşem sentezi algılayabilmek ve yaşa

bilmek için Ramazan’ın başlangıcı ile yılbaşının 
aynı gün yaşanması gerekiyordu sanırım.

Ve İslam’ın hoşgörüsünde birleşen milyonlar iki 
önemli günü bir arada karşılamanın coşkusunu 
yaşadılar.

Ben de yeni yılın ve Kur’an’ın indirildiği Ramazan 
ayının bu ilk günlerinde kutsal kitabımızın Türkçe 
mealini okumaya başladım.

Dinimizi anlayabilmek için elimizde Kur’an gibi 
bir kaynak varken onu okumamak çeşmenin yanın
da olup ta susuzluktan ölmek gibi bir şey olsa gerek 
diye düşünüyorum, ilk emri “oku” olan Kur’an’ı 
okumak ve anlamak için inanın Ramazan ayı çok iyi 
bir fırsat...

Dinimizi bilelim ki bize İslam diye sunulan safsa
talar yüzünden dinimizden soğumayalım.
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Bursa Tiyatrolarında 
Ocak Ayı’nda gösterilecek 
oyunlar belli oldu

Bursa Ahmet Vefik Paşa ve Prof. 
M. Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde 
gösterime girecek oyunlar belli oldu. 
1997 - 1998 Mevsimi Ocak Ayı oyun 
düzeni şöyle:

Bursa Prof. M. Bozkurt Kuruç 
Sahnesi’nde öyle Bir Hikaye adlı 
oyun Ocak Ayı boyunca 
tiyatroseverlerin beğenisine 
sunulacak.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu’nda

ise Gözlerimi Kaparım Vazifemi 
Yaparım, Gölgenin Canı, Aykırı ikili, 
öyle Bir Hikaye adlı eserler 
gösterime girecek.

Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde 
oyunlar ^Cumartesi günü saat 15.00 
ve 20.30 da, Pazar günü 15.00, diğer 
günler ise 20.30’da başlayacak. Oda 
Tiyatrosunda oyun başlama saatleri 
Perşembe, Cuma ve Cumartesi 
günleri 18.30’da yapılacak.

ANADOLU SİGORTA A.Ş.
ZORUNLU SİGORTALAR (TYafik - 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 151411 48

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

Anadolu Sigorta Bir iş Bankası Kuruluşudur.

Çocukların 2-3 yaşlarında yapılacak 
göz muayenesinin, muhtemel 
hastalıkların tedavi şansını artırdığı 
belirtildi.

ilgililer, yaptıkları açıklamada, 
çocukların mutlaka 2-3 yaşlarında göz 
hekimine götürülmesi gerektiğini 
söylediler. Görme bozukluğu ve şaşılıkta 
okul dönemine gelmiş çocukların 
tedavisinin zorlaştığını 2-3 yaşlarındaki 
çocukların isebu açıdan daha şanslı 
olduklarını belirttiler.

Göz hastalıklarında en öneli sorunun 
göz tembelliği olduğunu. belirten 
yetkililer, göz tembelliğine neden olan 
faktörlerin erken dönemde ortadan

kaldırılması gerekktiğini hatırlattılar.
Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin, 

uzun süre oksijen çadırında 
kalmalarının, bazı göz sorunlarına yöl 
açtığını anlatan ilgililer şöyle konuştular:

“Bu bebeklerin retinalarında, 
yoğun oksijene bağlı aşırı 
damarlanma meydana geliyor. Erken 
farkedilirse önlem alınarak tedavi 
edilebilir. Ancak dikkat edilmediği 
taktirde iki taraflı körlüğe kadar giden 
sorunlar ortaya çıkabilir. Fakat, 
yenidoğan üniteleri bu konuda 
oldukça hassas davranarak, 
sorunların ortaya çıkmasını 
engelliyorlar.” (A.A.)

Lüks ve kaliteli, 
• zengin çeşitli, her 

bütçeye uygun 
davetiyelerimiz 
1 günde teslim 

edilir.

Kanserde beslenmenin önemi
Ağız ve boğaz yolu kanserlerinde sebze ve meyvenin yararı bilimsel 

olarak kanıtlandı, özellikle, Doğu Anadoli Bölgesi’nde ağız ve gırtlak 
kanserlerinin yüksek oranda olması bu bölgelerde sebzelerin az 
tüketilmesine bağlanıyor.
* Son zamanlarda, 
beslenme ve kanser 
arasındaki ilişkiler oldukça 
kapsamlı çalışmalar 
yapılmaktadır.
* Genel kanı, sebze ve 
meyvelerde bol olarak 
bulunan fibril ve vitaminlerin 
yeterince alınmamasının 
kansere neden olduğu 
yönündedir.
* Sebze ve meyvenin bol 
miktarda tüketilmesinin 
bütün kanser türleri 
üzerinde koruyucu etkisi 
olduğu görülmektedir.
* Yemek borusu 
kanserlerinin yaygın olduğu 
bölgelerde sebze ve meyve 
tüketiminin az olduğu 
bilinmektedir.
* Yapılan çalışmalar, 
ıspanak, frenk soğanı,

balkabağı, yeşil biber, 
marul, pırasa, şalgam, yeşil 
kuşkonmaz, taze çilek, 
kavun, brokoli, kıvırcık ve 
lahanının kanser riskini 
azalttığını ortaya 
koymaktadır.
* Diğer taraftan fazla meyve 
tüketimi de akciğer kanseri 
riskini azaltmaktadır.

Aşırı Sigara
‘Amerika ve Batı Avrupa 
gibi endüstrileşmiş 
bölgelerin çoğunda, fazla 
miktarda sigara içiminin 
gırtlak kanserinin ana 
nedeni olduğu bilinmektedir. 
* Sigaranın iştah kaybına 
neden olduğu bilinen bir 
gerçektir.
rülkemizde Doğu Anadolu 
Bölgesi, Azerbaycan, Iran,

Çin gibi benzer beslenme 
alışkanlarına sahip 
bölgelerde gırtlak kanseri 
oldukça yaygındır.
* Bu bölgelerde rastlanan 
kanser türlerinin yüksek 
oranda sigara ve alkol 
tüketiminindışında başka 
nedenlerden 
dekaynaklanacağı ifade 
edilmektedir.
* Bu bölge halkının büyük 
çoğunluğu düşük gelir 
düzeyine sahiptir. Ana 
beslenme kaynağı tahıllar 
olmaktadır.
* Ayrıca, bubölgelerde 
yaşayanların çay, kahve 
gibi içecekleri çok sıcak 
olarak tüketmesi de kanser 
riskini arttırıcı faktörler 
olarak düşünülmektedir.

DAVETİYELERİ

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No : 51/A 

GEMLİK
Tel & Fax : 513 17 97 - 513 35 95
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Erol GÜRCAY

Demir Ali Bay dar

TRAFİK KAZALARI
Kaymakamlık

TÜP DAĞITICILARI
Müftülük
Gümrük Md.
Tökel Md.
Ver. Pal. Met.

TAKSİLER

Günün Fıkrası

Sözün Özü

"uçuk" bir söz

Nüfus'Mdj 
Özel İd; Md.

C5133742
5131507

-5131Ç51 
5131052 
5131053 
5132954 
5131026!

no 
156 

'■15^ %

5131879
5131206

Yasaklara uymaz ayakta yolcu taşır 

ölüm korkusu yok araçlarla yarışır 

Yola bakmaz sürekli yolcularla konuşur 

Bu yüzden kazalarda dünya birincisiyiz

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

Ehliyet almış torpil ile parayla 

Her zaman keyifli rakı ile birayla 

Araçları geçer hatalı sollamayla 

Bu yüzden kazalardan Dünya birincisiyiz

O KADARçyalnız bir kadındı ki, her 
gece yatarken karyolasının altını, bir 
erkek var mı yok mu diye kontrol ederdi. 
Birkaç yıl son^şansını arttırmak için 
“ikinci bir karyola" satın almıştı.

Düz çizginin manası nedir diye bilmez 

Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermez 

Sürat sınırına uymak işine gelmez 

Bu yüzden kazalarda dünya birincisiyiz

'İlçe Tar| Md. 
ilçe Seç. Md.

GEMLİK
Gerekli Telefonlar

REHBERİ
Resmi Daireler1

19.45-20.2Ş-21,15 (Haftasonu) 09.15-10-45- .
12.00-13.30-J,4.45-l%45-l7.00^^&-18,&> Sinema gUnierl .

Yalova-KabataşUşgünü)V9.45-)2.4O-13:48- '

ULAŞIM
Uludağ Turizmi 51  ̂lı 2
AyanTurlzm ‘ 5132077

Hastaneler
Deylert Hâk il \ 1 5139^00.
SSK Hastanesi 5132329,
Mer. Sağ. Ocağı 5131068'

, , „ J6İ130e| ^1
laman!’BşK. ^,.5133- Jn 
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Sağlık Köşesi Dr, Halil özgüven

VEREM HASTALIĞI
Tüberküloz hastalığı ya da halk tarafından bili

nen adıyla "Verem” hastalığı insanlık tarihi kadar 
eski bir hastalıktır. Neolitik zamana ait İnsan 
iskeletlerinde ve mısır mumyalarında (M.ö. 3700) 
omurga tüberkülozunu düşündüren belirtilere rast
lanmıştır.

Verem hastalığı bulaşıcı bir hastalıktır. 
Günümüzde tedavisi mümkündür. Ancak iyi 
tedaviedilmezse ölümle veya ciddi hasarlar ile 
sonuçlanabilir.

Hastalığın etkeni Mikobakterium Tüberkülozis 
isimli bir mikro organizmadır. Hastalığın bulaşması 
solunum yoluyla olmaktadır. Verem mikrobunu 
taşıyan akciğer veremli hastaların öksürme ve 
aksırmaları ile havaya saçılan damlacık çekirdek
lerinde bulunan mikroplar yoluyla sağlam olan 
şahıslara hastalık bulaşır. Diğer bir bulaşma yolu 
verem mikrobuyla enfekte hayvanların sütlerinin 
içilmesi ile olur. Ancak bu yolla bulaşma sütlerin 
kaynatılması ve pastörizasyonu nedeniyle 
günümüzde oldukça nadirdir.

Verem yiyecek ve içecek kullanılan ortak 
eşyalar ile bulaşmaz. Verem mikrobunu alan kişi
lerin hepsi hastalığa yakalanmaz, bunların ancak 
% 5-10 kadarı hasta olabilir. Fakat mikrobu alan 
kişinin vücudunda uzun süre kalır ve vücut direnci
ni düşürecek şartlarda hastalık ortaya çıkar. Verem 
hastalığı birçok organda görülmesine rağmen 
(kemik, lenf bezleri, ciğer zarı, böbrek gib) en çok 
rastlanan şekli akciğer veremi olmaktadır.

Verem hastalığının belirtileri, öksürük, balgam 
çıkarma, öksürükle kan gelmesi, iştahsızlık, gece 
terlemeleri ve bazen de göğsün bir tarafında ağrı 
olması şeklindedir. Bu belirtilerin bir kaçının bir 
arada bulunması ve birkaç hafta kadar sürmesi 
özellikle önemlidir.

Hastalığın teşhisinde hastanın bu şikayetlerinin 
değerlendirilmesi ve fizik muayenesi ile beraber, 
özellikle akciğer filminin incelenmesi ile verem 
mikrobunun aranması ve PPD denilen cilt testi de 
önemli teşhis araçlarındandır.

Verem hastalığı yukarıda da belirtildiği gibi 
tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Günümüzde 
bulunan modern ilaçlarla hastalığın tedavisi 
rahatlıkla yapılabilmektedir. Ancak hastaların 
ilaçlarını düzenli olarak almaları ve tedavi süresi 
olan dokuz aydan daha erken tedavilerini 
kesmemeleri büyük önem taşır, özellikle tedavinin 
düzenli sürdürülmesi konusunda diğer aile birey
lerine büyük yükümlülükler düşmektedir. Verem 
hastalığının tedavisi dispanserler ve Göğüs 
hastalıkları hastahanelerihin kontrolü ve yardımı 
altında yapılmakta olup tedavide kullanılan ilaçlar 
ücretsizdir.

Hastalıktan korunmak için bireylerin doğumdan 
itibaren beş yıl arayla en az iki kere vereme karşı 
koruyucu olan BCG aşısı ile aşılanmaları gerek
mektedir. Hastalığa yakalanmış fertlerin yakın
larının da koruyucu ilaç almaları ve hastaların vakit 
geçmeden tedavi altına alınmaları da hastalıktan 
korunmada büyük önem taşımaktadır.

Şiir Köşesi

Hergün sayan kaza yollar olur kan gölü 

Sakat kalan insanlar her yıl binlerce ölü 

Trafik sorunlara bulunmaz çözüm yolu 

Bu yüzden kazalarda dünya birincisiyiz

ma 5/

VARI ŞAK A VARI CİDDİ

1998 Umut 
Vermiyor

1998 yılı, ne ekonomik ne de siyasi istikrar 
açısından, fazla umut vermiyor. ,

-Eğer Refah Partisi kapatılırsa, provakatör- 
lerin yönlendirmesiyle bazı üzücü olaylar 
yaşanabilir.

Muhafazakar vatandaşların sağduyulu 
olmaları, güvenlik güçlerinin bazı birimlerinin 
de, önyargılı davranmamaları önem kazanıyor.

-Esas düşman hayat pahalılığı, dargellrllnin 
yine sokaklara düşmesine neden olacaktır.

% 30 zammı yefSYlnJöftn&^n memur ve 

emekliler, özelleştirmeye taYırıkoyan sendikalar, 
kredi faizleri (23) puarl artanı çiftçiler yine mey
danlara dolacaklar.

-Belli bir sebep olmasa bile, öğrenciler hala 
dünyada örneği kalmayân bir (sağ-sol) çatış
ması yaşıyorlar. öl

-En önemli ay, (Nisan Ayı) olacaktır.
Kıbrıs Rum Kesimi İle, Ayrupp Birliği 

görüşmeleri Nisan ayında başlıyor.
Kuzey Kıbrıs Töfk'Öürfıhüriyeıi'nin tavrı ne ola™ 

cak.
Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasında, bir enteg 

rasyon gerçekleşecek mi? (. ,
Böyle bir birleşme, ne gibi sonuçlar doğurabilir?
İşte bu sorularıriceVabl, Nisan-Mayıs aylarında 

bulunacaktır.
-Ayrıca, politik olaylardaki önemli gelişmeler 

sonucunda, belki Mayıs aylarında bir “Bajskın' 

seçim”, bu olmadığı taktirde Eylül-Ekim ayların
da bir “erken seçim” yaşanacaktır.

“Baskın seçim” mi, “Erken seçim” mi'ola
cağı, Refah Partisinin kapatılması ile, Susurluk 
Teftiş Raporunun açıklanmasına endeksli ola- 
caktır.

Yani.. Lafın kısası, 1998 hareketli ve sıcak 
geçecek.

Ve.. Hepimizin yorulduğu ve üzüldüğü olay
lar yaşanacak.

Futbol Sektörü |l -

Futbol oyun olmaktan çıktı, sektör haline 
dönüştü. Avrupa’nın,ünlü kulüplerinin birçoğu, 
şirketleşti. Futbolun y^tşnı ■şiıilıaf)Jngilter& bu 
konuda da önîü oldu. “Manchester-United” 1991 
yılında şirket haline geldi.

1997 yılı bütçesi “93 milyar dolar”, buldu)
Şu anda, İngiltere'de, Borsada hişseleri satılan 

en iyi (500) şirketten biri, durumuna yükseldi.
Bayern-Münih Kulübü de şirketleşme yolun

da. Başarılı oldukça, hisse senetleri değer kazanı 
yor.

Tıpkı diğer sektörlerde olduğu gjtji.,v -
Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimleri'de, 

bu yolda çalışıyor.
Ama., önceliği birbirlerine bıraktıklarından, 

ilerleme sağlanamıyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Şen’in önemli gi 

rişimleri oldu.
Ama.. O dönemde futbol takımının başarısız 

olması ve Ali Şen’in imaj kaybı, yeterli desteği 
sağlayamadı.

Gelecek yıllarda büyük kulüplerin günde
minde, şirketleşme olacak.

Trilyonları bulan bütçeler, yardımlarla 
yürütülemez.

inşallah futbolun güzellikleri, ticerti ha 
yatın acımasız çarkları arasında yok olmaz.

Eski Macarlstanda küçük bir köy 
okulunda, öğretmen küçük öğrencisine 
tam bir cümle yapmasını söyler.

Çocuk biraz düşünür, sonra da:
62 ‘-Efendim” der. “Bizim kedi yedi 
yavru doğurdu, yedisi de komünist.”

-öğretmen “Aferin” der. “Göreyim 
seni, gelecek hafta müfettişler geldiği 
zaman da, bu güzel cevabını tekrarla
mayı unutma.”

Ertesi hafta müfettişler gelir, öğretmen 
kendinden emin zeki öğrencisine 
soruyu sorar.

ifnnt9.9renci cevabı verir.
/SBIzim kedi yedi yavru doğurdu.

Yedisi de şimdi demokrat oldu.”
öğretmen şaşırır, yüzü kızarır. Oğlum 

geçen hafta komünist olduklarını söyle
memiş miydin?”

“-öyle ama öğretmenim” der öğren
ciye devam eder.
'"“-Şimdi kedilerin gözleri açıldı da.”

Fıkra kitabımın (1960)h yıllara ait.
-İMAmiIIi öğrenci, (307) yıl sonrasını ta 

o zaman görebilmiş.
Şimdi Macaristan Avrupa Birliği 

vagonlarına yerleşmeye çalışıyor.
Rusya ise, mafya kanalıyla da olsa, 

özelleştirmesini tamamladı.
^Enflasyonu aşağı çekti, paradan (3 

-s|t'r) att!.
199O’lı yılların başında, hep bizden 

akıl alıyorlardı.
ıcl/MsİM8® akl1 vere vere> kendimiz 

için kullanacağımız aklımız kalmadı ga 
liba.

Bilgi toplum çağında, laiklik-müslü- 
manlık kavgasına kaptırmışız kendimizi. 

HIM Törafları birbirine sokmak için, eli 
mizden geleni ardımıza koymuyoruz.

Okumasını bilirsen, 
. । Her insanın

. Bir kitap olduğunu göreceksin.
sb'oo.or “WilliamE. Channing”

insanlara önyargılı bakmamalı.
t Şevle bk-derlnliğine muhabbet et 
şeniz, kendini ilerici görenlerin ne kadar 
geride, geride olduğu söylenenlerin de 
ne derece fikride olduğunu görmek 
mümkün.

Tabi.. Bu tezimizi toplumun tüm ke 
simlerine uygulamak mümkün olmasa 
da, büyük çoğunluk bu tezimiz kapsamı
na girebilir.

Kim Deli - Kim Akıllı
Kimin deli, kimin akıllı olduğu belli 

değil.
Çok akıllı zannettikleriniz, dur

madan zırvalıyor.
Dell dedikleriniz İse, adamakıllı 

laflar ediyor.
' Eyüp Gündüz 47 yaşında, Gazi 

üniversitesi Matematik Bölümü 
mezunu ve küçük yaştan beri beynin
den rahatsız. Yıldırım Aktuna’nın eski 
bir hastası.

Halen Aktuna’nın yanıbaşında 
dolanıyor.

-Yeni Kabinede Mustafa Kalemli 
Sağlık Bakanı olacak

-Yıldırım Aktuna, Başbakan 
Yardımcısı olacak diyor ve devam 
ediyor.

-Milletvekili sayısını (550)den, 
(50)ye indirmek istiyor.

-Her milletvekilini, seçildiği böl 
geye göreve yolluyor.

-Milletvekilliği, dokunulmazlık
larını kaldırıyor.

Milletvekili adedi, (150)ye indirilse 
daha iyi olurdu.

Ama diğer önerilere, katılmamak 
mümkün değil.

Hazır öneriler gündeme gelmişken 
birkaç tane de biz sıralayalım.

-Milletvekilliği, 10 yıl ile sınır
landırılmalı. Adam yetişmiyor, lider 
yetişmiyor diye sızlanıyoruz. Belli 
kişilerden, yetenekli vatandaşlara sıra 
gelmiyor ki.

-Parti Liderleri ard-arda, en fazla 
(3) kez seçilebilmen. Başka insanlara 
da şans tanımalı. Eğer yeni yeni 
denenenler şanslarını kullana 
mazlarsa, o zaman yine eski lidere 
dönülmeli.

-Milletvekili sayısı (300)ü 
geçmemeli.

Bu sayı yükseldikçe, partilerin ve 
üyelerin kontrol edilmesi ve bil
gilendirilmesi zorlaşıyor.

işte bir deli ile, kendini akıllı 
zanneden birinin önerileri.

Taktir değerli okurlarımızın!

Yılbaşı ve Ramazan Birlikte
Yeni yıl ve Ramazan ayı (33) 

senede bir çakışırlarmış.
Ulusal Basın böyle yazıyor.
Bundan (33) yıl önceki çakışma 

ile, 1997 yılındaki çakışma arasında 
önemli bir fark var.

Bana göre, (1997) yılındaki bu 
çakışma Laik ve Müslüman kesime 
önemli mesajlar veriyor.

“Şakın” diyor. “Biz bile ibadet ve 
eğlence olarak aynı günü paylaşı 
yoruz.”

“Sîzler müslüman ve laik diye bir
birinizi yemeyin birbirinize destek 
olun” demeye getiriyor.

-Dindar insanlara : “inancınızı ye 
rine getirirken ibadet yapmayanlara 
karışmayın, onları kınamayın, onlarla 
tartışmayın” diyor.

-inancı zayıf olanlara ise : “Dindar 
kesime ikinci sınıf insan gözüyle bak
mayın, ibadet eden insanları gerici 
olarak görmeyin, ibadet eden insanı 
potansiyel rejim düşmanı olarak 
kabul etmeyin” diyor.

Hani bir laf vardır. “Allah’ın sopası 
yok ki” diye.

Ama.. Bu rastlantı, “sopanın 
olması kadar” önemli.

Anlayana tabi...___________________

İtfaiye
Polis, imdat
Jandarma imdat
Jandarma KTsjl 
Polis Karakolu^

Gar. Kom

TEK Arıza 
TEKİşlefme . 
Turizm Der.

3 Spor S,ah. .., 
Wrrh. Böl. Şf. ‘ 

Milli Eâf. Ma.
Halk Eât. Mrk„ 
Halk Kûtüp.
As. Şp. fc

■'• rKpraYolları .4*

5132066
5134503 

^51312*4^?**^

b ®13-1€86^X
5131174

: 5131846
5131353

■^5P1057_

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

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

NÖBETÇİ 

ECZANELER

6 Ocak 1998 
Erçek Eczanesi

ij^utaosebe M. 5134521-182 
f^gpiş. Md.
^Sır^ıza

Tapü 'SIc. Md. 5131414 
‘ 6163364 *

I.İİV111411-5130024 V 
< İ-O104»* ’U 
t. 5132360. _ Tr^kmnz

Saafleri___ Trgaz
SlrkecTdencjidiş :

4 W (Tat^'^.lŞ.-'lAOO^'lâilff *- e 

Yalova'dan dönüsfl dşgünü)
05.60 l|Û|n| »

Deniz Otobüsü % \
Ydava -kartal (Haftalçl) 07.3009.10-10.45-, 
11.5O-13.15-14.3O-İ5.3O-16.3O-17.3O-18.3O-

5134521-11.1
Yalnız 185

loraagz
>föt>tt$gaz
Likiigaz
Yetfıi Ukitgaz

^Alevgoz

Gemlikte

513 1295 
514 17 00
513 16 37 
513 1637
513 8843 
513 22 59 
513 4546
514 2841
513 65 00 
513 4095

7 Ocak 1998 
Engin Eczanesi

8 Ocak 1998
Veziroğlu Eczanesi

9 Ocak 1997 
Yiğit Eczanesi

10 Ocak 1998 
Seda Eczanesi

Körfez Taksi 
Çıngr Taksi 
Güven Tpksl 
Gemliklisi, 
Manastır Taksi

613" 821 
£132467 
§133^40 
3)32324 
5143550

15.00-)5.ip-17J5-]230 .
■; (Haftasonu): 10.35~ll.45-13.00-14.45 İÇ İŞ

İZ.;»-19.0019.45.
Kabataş-Yâlovd'ÜŞ) 18.3011 .Öd 12.15-13^45- 

115.00116,.110-118.25 (Haftasonu): 9.15-10.30 
11.35-J3^0^4Ö9İZVI&>l8.35-MKujm

AİLE SİNEMASI 
x ftu hafta:

‘ikili Takım"
-*™fak:513 13 29

11 Ocak 1998 
S. Saral Eczanesi

12 Ocak 1998 
Çamlıca Eczanesi
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Artvinliler Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma 
Derneği Başkanlığından

KONGRE İLANI
Demeğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 25 Ocak 1998 Pazar günü

Saat 13.oo'de dernek lokalinde yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 1 Şubat 1998 tarihinde aynı yer ve saatte 

toplantı gerçekleştirilecektir, üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama,
2- Divan oluşumu.
3- Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması, görüşülmesi ve aklanması.
4- Denetim Kurulu çalışma raporunun okunması, görüşülmesi ve aklanması.
5- Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi.
6- Dilek ve temenniler.
7- Kapanış.

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemiz et ürünleri ihalesi 84/8213 sayılı kanunun 29.A ve müteakip 
maddelerine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ile eksiltmeye konulmuştur, ihale 
19.01.1998 Pazartesi günü Gemlik Devlet Hastanesi'nden 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 Dönersermaye Saymanlığımıza vermeleri postadaki 
gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

CİNSİ MİKTARI GEÇİCİ BEDEL
TUTARI

GEÇİCİ TEMİNATI 
TUTARI

1- Et ürünleri 6 Kalem 4.251.000.000 TL. 127'530.000 TL.

CİNSİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ ,

1- Et ürünleri 19.01.1998 lO.oo'da

Gemlikspor 2. 
yarıya iyi başladı

ilçemizi Bursa Basketbol 1. Amatör 
kümedş temsil eden Gemlikspor 
Basketbol takımı 2. devre maçlarına 
Cumartesi günü oynadığı Uludağ 
üniversitesi maçıyla başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı başabaş bir 
mücadeleye sahne olurken ikinci yarıda 
oyunda üstünlüğü ele geçiren takımımız 
maçtan 75 - 56 gibi bir farkla galip 
ayrıldı.

Pazar günü de ligi 2. sırada sürdüren 
güçlü rakibi Altınok önünde iyi bir 
mücadele veren takımımız bu maçtan . 
da galip ayrıldı.

Gemlikspor - Altınok karşılaşması da 
Orhangazi Spor Salonu’nda yapıldı.. 
Altınok'u 65 - 61 yendiğimiz njaçla 
Gemlikspor büyük moral topladı.

Takım kaptanımız İbrahim iki maçta

toplam 49 sayı atarak galibiyette büyük 
rol oynadı.

ikinci yarı tüm maçlarını Orhangazi 
Spor Salonunda oynayacak olan 
takımımız, bu salonu kendi sahası 
olarak kullanmaktadır.

Gemlik, Bursa'nın önde gelen 
ilçelerinden biri olmasına rağmen kendi 
sahasının olmayışı çok üzüntü verici bir 
olay olarak dile getiren takım kaptânı 
İbrahim, inşallah önümüzdeki yıllarda 
kendi sahamıza kavuşuruz da diğer 
İlçelerdeki takımlarda deplasmanda 
oynama duygusunu yaşarlar.

Takım kaptanı İbrahim, Gemlik Kapalı 
Spor Salonunun olmayışının tek nedeni 
yetkililerin ilgisizliğidir. Tüm ilçelerde 
salon var da Gemlik'te yoksa bu blzlerin 
ayıbı ve ilgisizliğidir dedi.

Gnp ve nezleye karşı
“Kuşburnu

Akdeniz üniversitesi Ziraat Fakültesi 
yetkilileri, grip, nezle ve her türlü soğuk 
algınlıklarına karşı kuşburnu marmelatını 
önerdiler.

ilgililer, 100 gram kuşburnunun bin 250 
miligram, portakal ve mandalinanın 50-60 
miligram, kivinin ise 300 miligram C vitamini 
içerdiğini söylediler.

Grip ve nezleye karşı sabahları kuşburnu

Marmelatı”
marmelatı ile yarım kivi yenmesi halinde, 
vücudun bir günlük C vitamini ihtiyacının 
karşılandığı belirtilirken, grip ve nezleye karşı 
vücudun direncini kazanması için bol bol 
kuşburnu çayı içilmesi gerektiği vurgulandı.

Piyasada satılan kuşburnu çaylarına katkı 
maddesi konulduğu hatırlatan ilgililer, bunların 
içindeki vitamin oranının doğal kuşburnuya 
göre daha az olduğunu söylediler. (A. A.)

w ı& m

MATBAACILIK ■ REKLAMCILIK -YAYINCILIK

Her Türlü Baskı işleriniz itina ile Yapılır 
Fatura, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Gider Makbuzu, 
Reçete, Müstahsil Makbuzu, Kitap, Dergi, Broşür, Gazete, 
Cilt İşleri, El İlanı, Kaşe, Kimlik Kaplama, Fatura Kartı, 

Özel PVC Kartlar, Takvim

Gazhane Cad. No : 51/aGEML.İKMBMI 
Tel & Fax : (0.224) 513 17 97 - 513 35 95 J
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Üreticiler, para alabilmek için kooperatife hücum ettiler Belediye Zabıtasının 1997 çalışma raporu açıklandı...

Marmarabirlik zeylin 
paralarını ödüyor

Başkanı Esnafa 2 milyar 
Ankara’ya 831 milyon ceza

3 Kasım 1997 günü zeytin alım kampanyasını başlatan Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifleri, üreticiden aldıkları ürünlerin bedelinin tamamını 
ödemeye başladı. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Yılanlı, 2 trilyon nakit 
para bulduklarını ve üreticiye olan borçlarını ödediklerini söyledi.

Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış
Kooperatiflerine 1997- 
98 yılı ürününü veren 
kooperatif ortaklarının 
birlikten alacaklarının 
tamamının ödenme
sine başlandı.

Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Kamuran Yılanlı, Bursa 
da yaptığı açıklamada 
ortaklara olan 2 trilyon 
liranın üzerindeki 
borçların yüzde 50 sinin

ödemelerinin Şubat ayı 
içinde yapılacağının 
duyurulmasına karşın, 
Merkez Bankası'ndan 
sağlanan nakit para 
ile ortaklara olan 
borçların pazartesi 
gününden itibaren 
ödenmesine baş
landığını duyurdu.

Dün, para ödemesi 
yapılacağını duyan 
ortaklar, kooperatiflere 
hücüm ettiler.

Para alabilmek için

saatlerce kuyruklarda 
bekleyen. üreticiler, 
çeklerini alarak Ziraat 
Bankası'nın yolunu 
tutarken, ödemelerin 
erken yapılmasından 
dolayı sevindiklerini 
söylediler.

Zeytin üreticisi 
Ramazan Bayramına 
bu yıl paralı girerken, 
aldıkları para ile zeytin
liklerin gübre ve bakım 
işlerine de başladılar.

Haberi sayfa 3’fe

gidiyor
Belediye Başkanı 

Nurettin Avcı, yarın İznik, 
Orhangazi, Gemlik çevre 
belediyeleri tarafından 
oluşturulan birliğin onaylan
ması ve kurulacak deşarj 
tesisleri konusunda ilgililere 
bilgi vermek amacıyla 
Ankara'ya gidiyor.

Haberi Sayfa 3'de

Belediye Zabıta 
Müdürlüğü’nce 1997 yılı 
içinde encümen kararı ile ve 
nakit olarak esnaf ve çeşitli 
kişilerden 2 milyar 831 mil 
yon 500 bin lira para cezası 
kesildi.

Zabıta Müdürlüğü’nce 
hazırlanan 1997 yılı raporu 
Belediye Başkanı Nurettin

Avcı’ya sunuldu.
Raporda 1997 yılında 

1445 işyerinin denetlendiği, 
202 vatandaşın dilekçesine 
cevap verildiği, 185 köpeğin 
öldürüldüğü, 92 ruhsatsız iş 
yerine ceza kesildiği, 61 ai - 
leye asker yardımı yapıldığı 
belirtildi.

Haberi Sayfa 3’de

HAFTAYA BAKIŞ
Ramazanda

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
yeni kurdukları birliğin İç işleri 
Bakanlığından onaylanması 
için bugün Ankara'ya gidiyor.

İftar yemekleri 
devam ediyor

Ramazan ayı nedeniyle 
hayırsever kişiler ve çeşitli 
kuruluşlarca iftar yemekleri 
ard arda veriliyor.

Geçtiğimiz hafta Güzel 
Nakliyat Sahibi Faruk Güzel 
ile Ticaret ve Sanayi Odası 
AZOT Sanayi’nde, Borusan 
Holding A.Ş. ise fabrika 
yemekhanesinde protokole

iftar yemeği verirken, bu 
akşamda Milton Aile 
Gazinosu’nda Anavatan 
Partisi İlçe Başkanlığı partili 
üyeler ile ilçe yöneticilerine 
iftar yemeği verecek.

öte yandan Ramazan ayı 
nedeniyle teravih namazların
da camiiler, doluş taşıyor.

Haberi Sayfa 3’de

□ Kadri GÜLER

Ramazanlık
Ramazan ayı bu yıl bir daha hoş nedense.

. Herşeyden önce yeni yıl ile birlikte girdik ramazan 
ayına.

Ramazanın getirdiği heyecan ve düzen, günlük 
yaşantımızı etkiledi.

Sabahları fabrikalara giden işçilerden başka 
sokaklarda insan görmek mümkün değil.

Onca insan sayım günü gibi ortalıkta görünmü 
yor.

Esnaf işyerlerini her zamankinden daha geç 
açıyor.

Hareket öğleden sonra başlıyor, iftar saati yak
laştıkça adımlar bile hızlanıyor. Bakkal, market, 
kasap, manav, en sonunda fırın...

O ne kalabalık öyle.
Camekanda duran bir saat önce çıkmış pidenin 

yüzüne bakan yok. ille de sıcak pide olacak. O ne 
itiş kakış, o ne heyecan...

Fırından çıkan mis gibi kokulu pidenin ramazan
da tadı bir başka oluyor nedense.

Oysa pide fırınlarda her zaman var. Ama 
ramazan pidesi bir başka işte. Kıymalısı, 
kuşbaşılısı, yumurtalı veya peynirlisi....

Yürüyüşler fırından çıktıktan sonra daha da artı 
yor.

Top sesinden önce eve yetişip sıcak pideyi' 
sofraya koyacaksın. Çocuklar kenarlarından 
koparırken büyüklerinden “sabredin şunun 
şurasında bir iki dakika kaldı sofrada yersiniz” 
Sitemini işitecekler.

Sofranın başında oruçlusu, oruçsuzu toplanarak 
televizyondan veya mahalle imamının sesinden 
ezanı duyunca oruçlar bozulacak.

Bu çizdiğim tabloyu her ramazan yaşarız.
* Bu yıl ramazan sanki biraz daha heyecanlı.

Yardımsevenler bu ayda çalışmalarını daha da 
arttırıyorlar.

Yardımseverler Derneği üyelerinin heyecanını 
çok iyi biliyorum. Yoksulları mutlu edebilmenin heye
canı bu..

İftar yemekleri her y ilki gibi ard arda..
Olanağı olan hayırseverler bu yıl ihtiyacı olanlara 

yine torba torba yiyecek dağıtıyor.
Çevremizde o kadar çok yoksul varki. Bunu uzak

tan görmek ve bilmek çok zor.
| Ramazan bu yıl daha farklı sanki.

erzak ve 
yemek 
dağıtımı

Ameliyat başarılı geçti.

sürüyor
İslam aleminin kutsal ayı 

olan Ramazan ayı 
nedeniyle çeşitli kurum ve 
kuruluşlar tarafından yoksul 
vatandaşlara, sıcak aş ve 
gıda yardımı yapılıyor.

Gemlik Yardımsevenler 
Derneği, her yıl olduğu-gibi 
bu yılda Belediyenin 
desteğiyle Belediye Düğün 
Salonu'nda halktan 
toplanan yardımlarla yoksul 
halka sıcak yemek 
dağıtırken. Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı ise 600 kişiye her gibi 3 
milyon beş yüz bin lira olan 
erzak torbası dağıttı.

Vakfın, dağıttığı gıda 
yardımının toplamının 1 mil
yar 472 milyon lira olduğu 
açıklanırken, hayırsever iş 
adam Faruk Güzel ise 150 
kişiye hazırlattığı çeşitli gıda 
maddelerinden oluşan 
paketi dağıttı.

Haberi Sayfa 3’de.

Yılmaz Akkılıç 
“Köşemden” 2. Sayfada 
Necati Kartal 
“Yazıyorum” 2. Sayfada 
Gonca YerUyurt 
“Renkler” 3. Sayfada 
Erol Giirçay 
“'Yan Şaka Yan Ciddi” 
5. Sayfada

Yılmaz 
Akkılıç, 
by-pass oldu

Gazetemiz köşe yazarı 
Araştırmacı- Yazar Yılmaz 
Akkılıç, geçtiğimiz hafta 
perşembe günü başarılı bir 
by-pass ameliyatı geçirdi. 
Akkılıç, evinde dinleniyor.

Haberi Sayfa 3 'de

İşletmeciliği taşıyıcılar 
Kooperatifi’ne verilecek 

Kamyon 
»arajına 
başlanacak 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, imar planında göste 
rilen yerde bulunan ve 
kamulaştırılması tamam
lanan kamyon garajının 
önümüzdeki günlerde 
yapılarak, işletmeciliğinin 
S.S. Gemlik Motorlu 
Taşıyıcılar Kooperatifi'ne 
vereceklerini, cadde ve 
sokaklarda kamyon park 
etmenin yasaklanacağını 
söyledi.

Halk Eğitim Merkezinden 
bilgisayar kursu

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü, bilgisayar kursu 
açıyor.

Wlndows 95 ve Word 
7.0, Exsel 7.0 bilgisayar 
işlemclllği, bilgisayar 
proğramcılığında ise âuick 
Basic eğitimi verilecek.

Kurslara katılmak

isteyenlerin 16 Ocak 1998 
tarihine kadar İlçe Halk 
Eğitim Merkezine başvur
maları gerekiyor.

öte yanda başvurular 
olduğu takdirde Kalorifer 
Ateşçiliği kursu da açıla
cak.

Haberi Sayfa 3’de

Atatürkçü Düşünce Derneği 
genel kurul kongresi ertelendi

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesinin 
geçtiğimiz hafta cumartesi günü yapılacak olan genel 
kurur toplantısı yeterli çoğunluk sağlanmaması 
nedeniyle 17 Ocak 1998 Cumartesi gününe ertelendi

KOKUŞMUŞ DÜZEN
- Yüz milyarlık konutlar
- Ceylan derisi koltuklar
- Milyarlık maaşlar
- Kokuşmuş düzeni
- Kokuşturan naaşları...

fJnan ^amcı
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ENVER PAŞA
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KÖŞEMDEN YazıYorum
Necati Kartal

BİLGİ ve ÖZGÜRLEŞME

Enver Paşa'nın uzun yıllar 
Tacikistan'da kalan naaşı Türkiye’ye 
getirildi ve Çegan'dan şehit düştüğü 
günün 74*üncü yıldönümü olan dün, 
Abide-i Hürriyet Tepesi,’nde devlet 
töreniyle toprağa verildi, öylelikle 
Mithat ve Talat Paşalardan sonra, 
yakın tarihimizde önemli yeri işlev 
üstlenmiş bir asker ve devlet adamımız 
daha, yad ellerden, çok sevdiği 
vatanının toprağına kavuşmuş oldu.

Bu, eski deyimiyle bir “kadirşi
naslık” örneğidir, alkışlanması 
gerekir...

O arada Paşa'yla birlikte “Turan” 
düşüyle Orta Asya steplerinde 

•savaşırken can veren eski askerlerin 
torunları da Cumhurbaşkanı Demirel’e 
başvuruda bulunarak, dedelerinin 
mezarlarının da bulunması ve 
naaşlarının ana vatana getirilmesi 
konusunda yardımcı olmasını 
istemişler. Sayın Cumhurbaşkanının ve 
yetkililerin bu haklı istemin yerine getir
ilmesi için çaba göstereceklerine 
inanıyorum.

Enver Paşa, yakın tarihimizde 
önemli yeri olan “ittihat ve Terakki" 
nin önderlerinden, ünlü “Babıali 
baskınının lideri ve günümüzde 
yaygın çevrelerde etkisini artırarak 
sürdüren “Türk-islam sentezi” 
akımının -kuramcısı değilse de- 
inançlı uygulayıcılardandır. Salt bu 
nitelikleriyle de, Türkiye’nin gelişim, 
sürecinde adı hiç unutulmaması 
gereken kişilerden biri, hatta başlı- 
calarındandır.

Şevket Süreyya Aydemir, 
Makedonya’dan Ortaasya’ya-Enver 
Paşa adlı üç ciltlik kapsamlı yapıtının 
sonunda O’nu şöyle tanımlamıştı:

“Enver Paşa, (...) bir aksiyon 
adamıydı ve tarih içinde büyük bir 
misyonu olduğuna inanıyordu. Ama 
çağı, çağın şartlarını ve akımlarını, 
‘jeopolitik’ denilen tarihi-coğrafi şart
lar kombinezonlarını değer
lendirmekte muhakkak ki yetersizdi. 
Kumandan olmaktan ziyade teşki
latçı, ama güçlü bir disiplin adamıy
dı. Fakat imparatorluk yıkıldıktan 
sonra seçtiği yollarda ve yaşadığı 
serüvenlerde, ölçüsüz ve ataktı. 
O’nu Pamir eteklerindeki gelişme 
lerde, karşı tarafın silahlarından 
ziyade, çağın gelişmeleri ve hiç tanı
madığı bir ülkenin sosyal çarkları 
yendi.”

Aydemir, bu tanımlamasının hemen 
ardından, Enver Paşa’nın bir türlü 
algılayamadığı bir.gerçeği de şöyle 
ifade ediyor: “Enver Paşa, bu toprak
larda talihini teraziye koyduğu 
zaman, Orta Asya’nın ‘fatih’ 
yetiştirme kudreti, artık sona 
ermişti.”

işte Mustafa Kemal bunu çok iyi 
algıladığı için Atatürk oldu, o nedenle 
Enver Paşa'nın Anadolu'ya gelerek 
“Milli Mücadele” ye katılma istemini 
geri çevirdi.

Serüvenden hoşlanmıyordu çünkü...* * t
Rahmetli babam Emekli Süvari 

Albay Abdülhalim Akkılıç, Enver Paşa 
gerçeğini yaşayarak öğrenenler arasın-

- 
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da sağ kalabilmiş ender askerlerden 
olmasına karşın, O’na hayrandı. Toz 
kondurtmazdı. Hatta anımsarım, küçük 
kardeşimin adının Enver konulmasını 
istemişti de, amcam sorulduğunda 
“Yener olsun” yanıtını verince, kabul
lenmişti.

Babamın “savaş ve barış anıları” 
nı iki yıl önce Askerin Romanı adıyla 
yayımladık.- Anılarının -bence- en 
önemli bölümü, Allahuekber dağların
da yok olan 10. Kolordu’nun keşif kolu 
komutanı göreviyle yaşadıklarından 
aktardıklarıdır, örneğin 27 Aralık 1915 
gününü şöyle anlatır:

“Perişan durumdayız. Geriye 
atlılar göndererek Ermeni ve 
Hıristiyan Gürcülerin boşalttıkları 
köylerden erzak bulmaya çabalı yor, 
yarım yamalak karnımızı doyurabiliy
orduk. Piyadelerin hali bizden de 
kötüydü. Biz hiç olmazsa atlı 
olmamızdan yararlanarak bir şeyler 
bulabiliyorduk. Onlar ise bütün yok
sunluk içinde çırpınıyorlardı. 
Açlıktan bitkin bu zavallılara, soğuk 
daha çabuk ve daha fazla etki yapıy
ordu. Donarak hayata veda edenlerin 
haddi hesabı yoktu. Birçok piyade 
erlerinin çam ağaçlarının dallarına 
asılı tüfekleri, sanki o ağaçların 
dibinde yatan sahiplerini acıyla 
seyrediyor gibiydi. Anılarım bir 
‘roman’ olmadığı için, bu fecaati 
daha fazla anlatmaya gerek görmey
erek, durumu takdire bırakıyorum.”

Ve bir genel değerlendirme: 
“Kolordu Sarıkamış önlerine 
indiğinde en dolgun mevcutlu tabur, 
93. Alayın 3. Taburu idi. Sivaslı 
Binbaşı Nuri Bey’in komutasındaki 
bu taburun insan varlığı sadece 100 
asker kalmıştı. Seferberliğin 
başlarında Amasya’dayken, 
bölüğümüz bir kez bu taburun 
kazanından yedirilmişti. O zaman 
öğrendiğime göre, bu taburun 
mevcudu 1.350 idi. Düşünün, tabur 
mevcudu 1.350’den 100’e
düşmüştü!”

Bu “Sarıkamış Harekatı” nın sonu
cu neydi biliyor musunuz?

90 bin şehit... * h *
/ Enver Paşa, Abide-i Hürriyet 

Tepesi’ndeki anıt-mezarında rahat 
uyusun. O kahramanve gerçekten yurt
sever bir askerdi.

Ne var ki Enver Paşa’nın dramı, 
aynı zamanda “ibret” alınası bir tarih 
dersidir. Gençlerimizi, çocuklarımızı, 
yeni kuşakları... zaman zaman “Abide- 
i Hürriyet” te O’nun mezarı başına 
götürüp anlatmalıyız ki:

“Enver Paşa yurtsever ve kahra
man bir askerdi.. Ancak aynı zaman
da, Kurtuluş Savaşı’nda üç buçuk 
yılda şehit verdiğimiz ‘evlad-ı 
vatan’ın tam onısekiz katını, ‘basiret
sizliği ve alman emperyalizminin 
körüklediği ‘Turan’ düşleriyle 
Allahuekber dağlarına gömmüş bir 
ütopyâcıydı.”

Ama O yine de günümüzde örneği 
pek bulunmayan, ülkesini ve milletini 
tutkuyla seven bir kahramandı, nur 
içinde yatsın...

KAYIP
11201322 Nolu 

Beko Marka yazar 
kasamın ruhsatını 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Ertuğrul özten

Bu hafta köşemizde teorik ama 
önemli bir konuyu ele aldık.

insanlık, ilkel toplama döneminden, 
yerleşik tarım düzenine; ardından 
gelen sanayi tipi-kapitalist/sosyalist- 
devlet düzeninden, günümüzde 
yaşanan “bilgi toplumu”na gelinceye 
kadar, önemli evrimler geçirmiştir.

Yaşanmış olan bütün bu toplum 
biçimlerinin değişiminin altında yatan 
gerçek ve en önemli neden, insanlığın 
edindiği her yeni “teknolojik ve 
sosyal bilgi”dir.

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

Birincisi: Topluluğun doğa karşısın
da gücünü geliştirerek, yeniden üreti
mini üst bir teknolojiyle daha kolay 
yapmasını sağlamıştır.

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

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

* * *
“Bilgi”nin topluluklar bazında ye

rine getirdiği bu işlev, aynı zamanda 
topluluklarda yaşayan -tek tek- birey
lerin, “birey-birey”, “topluluk-birey” ilişk
ilerine de yansımış, insanlığın gelişi
minde, bir “özgürleşme” süreci 
doğurmuştur.

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

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

Birincisi : insanın “aklıyla” ilgilidir, 
insan aklı,; ister teknolojik veya doğa 
ile ilgili, isterse toplumsal bir işleyiş ile 
ilgili olsun, elde etmiş olduğu bilgilerle 
kendini ‘"toplumsallaştırır” ve 
toplumu daha ileri götüreceğine olan 

|||İİ Kaşede
Mühürde || 

bekleme şok! |
Otomatik ve ıstampalı 

kaşeleriniz 
bilgisayarlı sistemle 

itina ile yapılır. 
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inancı -başlar- gelişir.
İkincisi : insanın “kendini yönete

bileceğine ilişkin saptamasıdır. Bu da 
insanı, “geleneksel ve güncel statik 
dogmalar”dan kurtarır ve birey olarak 
“özgürleşme”sini sağlar.

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

* * *
Evet, “bilgi her açıdan insanın 

özgürleşmesini sağlar” dedik ya, işte 
bundan dolayıdır ki,.bilgi birikimi en 
çok olan aydınlara, bir yandan kendini 
iktidarın ve topluluğun “kul”u kabul 
eden topluluk bireylerinih, diğer yan
dan “diktatöryal” iktidarların reva 
gördüğü yegane yer, cennet-mekan bir 
“hapishane”dir.

Bu, -bizde de olduğu gibi- bütün 
toplulukların tarihinde böyledir. Belki 
insanlığın özgürleşmesini sağlayan ve 
bu amaçla büyük bedeller ödeyen 
Kilise üniversiteleri'nin iki büyük üyesi 
“Kopernik ve Galileo” gibi aydınlar 
olmasaydı ve kendi dogmatik öğretiler
ine başkaldırmasaydı, hala “dünyanın 
güneş etrafında döndüğünü ve 
hangi galakside bulunduğunu” bile
meyecektik.

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

Aydınlığı getirenlerin değerini veren 
ve bu ilkeyi unutmayan bir toplum 
özlemiyle, umutlu bir hafta diliyorum.
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1 Marmarabirlik zeylin Halk

/önele- I 
■.Buda I 
I statik I 

olarak I

Ilığı bu I 
leşme I 
/ermek I 
b nasıl I 
sunda I 
:arşıya I 
dalga I 

ırihsel I 
<opup, I 
teri ve I 
neyen I 
nasıtıı I

sanın I 
î, işte I 
ni en I 
indini i 
kabul I 
yan-11 
reva } 

an bir |

bütün I

paralarını ödüyor
Marmara Birlik Zeytin 

Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği üreticilerin zeytih 
paralarını ödemeğe 
başladı.

Kooperatif Yönetim 
Kurulu Başkanı Kamuran 
Yılanlı'nın yaptığı açıkla
maya göre; toplam 
bedeli 1 trilyon 200 milyar 
lira olan zeytin ürünün 
bedelini, elde ettikleri 
kaynaklara göre ödedik
lerini belirtti.

ürün bedellerinin 
yüzde 25'lnin peşin olarak 
ödendiğini, geri kalan kıs
mının ise Şubat ayı içinde 
ödeneceğini de daha 
önce açıkladıklarını ansa- 
tan Yılanlı, kankak bulü- 
nunca parayı hemen 
ödemeyebaşladıklarını 
söyledi

Yılanlı daha sonra, 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Yalım Erez'in birliklerde 
çalışan 12 bin kadrolu

işçiden 2 bin 500'ünün 
çıkarılması gerektiği şek
lindeki açıklamasının, 
Marmarabirlik'! ; kap
samadığını belirtti. Çeşitli 
siyasi iktidarlarca birliklere 
çok sayıda işçi yerleştir
ilmiş olduğunu ve işçi 
fazlalığının bundan kay
naklandığı söyleyen 
Kamuran. Yılanlı, 
Marmarabirlik'te İşçi 
fazlalığı sorunu bulun
madığını ve işçi çıkarıl- 

.ması diye bir şeyin de 
sözkonusu olmadığını söz
lerine ekledi. ,

Marmarabirlik'ln 1 
Kasım günü başlayan 
zeytin alım kampanyasın
da bugüne kadar zeytin 
üreticisine yaklaşık 1 trily
on 500 mîlyaHyirçıhk 

' ödeme yapıldı. 220 taneli 
en kaliteli zeytine 440 bin 
lira, yağlık zeytini de 80- 
45 bin liradan, alan köop- 
eratif atımlarını Şubat ayı

sonuna.kadar sürdüre
cek.

Kooperatifin .»son 
yapılan .r, Gehel 
Kurül'unda, birliğin Ziraat 
Bankası’ha olan
borçlarının sıfırlandığa 
hâzineden 1 trilyon 200 
milyar lira temin edildiği, 
depolarında ise halen 
3.5 - 4 trilyon lira tutarında 
21 bin ton salamura 
zeytin stoğu olduğu 
bildirildi.

Zeytin paralarının 
ödenmesinin duyulması 
üzerine kooperatif ortak
ları 17 No|u Gemlik Zeytin 
Tarım satış Kooperatifine 
adeta .hücüm edere'k 
verdikleri ürünün bedelini 
almak için sıraya girdiler.

Dün ve bugün kooper
atif ile Ziraat Bankası 
Gemlik Şubesi zeytin 
üreticilerinin istilasına 
uğradı

Belki 
ın ve 
eyen 
üyesi 
lınlar 
atiler- 
ranın 
û ve 
bile-

[Belediye zabıtasının 1997 çalışma raporu açıklandı

Esnafa 2 milyar 
831 milyon ceza

ana. ||
Gemlik Belediyesi Zabıta 

Müdürlüğünce 1997 yılı İçinde 
yapılan çalışmalar bir. rapor, 
halinde başkan Nurettin 
Avcı'ya sunuldu. Rapora göre 
1997 yılında encümen kararı 
ile ve peşin 2 milyar 831 milyon 
150 bin liralık ceza Uygulandı.

Belediye Başkanlığından 
yapılan açıklamada 1 Ocak 
1997 - 31 Aralık 1997 tarihleri 
arasında belediye encümeni 
tarafından 234 işyerine 2 mil
yar 739 milyon 500 bin liralık 
ceza tahhakkuk ettirilirken, 
Belediye Zabıta memurlarınca 
da 92 işyerine 91 milyon 650 
.bin lira ceza kesildi.

Geçtiğimiz yıl 1445 işyerinin 
denetlendiği, 202 vatan- 
daşaın dilekçesinin cevap- 
^landırıldığı, 61 aileye asker

yardımı yqpıldığı,19 yoksul 
kişiye, da yoksul yardımı ve 
rildiğini belirten raporda kamu 
kurum ve kuruluşlarında 
çalışan 211 kişiye ralç yazısı 
çıkarıldığını bir Arından 17 adet 
ekmeğe el konduğu, 185 
köpeğin ise öldürüldüğünün 
açıklandığı Zabıta Raporunda, 
92 ruhsatsız-İşyerine ceza 
kesildiği, kesilen cezalardan 24 
İşyerinin pislik nedeniyle, 12 
adetinin İse çevreyi kirletmesi 
nedeniyle verildiği belirtildi.

Zabıtanın ceza sıralaması 
şöyle:

Ruhsatsız işyeri 92, Fuzuli 
İşgal 55, tretuvar işgali 44, pis
lik 24,.bandrolsüz mal bulun
durma 18, çevre kirliliği 12, 
Sağlık'karnesi bulunmaması.'

Borusan, Faruk Güzel ve Ticaret Odasından sonra ANAP

İftar yemekleri 
devam ediyor

İslam aleminin kutsal ayı 
olan Ramazan nedeniyle 
hayırsever kişiler ve kuruluşlar 
sıra İle iftar yemekleri veriyor.

Geçtiğimiz hafta Güzel 
Nakliyat sahibi Faruk Güzel 
Azot Sanayinde, Ticaret ve 
Sanayi Odası Azot 
Sanayiinde, Borusan Holding 
A.Ş. Tesis Yemekhanesinde, 
İlçemiz protokolüne İftar 
yemekleri verdi.'

/ öte yandan Faruk Güzel 
150 yoksul aileyi hazırladığı 
yardım torbaları İle sevindir
di, Ramazan ayı nedeniyle 
-birçok kişinin de muhtaç 
durumda olan kişi Ve ailelere 
yiyecek ve nakit yardımlar 
yaptığı görülürken, bazı

yardımse verler ise Çarşı 
Meydanın, da yaptıkları 
tatlıları vatandaşlara dağıt
tılar.

Gazetemizin yaptığı 
gözlemlere göre bu yıl 
Ramazan ayında kurum ve 
kuruluşlarca daha fazla sayı
da yoksul aileye yardım 
yapılıyor.

CAMİLER DOLU
Kutsal Ramazan ayı 

nedeniyle -camiler de dolup 
taşıyor.

İlçemizdeki başta Merkez 
Çarşı Camii olmak üzere, 
tüm camilerde müslümanlar 
İbadet için doldururlarken, 
teravih namazlarının kala- 
balıklığı İlgi çekiyor.

Yardım 
Sevenlerin 
Ramazan 
atağı
Yardım Sevenler Derneği 
Gemlik Şubesi her yıl 
olduğu gibi Ramazan ayın
da, ihtiyacı olanlara bu yıl - 
da yemek dağıtıyor.
Belediye Düğün Salonunda 
açılan aşevinde her akşam 
100 aileye 2 çeşit sıcak 
yemek dağıtıldığını 
söyleyen Yardım Sevenler 
Derneği Başkanı Dr. Nimet 
Ataoğuz, bu yardımları daha 
fazla aileye yapmak istedik
lerini belirterek, hayır sever 
vatandaşları yardımda 
bulunmaya çağırdı.
Gemlik Belediyesinin de 
katkılarıyla yürütülen hizmet 
ilçemizde takdirle karşılanıy
or

Yılmaz 
Akkılıç 
by-pass oldu
Gazetemiz ve Bursa 2000 
Gazetesi yazarlarından 
Yılmaz Akkılıç, geçtiğimiz 
hafta perşembe günü Uludağ 
üniversitesi Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Bölümünde 
başarılı bir kalp ameliatı 
geçirdi. .
Dün taburcu olan Akkılıç 
evinde dinleniyor.

Eğitimi 
Merkezinden 
bilgisayar 
kursu

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi yeni dönem bil
gisayar kursları açtı.

Bilgisayar işletmen
liğinde Windows 95, Word 
7,0 Exçel 7,0; Bilgisayar 
Programcılığında .ise <: 
Öuick Basic programları 
eğitimi verilecek.

Bilgisayar, işletmenliği 
kursu 90 saat, Bilgisayar 
Programcılığı kursu ise 150 
saatlik olacak.

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada kon
tenjanın kısıtlı olduğu ve 
kayıt için başvuru süresinin 
16 Ocak’a kadar yapıla
bileceği bildirildi.

Bunun yanında müra
caat yapıldığı taktirde 
Kalorifer Ateşçisi Yetiştirme 
Kursu da açılabilecek.

Daha geniş bilgi almak 
isteyenler. Gemlik.. Halk 
Eğitim Merkezini 5.13 18 46 
numaralı telefondan 
arayabilirler.

Fak-Fuk-Fon 
Ramazan 
erzağı 
dağıttı
Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı ihtiyaç sahibi 
ailelere 600. paket erzak dağıt
tı. ■
Bir tanesi 3 milyon 500 bin 
laraya gelen erzak top- 
balarıriın 2.1 milyar lira tut-' 
tuğunu söyleyen vakıf yetk
ilileri, paranın 1 milyar 472 mily
onunu Ankara Başbakanlık 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfından karşı
landığını, geri kalan kısmının 
ise İlçe Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı tarafından 
temin edildiğini belirttiler.

Belediye 
Başkanı 
Ankara’ya 
gidiyor
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı İznik, Orhangazi, Gemlik 
ve çevresi Belediyeler 
Birliğinin kuruluş işlemlerini 
hızlandırmak amacıyla yarın 
Ankara’ya hareket ediyor. 
İznik Gölünü ve çevre fab
rikalar ile evsel atıkların arıtıl
ması, çöplerin imhası için. 
kurulacak tesis ile ilgili raporu 
da birlikte Ankara’ya götüre
cek olan Avcı, temaslarından 
sonra ilçemize dönecek.
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Gonca YERLİYURT

Oku...
Geçtiğimiz hafta ilk emri “Oku” olan kutsal 

kitabımızın Türkçe mealini okumaya başladığımı 
söylemiş ve Ramazan ayının onu anlamak için 
çok iyi bir fırsat olduğunu belirtmiştim. Okuyup 
anla yalım ki safsatalar yüzünden dinimizden, 
inancımızdan soğumayalım diye de eklemiştim. 
Sîzlerden gelen yüreklendirici telefonlar bu hafta 
da aynı konuya devam etmemi adeta zorunlu 
kıldı.

“Yapabildiğimizi yapar, yapamadıklarımız 
için Allah’tan atfımızı isteriz” temeline dayanan 
İslamın hoşgörüsü, yaşayarak, Kur’an ile temele 
inip dinimizi iyi anlamamız lazım.

Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Mealini okurken, Prof. 
Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün “Kur’an’ın Temel 
Buyrukları” isimli kitabını da takip ediyorum. 
Kitapta Prof. Dr. öztürk, Kur’an’ın okunmasıyla 
ilgili şunları söylüyor:

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! Oku! Rabbin 
en büyük cömertliğin sahibidir” (Alak, 1.3)

Kur’an’ın ilk emridir, ilk vahyedilen 5 ayette iki 
kez tekrarlanmış olması da okumanın insan hay 
atı bakımından önemine dikkat çekmiştir.

"Oku” emrinin tümleçsiz verilmesi, yani neyin 
okunacağının gösterilmemesi tüm varlık ve 
oluşun okunması gerektiğini gösterir. Kur’an’a 
göre, tüm varlık ve oluşlar allah’ın ayetleridir ve 
bütün ayetler okunmalıdır. Bilimler arasında hiy 
erarşi yoktur. Kutsal bilim-kutsal olmayan bilim 
ayrımı da yoktur. '

Kur’an bir kitaptır; insan ve evren de birer 
kitaptır. “Öku" emri bu üç kitabın okunmasını 
gerektirir. Kur’an ’ın ilk emrini yerine getirmeyenler 
onun sonraki emirlerini icra ederek bir yere vara 
mazi ar.”

Ramazan ayı sabır ve dayanışma ayıdır da. 
Bu ayda yoksullara yardım edilir, fitre ve zekatla 
toplumsal dayanışma sağlanır. Kur’an’ın .en .çok 
üzerinde durduğu konulardan biri de iyiliklerin 
“başa kakıtmaması”, gösteriş için yârdım yapılma- 
masıdır. Bakın Yaşar Nuri öztürk Kur’an’ın Temel 
Buyrukları kitabında bu konuyu nasıl açıklıyor: 
“Cenab-ı Hakk’ın üzerinde en çok durduğu yasak
lardan biri de budur. Yaklaşık iki sayfalık bir 
ayetler kümesi, yapılan iyiliği başa kakmanın 
tahribini anlatmaktadır.

Çünkü bu tahrip, insanoğlunun onurunda çok 
büyük yâra açıyor.

... sadece insanın değil, tüm canlıların varlık 
yapılarında, iyilik yapana minnet duyma duygusu 
vardır. Bu duygunun tersine çevrilmesi genellikle 
iyiliklerin başa kakılmasının bir sonucudur. Kur’an 
bu noktaya ilginç bir biçimde dikkat çekiyor.

“Mallarını Allah yolunda harcayıp sonra bu 
harcadıklarına bir eziyet ve başa kakma ekle
meyenlerin, Rableri katında kendilerine has 
ödülleri vardır. Korku yoktur onlar için 
tasalanmayacaklardır onlar. Güzel, yapıcı bir 
söz, bir bağışlama, ardından bir eziyet gelen 
sadakadan daha üstündür. Allah Gani’dir, 
cömertliğine sınır yoktur; Halim’dir, 
hoşgörüsüne sınır yoktur. (Bakara, 262-263)”

Evet, bu haftalık bu kadar. Okudukça paylaşa
cak o kadar çok şey buluyorum ki. Tabii ki hepsini 
yazamam, en iyisi şiz kendiniz okuyun...

Kur’an-ı Kerim Meali (Türkçe Çeviri), Prof. Dr. 
Yaşar Nuri öztürk, Yeni Boyut, İstanbul 1997, 
2.000.000 TL.

Kur’an’ın Temel Buyrukları, Prof. Dr. Yaşar 
Nuri öztürk, Yeni Boyut, İstanbul, 1997, 
1.250.000 TL.. ■
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S€RB€ST KÖŞ€ Muzaffer GüRBOĞA 
Eğitimci - Yazar

öğrencilerin Beklentileri
Empatik düşünmeyi, yani kendini 

bir başkasının yerine koyup onu 
anlama yöntemini zaman zaman 
kullanırım. Çok yararını gördüm, 
öğrencilerin biz öğretmenlerden 
neler beklediğini aşağı-yukarı tahmin 
edebiliriz. Yanılgı payı olabilir 
düşüncesiyle test etmeyi düşündüm.

Sınıfta öğrencilerin öğretmen 
terinden neler beklediklerini, nasıl bir 
ortamda eğitim görmek istediklerini 
yazmalarını istedim. Deneyimli bir

Bunun yaşlarına uygun düştüğünü
belirtiyorlar. 

Kural koymada katılımcı
olmadıkları için ona uymakta zorluk
çekiyorlar, 
verilmemeli, 
gidilebilir.

Her hatada ceza 
uyarıyla çözüme

Disiplin cezaları ağır olmamalı. 
Zorunlu kıyafeti açıkça istemiyorlar. 
Giyim kişiliği yansıtmalı. Kişilik 
renkleri farklı olabilmeli.

Dinlenilmek,
öğretmen olmama karşın, yanılgı 
payım düşük olmadı.

Sıralayalım :
* Not, öğretmen ve öğrenci 

arasında duvar oluşturmamalı. 
Başarı ya da başarısızlıkta en az 
öğrenci kadar öğretmen de 
sorumludur, öğretmen dersten önce 
kendini sevdirebilmeli. Bu 
güdülemede itici güç olmaktadır. 
Sürekli ders anlatımı, öğrencide 
strese neden olmaktadır.

* öğrencide otpkontrol oluşturmak 
için herşeyine karışılmamak. 
Çocuğun kendine olan güveni 
zedelenmemeli.

* Sınıf içinde öğrenciyi küçük 
düşürmek gibi, kişiliği örseleyici 
davranışta bulunulmamalı.

Hele eğitimci, fiziksel şiddet 
uygulamamak, yani dayak atmamalı. 
öğrenciler bazı davranışları için 
hoşgörü bekliyorlar.

anlaşılmak,
sorunlarını paylaşmak, kısaca söz 
hakkı istiyorlar. Soru sormak 
istiyorlar, öğretmen - öğrenci - veli 
dayanışması mutlaka
gerçekleştirilmeli.

* Sınavlardaki sorular başarısızlığı 
ölçmek için olmamalı, düzeye göre 
sorular sorulmalı, sınavlar başarıyı 
Ölçmek ve değerlendirmek, 
öğrencide oluşan farkı saptayabilmek 
için olnhalı.

* öğrencilere konferans ve nutuk' 
çekmek faydalı olmamaktadır. Çift 
yönlü' akan bir iletişim olmalı, 
önyargılı davranmamalı, öğrenciyi 
potansiyel■ suçlü gibi' görmemeli, 
sadece ders değil, güncel olaylar 
tartışrlabilmeli.

Rehberlik birimleri üzerine düşen 
görevi yapmalı. Bu beklentiler 
gerçekçi ve sağlıklı.

Bu beklentilere yanıt vermek biz 
öğretmenlere düşüyor.

Kış aylarının sağlık 
sorunu : Zatürre

Bebek ölüm nedenleri arasında, geri 
kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde yaz 
aylarında ilk. sırada yer alan ishalli 
hastalıkların, kış aylarında yerini 

1 ‘|!ı zatürreye bıraktığı bildirildi.
Zatürreye yakalanma riski, çocuklarda 

yüksek oranda görülüyor, yaş ilerledikçe, 
|| I risk azalıyor. Kötü beslenme ve kalabalık

I
 ortamlarda bulunma çocuklarda zatürre 

riskini artırıyor;
ilgililer konuyla ilgili yaptıkları 

açıklamada; gelişmiş ülkelerde zatürrenin 
her mevsim 0-2 yaş arası çocuk ölüm 

. nedenlerinde ilk sırada yer aldığını, ancak 
geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde, 
özellikle yaz aylarında ishalli hastalıkların 
ön plana çıktığını kaydettiler.

“Ancak, kış aylarında, geri kalmış ve 
glişmekte olan ülkelerde zatürre çocuk 
ölüm nedenleri arasında ilk sıraya 
yerleşiyor. Zatüfreden ölümler, 
beslenmesi bozuk ve alerjik çocuklarda 
daha sık görülüyor. Bu yüzden, alerjik ve 
doğuştan direnci zayıf çocukları 
hastalıktan korumak büyük önem taşıyor. 
Ayrıca bu çocuklarda hastalık çok sık 

| tekrarlıyor. Bağışıklık sistemi zayıf

çocuklarda da bronşit, zatürre ve astım 
gibi sorunlar sık tekrarlıyor ve hasta 
kaybedilebiliyor.

Alerjik ve bağışıklık sistemi zayıf 
çocukların, mümkün olduğunca kalabalık 
ortamlara sokulmaması gerektiğini 
anlatan ilgililer, ayrıca beslenmeye de 
önem gösterilmesi gerektiğini kaydettiler.

Çocukların, havası iyi temizlenebilen 
ve güneş gören evlerde, yaşamasının son 
derece' önemli olduğuna dikkati çeken 
ilgililer; direnci zayıf çocuklar, gribal 
enfeksiyonlara karşı aşılanmalıdır. Bazı 
özel bakteri aşıları da hastalık riskini 
azaltabilir dediler.

Nefes almada zorluk, hırıltılı solunum 
ve öksürüğün; zatürrenin belirtileri 
olduğunu, bu durumdaki çocukların 
mutlaka doktora götürülmesi gerektiğini 
anlatan ilgililer; hastalığın tedavisinde 
uygun antibiyotik ve iyi bakım çok 
önemlidir şeklinde konuştular.

ilgililer son olarak; zatürrenin 
tedaviden sonra, çocuklarda kalıcı 
herhangi bir soruna yol.açmadığına, bu 
yöndeki inanışların yanlış olduğunu 
söylediler. (A.A.) . *

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı, Gemlik 
..Emniyet 

Müdürlüğünden 
aldığım ehliyetimi, 

evlenme cüzdanımı ve 
sigorta kartımı 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

SERAP GÜLER

Vereceğiniz her türlü ilanlarınız için,

ar Bursa 2000 
Olay

*•“ Bursa Haber

18118

Tel & Fax : (0.224)5131797-5133595

Lüks ve kaliteli, 
zengin çeşitli, her 

bütçeye uygun 
davetiyelerimiz 

1 günde teslim edilin

DAVETİYELERİ

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No : 51/A

GEMLİK 
Tel & Fax : 513 17 97 - 513 35 95
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Şiir Köşesi Şairlerden 
Seçmeler

BIRAK BENİ HAYKIRAYIM
Ben en hakir bir insanı kardeş duyan bir ruhum;
Bende esir yaratmayan bir Tanrıya iman var;
Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar.

YARI SAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

Düşmanı iyi 
Tanıyalım Günün Fıkrası

Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum. 
Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez, 
Bora geçer, lâkin benim köpüklerim kesilmez.

Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et; 
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet 
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.

Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir. 
Bu zavallı sürü için ne merhamet, nehukuk;
Yalnız sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk!

Mehmet EMİN

ZAMAN İÇİNDE *
-I-
Gök uzak, yer uykuda...
Yalnız değilim ama;
Bir açık pencereden 
Ay doluyor odama!

içim, odam gibi loş, 
ürperiyor geceden.. 
Şurada yatağım boş, 
Burada uykusuz ben. *

-II- , 
Göz uzak, yer uykuda.. 
Engin mesafelerle 
Ay giriyor buluta.. 
Sesler hatırlatıyor 
Bana uzak-yakını..
Durdurmak istiyorum 
Saatin tik-takını.

-III-
Ses yok.. Mesafe silik...
Odamda varlığımın 
Bütün tüyleri dimdik!.. 
Odamda iki kardeş 
Bakıyor birbirine, 
Birisi can veriyor 
öbürünün yerine...

Odamda iki kardeş 
Biri dün.. Biri yarın..

-IV-
Dün, koyu gölgeleri 
üzüntülü bir ömrün... ( 
Beni bana benzeten, 
Bütün benim olan dün...

Çağırınca ses veren 
Derin bir kuyu gibi, 
Yıkılmış kenarları, 
Çekilmiş suyu gibi...

Ve bu harabezarın 
Yanıbaşında yarın 
Gülüyor acı acı. 
Değil bana yabancı

•
Bu beyaz, temiz yüzün 
Ziyneti olan hüzün. 
Taze çizgilerini 
Yakından tanıyorum, 
Sesini eserimin 
Son beyti sanıyorum...

-V-
Ben su istemiyorum 
O karanlık kuyudan, 
Bana en unutulmaz (
Acıları uyutan
Bir baş dönmesi lazım...

Ama, kalbim duracak, 
Kapanacakmış ağzım... 
Ah, ey hülyalarımın 
Aynası gibi dümdüz, 
Bana gülümseyen yüz...

ı Ey yazıma benzeyen 
Bu yüzün çizgileri!..

Kemalettin Kami KAMU

Görünürde, herkes enflasyondan şikayetçi.
Ama.. Hükümetler, bir türlü enflasyon 

lobisinin belini kıramıyor.
Yeni bir vergi reform taslağı, hazırlanıyor. 
Ama.. Enflasyon lobisi, hemen ayaklanıyor. 
Hemen vergi reform taslağı, sulandırılıyor, 
ülkemizde, 8 milyon vergi mükellefi var.
8 milyon vergi mükellefi, 63 milyon kişiye 

bakıyor.
Ve.. Sosyal patlamayı önlemek İçin, 

toplumun dikkati başka yönlere çekiliyor.
CHP Lideri, “PKK ve irtica tehlikesinden 

bahsediliyor, ama esas enflasyondur" diyor.
Sayın Baykal’ın bu teşhisi doğrudur.
Gelir dağılımındaki adaletslzlk, en büyük 

tehlikedir.
Bursa’da en yoksul aile ile, en zengin aile 

arasındaki gelir farkı (265 kat) civannda.
En zengin “yüzde (20)lik grup”, gelirin 

yüzde (50)slni, En fakir “yüzde (207lik grup" 
ise, gelirin yüzde (6)sını alıyor.

Ne kadar adaletsiz bir gelir dağılımı değil 
mi?

Toplumdaki gerginlikler, şiddet olayları hep 
bu yüzden.

Büyük düşman, elini kolunu sallayıp geziy
or.

Biz hala, başka düşmanların peşine 
takılmış gidiyoruz.

Hele bir uzlaşmayı ve paylaşmayı öğrene
lim.

Toplumun tansiyonunun nasıl düytüğünü, 
hep birlikte görürüz.

Para ve Ekonomi
Parayı kullanmak, kazanmaktan daha 

önemli oldu.
Yatırımcılar için 1997 yılı nasıl geçmiş, hep 

birlikte inceleyelim.
-Dolar, % 90.26 değer kazandı.
-Mark, % 64.48 prim yaptı.
-Altın, % 48.88 ile yatırımcısını üzdü.
-Bazı hisse senetleri % 254 arttı.
-Faiz iseylhe (% 100)1 er i aştı.
1997 yılının rantiyerlere yaradığı, belli oluy

or.
Her hükümet, dargelirlilere umut yererek 

kuruluyor ama parsayı yine rantiyerler topluy
or.

Yatırım fonları bu karları verirken, bazı 
tüketim malları anormal zamlarla tüketicileri 
vurdu.

-Telefon ücretlerindeki artış % 198
-Tamir,Bakımdaki artış % 170
-Kurufasülyedeki artış % 145
-Benzindeki artış % 144
Türkiye, gelişmekte olan ülkelerin enflasy

on oranlarında, Dünya ikinciliğine yükseldi.
Bulgaristan (% 850)lik enflasyonla lider, 
Türkiye (% 99) luk enflasyonla ikinci 

durumda.
“Enflasyon Şampiyonu” Bulgaristan 

(AB)ye alınıyor.
Türkiye ekonomisi bozuk diye alınmıyor.
Bir bakıma, “Hıristiyan Kulübü” yakıştır

malar doğrulanıyor.
“Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu”

Yeni evlenen genç kadın, 
evlendiğinin ertesi günü bir arkadaşı 
ile görüşürken şöyle dedi:

“-Biz balayı gezisine çıkmaktan 
vazgeçtik...”

Arkadaşı biraz hayretle sordu :
“-Demek tasarruf yapmayı 

düşündünüz...”
Yeni evli genç:
“-Hayır öyle değil” dedi.
“-Boşanmak için gereken mas

raf parasını biriktiriyoruz da..”

Bu mantık sadece özel yaşamlar 
için değil, siyasi yaşamlar için de 
geçerli..

Otuza yakın siyasi parti var.
Yirmiden fazlası (sağ) parti.
Nasıl birleşeceklerini düşün

meleri gerekirken, daha fazla 
bölünmenin yollarını arıyorlar.

SözünÖzü
Ne yazık ki,
İnsan
Hala insan olamamıştır.

“Browning”

Adam vali olmuş. Kendisini 
eleştiren babasını ayağına çağırıp sor
muş,

“-Bak işte vali oldum ben” demiş.
Baba da:
“-Vali olmuşsun ama insan ola

mamışsın” demiş.
Halkı ezerek trifyoner olan 

işadamları, halkına tepeden bakan 
bürokratlar, toplumu dinden soğu
tan bağnaz din adamları, her türlü 
yolsuzluğa bulaşan devlet adamları, 
belki “adam” oldular, ama hala 
insan olamıyorlar.

Daha kısa bir süre önce, adam 
görüntüsü veren ünlü politikacıların, 
yaptıkları işleri görünce, en aşağılık 
insandan bile aşağıda olduğunu görüy
oruz.

Demek ki zenginlik, şöhret, ikti
dar, büyük görevler adamın “insan 
olması” için yeterli olmuyor.

Şöyle bir çevrenize bakın, “hala 
insan olamayan” bir sürü adam 
görebilirsiniz.

"uçuk" bir söz
O KADAR; acemi bir berberdi ki, 

traş olan müşteriler “korunmak için” 
yanlarında ustura getiriyorlardı.

(DSP) Çöl Olmasın!
Sayın Erbakan’ın tabiriyle, “bir kısım 

medyada” bir kamuoyu araştırması yer 
aldı.

(DSP) oylan, (% 10)un altında göster
iliyordu.

Sayın Ecevlt, bu araştırmaya müthiş 
tepki gösterdi.

“Bir kısım medyaya" o da verdi veriştir
di.

Hem hükümete, hem de (DSP) teşki
latına toz kondurmadı.

Aksine (DSP)nln oylarının, yük
seldiğini İddia etti.

Bize göre (DSP) oyları, erozyona 
uğruyor.

Sebepleri de şunlar:
-Çiftçinin kredi faiz oranlan (23) puan 

arttı.
-Enerji santralları 30 yıllığına kiraya 

verildi.
Niçin 5-10 yıllığına değil de, 30 yıllığı

na verildi.
-Rant çevrelerine getirilecek vergiden 

geri dönüldü.
-Milli Eğitimdeki reform kamuoyunu 

tatmin etmedi.
-Enflasyon azarken, çalışanlara ve 

rilen zam yetersiz kaldı.
-Hem (AB) ülkeleri ile hem de İslam 

ülkeleri ile bağlar koptu.
-Parti için demokrasi, en kötü gün

lerini yaşıyor.
-il ve ilçelerdeki tayin ve yapılan

malar da, (ANAP) sürekli aslan payını 
aldı.

Hükümet kurulmadan önce, umut 
olarak görülen (DSP), iktidar olunca, düş 
kırıklığı yarattı.

Bu tesbltler, “fildişi medya 
plaza’ların değildir.

Hem sade vatandaş, hem partililer 
böyle düşünüyor.

işte bu yüzden (DSP)nln oyları, 
“erozyona” uğruyor.

Bu “erozyon”, (DSP)yl çöl haline 
getirmesin!

..Türkiye “Nafta”ya
Girsin

Türkiye’nin İslam ülkeleri ile İlişkileri, 
soğuk bir döneme girdi.

ülkede yaşanan müslüman ve laiklik 
tartışmaları ve İsrail ile yakın İlişkiler, 
İslam ülkelerinin tavır almalarına sebep 
oldu.

(AB) ile İlişkiler ise malum.
Türkiye'nin üyeliği en erken, 10 yıl 

sonra gündeme gelebilecek.
10 yıl sonra da, ne olacağı belli değil.
Amerika, Meksika ve Kanada’nın 

içinde olduğu, bir “NAFTA” Birliği var.
Amerika’nın Türkiye İle ilişkileri de 

olumlu.
Amerika Ortadoğu ve Körfez’dekl 

enerji merkezlerini, kontrol etmek istiyor.
Türk Cumhuriyetlerine yakın bir poli

tika İzliyor.
O zaman, Türkiye ve Amerika bu 

çıkar İlişkilerini, neden bir “Birlik” içinde 
sürdürmüyor.

Türkiye, bu “NAFTA” birliğine gl 
terse, bir ortak olarak, daha uygun şart
lar sağlayabilir.

Hem de yalnızlık zincirini kırar.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Belediye
İtfaiye no J|K 5132066 Santral 5134521-23
Polis imdat 155 TurizmDe? sî^274 Başkanlık 5134520
Jandarma İmdat 156 Spor Sah. •• 5131900 Zabıta 5132432
Jandarma K. ,5131055 5131286 Otobüs İşlet. 5134521-122
Polis Karakolu 5131879 Mil Eât. Md. 5131174 c.. İsletmesi ATÛS91-115
Gar kom RioıonA Halk Eât. Mrk. 5131846 bU IŞISTmeSI Ölb4OZI-IIO
Gar. Kom 5131206 HalkKütûp. 5131353 İtfaiye 5132325

Kaymakamlık £*ollan 6131057 Muhasebe M.5134521-182
Kaymakamlık 5131051 Liman Bşk. 5131133 Yazı İş. Md. 513452.1-111
kaymakamlık Ev 5]3]o52 |]31O95 Su Arıza Yalnız 185
<■* Orıvdlıöı cioiako Nüfus Md. 5133742
££& S IIİIJu TÜP DAĞITICILARI

Mi., 6,31028 ^-5,30028 Aygaz 5131295
Tekel Md. 5131042 ÖZgOZ 514 17 00

ULAŞIM YerTDa^ ™ Tekgaz 513 1637
ulaçiivi_ ilçeTar. Md. cıo

Uludağ Turizm 5131212 İlçe Seç. Md. 5134994 Ocakgaz 513 16 37
Aydın Turizm 5132077 Gemi Saatleri ErgciZ 513 8843

Sirkeci den gidiş (işgünü): Ipragaz ' 513 22 59
.(Tat?)1; 9J5 - u.oö -18.16 Haböşgaz 513 45 46
Yalova'dan dönüş: (işgünü) LlkitgOZ 514 28 41

Hastaneler. os.so-i3.os-17.3Ö YeniLikitgaz 513 65 00
Devlet Has. 5139200 Deniz Otobüsü Alevaaz 513 40 95
SSK Hastanesi 5132329 Ydova -Kartal (Haftalçl) 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- .
I2.oo-i3.30-i4.45-i5.45-i7.00-17.45-18.30- sinema gunıerı.

TAKSİLER. 19.30-20.30
KöîfezTaksi 5131821 Yalova-Kabataş(İşgünü):9.45-12.40-13.45- Al iSbUJJ
Çlribr Taksi 5132467 1&OD-16.10-17.16-19.30 AİLE SİNEMASI
Güven Taksi 5133240 (Hcflasonu): 1Q^11;45-13.(»-14.45-16.15- Ru hafta '
Gemlik Taksi 5132324 17.30-19.00-19.45
Manastır Taksi 5143550 Kcfcataş-Yalova (İŞ): 8.30-11.00-12.15-13.45- “Batman ve Robin”Manastır Taksi 5143550 1&0C^>10.18.25(Haflasonu): 9.15-10.30 , , ,, „

11.35-13.30-14.45-17.45-18.35 Tel : 513 13 2?

NÖBETÇİ 

ECZANELER

13 Ocak 1998 
Yasemin Eczanesi

14 Ocak 1998 
Demiriz Eczanesi

15 Ocak 1998 
Serim Eczanesi

16 Ocak 1997 
Özer Eczanesi

17 Ocak 1998 
Gemlik Eczanesi

18 Ocak 1998 
Çağlar Eczanesi

19 Ocak 1998 
Onur Eczanesi
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Taburede oturmak 
bel fıtığı yapar

Taburede, kürsüde uzun süre 
oturmanın, bel fıtığı ile kol ve bacak 
ağrılarına neden olduğu bildirildi.

Kahvehane ve çay bahçelerinde 
yaygın olarak kullanılan kürsülerde 
uzun süre.oturulmasının bel fıtığına yol 
açtığı, alçak sandalyelerde kambur 
pozisyonda oturmak, bel fıtığına zemin 
hazırlıyor.

Bel fıtığı hastalığı ' olanların 
rahatsızlığını ise gittikçe arttırıyor.

Çay bahçeleri ve kahvehanelerde

Dengesiz beslenmı
Türkiye’de 2 milyon kiişinin, kalp 

hastalığı riskiyle karşı karşıya 
olmasının en büyük nedeninin, 
dengesiz beslenme olduğu bildirildi.

Halen dünyada ve Türkiye’de en sık 
ölüm nedeninin, damar sertliğinin yol 
açtığı kalp hastalıkları olduğu 
belirtiliyor.

Damar sertliğini arttıran risk 
faktörlerinin en önemlileri, sigara, 
kolestrol ve tansiyon yüksekliği, şeker 
hastalığı ile yakın akrabalarda kalp krizi 
geçirme olarak sayılabilir.

Sigara karşıtı kampanyalar ile, 
sağlıklı beslenme ve tedavideki 
yeniliklerin, damar sertliği kökenli kalp

kullanılan ve halk arasında kürsü olarak 
tabir edilen taburelerde oturmak, insan 
sağlığı için de zararlıdır. Kürsülerde 
uzun süre oturanlarda, bel, omurga 
sistemide oturuş bozukluğuna bağlı 
olarak omurlarda şekil bozukluklarına 
ve şiddetli bel fıtığı gibi ağrılara neden 
oluyor.

Arkalığı bulunmayan tabure ve 
sandalyelerde oturulmaması gerektiği 
öğrenildi.

(A. A.) 

ve kalp hastalığı 
hastalıklarından kaynaklanan ölüm 
oranının azaldığı belirtiliyor.

Sigara içenler, içmeyenlere oranla 4 
kat daha fazla kalp krizi geçirme riski 
altındadır. Kolestrol düzeyi yüksek olan 
kişiler 3.4 kat, tansiyohyüksekliği 
olanlar ise 1.8 kat daha fazla kalp krizi 
geçirme riskini taşıyorlar.

Türk insanın genelde 
hayvansalyağları tercih etmesi, dengeli 
beslenmeyi ’ bilmemesi, karşıt 
kampanyalara rağmen, sigara içenlerin 
sayısının artması, damar sertliğine ve 
bundan kaynaklanan ölümlerin 
artmasına neden oluyor.

(A.A.)

AHŞAP - DOĞRAMA - PRES KAPI ve 
MUTFAK DOLAPLARI İMALAT SANAYİ

Faruk HELVACI
Tel : (0.224) 514 21 83

Fax : 514 42 92

Hayvancılığa destek
Hükümet hayvancılığın 
geliştirilmesine önemli 
destek veriyor.
5 yıl boynca uygulanacak 
hayvancılığın geliştirilmesi 
için, 1 milyar dolarlık bir 
harcama yapılması 
amaçlanıyor.
Hükümetin bu durumu göz 
önüne alarak ciddi bir 
biçimde hayvancılığı

destekleme programı 
uygulanması kararlaştırıldı. 
Tarım ve Köy işleri 
Bakanlığının bu çerçevede 
hazırlıkm yapıldığı 
belirtilerek, burada 
amaçlanan şey özellikle 
1998 yılı içersinde yaklaşık 
45 trilyon civarında bir 
parayla hayvancılığı 
entegre bir sistematik

içersinde desteklemektir.
5 yıl devam edecek olan bu 
programın 1 milyar dolar 
civarında bir kapsamla 
gerçekleştirilmesi 
amaçlanıyor.
Bunun ekonomimize her yıl 
150 trilyon kadar katkı 
yapacağı ve 50 bin aileye 
iş imkanı sağlayacağı 
anlaşılmaktadır. (AA.)
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KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK -YAYINCILIK

\

Her Türlü Baskı işleriniz itina ile Yapılır 
Fatura, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Gider Makbuzu, 
Reçete, Müstahsil Makbuzu, Kitap, Dergi, Broşür, Gazete, 
Cilt İşleri, El İlanı, Kaşe, Kimlik Kaplama, Fatura Kartı, 

Özel PVC Kartlar, Takvim

gazhane Cad. No : 51 /A GEMLiKMHMH 
Tel & Fax : (0.224) 513 17 97 - 513 35 95



HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Körfez OFSET
Yarım saat Içlntte 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 BURSA

Boyacı ustası hiç yoktan öldü

Deli bıçakla 
dehşet saçtı

MİMİK

Dün akşam Kayıkhane Mevkiinde meydana gelen olayda akli 
dengesi bozuk olan Mustafa Maden, boyacı ustası Naci Bekçe’yi 
hiç yoktan yere bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Sabıkalı olan 
Mustafa Maden’in üzerinde ve çantasında 9 bıçak bulundu.

Kayıkhane 
Mevkiinde dün akşam 
üzeri meydana gelen 
olayda Mustafa 
Maden adlı akli den
gesi bozuk şahıs, boya 
cı ustası Naci Bekçe'yi 
(43) hiç yoktan yere 
bıçaklayarak öldürdü.

Kurşunlu'da bir 
barakada yalnız başı
na yaşayan, daha 

HAFTAYA BAKIŞ
□ Kadri GÜLER

Parti kapatma
Anayasa Mahkemesi Refah Partisini kapattı 

yöneticilerine de siyasi yasak getirdi.
Refâh’ın kapatılması, Türk siyasi yaşamına 

bomba gibi düştü.
Son seçimlerde yüzde 21’lik oy yüzdesiyle birinci 

parti olan Refah, Anayasa’yı ihlal ettiği yüksek 
mahkeme tarafından ilan edildi.

Batı Demokrasilerinde parti kapatmak söz 
konusu olamaz gibi görülüyor.

Ancak, Anayasa ve yasalara uymayan 
davranışları görülen partiler batı da da kapatılır.

Alman Neö Faşist Partilerinin kapatıldığını kaç 
kez gördük.

Refah Partisi mevcut düzene karşı sürekli suç 
işleyen bir parti görünümünde.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik 
Cumhuriyetin temellerini değiştirmek için sürekli giri 
şimleri sergilemesi, aynı partinin 1960’iı yıllardan 
bugünlere 3 kez kapatılmasına neden oldu.

Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi ve Refah
Partisi'... > ,

Erbakan Hoca, şimdi, kapı kapı dolaşarak 
demokrasi ve cumhuriyet havarisi kesiliyor.

Düşünce özgürlüğünden söz ediyor.
Oysa bir iki yıl önce mecliste az bir miletvekili ile 

temsil edilen bir partinin kapatılması için az mı çaba 
harcamıştı.

Bunlar unutulmadı.
Kendine göre demokrasi kendine göre özgür

lük olmaz.
Refah Partisi parlementoda parmak sayısıyla 

parti kapatılması için destek vermeseydi, bugün ken
disinin düştüğü durumda onlara sahip çıkacak 
başkalarını, en azından kendi siyasi tabanı dışında 
kamuoyu desteğini bulurdu.

Refah yerine hemen bir başka parti kurulur. 
Ancak bu oluşum içinde artık sayın Erbakan olamaz.

Refah tabanı inaçlarına ve düşüncelerine sahip 
olabilir, belki de daha da büyüyebilirler. Bunlar sonu
cu değiştirmez,

Laik Türkiye Cumhuriyetini Atatürk ‘ün çizdiği 
yolda koruyacak kurum ve kuruluşlar var oldukça, 
cumhuriyet daha sağlam temeller üzerine oturacak
tır.

Demokrasi salt kendin için değil, başkaları için de 
en iyi rejimdir.

önce de iki bıçakla
ma olayından sabıkası 
bulunan Mustafa 
Maden, dün akşam- 
saatlerinde bisikletiyle 
Kayıkhane Mevkiinde 
boyacı ustası 3 çocuk 
babası Naci Bekçe'yi 
bilinmeyen bir neden
le bıçakladı.

Olaydan sonra 
kaçmaya çalışan* 

Maden; Bekçe'nin 
arkadaşları tarafından 
sopalarla ve taşlarla 
kovalandı.

• Ba lı kpazarı' na 
kadar .kaçan akli den
gesi bozuk Mustafa 
Maden'i polisler linç 
edilmekten zor kur
tardı..

Polisçe gözaltına 
alınan Maden',ih 

üzerinde yapılan ara
mada 4 bıçak, çan
tasında ise .5 bıçak 
bulundu.

Yaralama olayından 
sonra arkadaşları 
tarafından Gemlik 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan Naci Bekçe,, 
kan kaybından kurtarıla
mayarak öldü.

Bekçe'nin cenazesi 
bugün törenle toprağa 
verilirken, olay ilçede 
büyük üzüntü yoranı.

Çiftçi 
belgeleri 
değişecek

Çiftçilere yapılmakta 
olan ' Kimyevi Gübre 
Destekleme ödemeleri 
bundan sonra çiftçiye 
anında, bayiden gübre 
alırken yapılacak.

. Yeni uygulamaya göre, 
çiftçiler, Çiftçi Belgesi İle 
Gübre Bayiine giderek 
gübresini İndirimli olarak 
alabilecekler. Çiftçiler 
dışındaki satışlara İndirim 
uygulanmayacak.

Çiftçi belgeleri ,1 Şubat 
tarihinden İtibaren 
yenilenecek.

Haberi 3. Sayfada

Belediye 
Başkanı 
Ankara’dan 
döndü

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Orhangazi, 
İznik ve İznik Gölü çevresi 
ve Gemlik Belediyesi; 
tarafından oluşturulan 
Belediyeler Birliğinin kuru
luş olayının hızlanması 
amacıyla gittiği Ankara’dan 
haftasonu döndü.

Başkan Avcı doğalgazla 
ilgili temaslarda da bulundu

Haberi Sayfa 3’te

Belediyeler Birliği ve doğal 
gazla ilgili çalışmalarını 

tamamlayan Başkah Avcı 
İlçemize döndü.

Milli Eğitim Koruma 
Derneği’nden atak.

Okunmuş 
kitaplar 
toplanıyor

Milli Eğitim Koruma 
Derneği okunmuş kitap lan 
toplama kampanyası 
başlattı.

. Belediye Resim ve Sergi 
Sarayı'nda 4 gün süre ile 
açık kalacak olan 
merkezde kütüphanesi ve 
kitaplığı olmayan köy 
okullarına kitap
sağlanacak.

Ensar, Vakfının 10-19 
Ocak'ta açmış olduğu 
sergi sona erdi.

Haberi Sayfa 3'de

Necati Kartal 

“Yazıyorum”

2. Sayfada 

Gonca Yerliyurt 

“Renkler” 3. Sayfada 

Erol Gürçay 

“Yarı Şaka Yarı Ciddi” 

S. Sayfada

lYeni Başkan Hacı Önal

A.D.D. Genel
Kurulu yapıldı

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesinin 4. 
Olağan Genel Kurul toplantısı 
geçtiğimiz hafta pazar günü 
demek lokalinde yapıldı.

Genel Kurulun Divan 
Başkanlığına İsmet Yiğit, 
yardımcılıklarına Osman Ibi- 
can ile Turhan Yılmaz'ın getiril
di.

Daha sonra seçimlere 

ÖYK yeni karar aldı.

Sunğipek
TEKEL’in

Cumhuriyetin ilk sanayi kuruluşlarından olan Gemlik 
Sunğipek Fabrikası 60 yıl sonra bir başka devlet kurumu olan 
TEKEL'e devrediliyor.

10 yıldan beri özelleştirme kapsamında bulunan ve 
bugüne kadar özelleştirilemeyen Sunğipek Tesisleri sonmda 
Başbakanlık özelleştirme Yüksek Kurulu'nun aldığı kararla 
TEKEL'e devredilecek.

Haberi Sayfa 3’de

Çevre Temizlik 
Vergisi’nin ödeme ayı

Konutlarve İşyerlerinin Belediyeye ödediği Çevre 
Temizlik Vergisi'nin 31 Ocak 1998 günü mesai saati 
sonuna kadar ödenmesi istendi.

Belediye Çevre Temizlik Vergisi Şefliğinden yapılan 
açıklamada Vergi mükelleflerin mağdur olmamaları, 
için Çevre Temizlik Vergilerinin ilk taksitlerinin bu ayın 
sonuna kadar belediye veznesine yatırmaları gerektiği 
hatırlatıldı.

- BİŞAŞ Gemlik’e yüz yataklı hasta 
hane yapacakmış.

- İyi, hoş, güzel...
- KUTLARIZ!
- Ama, neden bugünlerde
- Ve de neyin karşılığında?..
- Afedersiniz..
- Yük taşımayan eşeğe kimse ot 

vermez derler de...
fJnan

geçildi. Seçimler sonucunda 
Yüksel Uğur,; Doğan Alkaya, 
Nazım Karagöz, Nazmiye 
Angüneş, Hacı önal, Hülya 
Narcı .ve . Sema 
Kahraman'dan oluşan yeni 
yönetim kurulu oluşturuldu.

Başkanlığa ise Hacrönal 
getirildi.

Haberi Sayfa 3’te
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Yılmaz AKKILIÇ
Yazarımız Yılmaz Akkılıç geçirmiş olduğu kalp rahatsızlığı 

nedeniyle yazılarına bir süre ara vermiştir.

Serbest Kürsü |
Herşeyden ötürü, 

Herşeye Rağmen...
Bunaltıyor insanı yaşamdaki tekdüzelik; 

köreltiyor yaşam kaygıları, küçük hesaplar, 
ekonomik hırslar, sevginin, saygının; özlemin 
üstüne çıkıyor.

Tutturmuşuz bir kavga gidiyoruz. Yaşamda 
etken olabilmek için tabii ki kavganın nedeni, 
nasılı, amacrönemli; ancak yaşam kaygıları 
içinde unutulmamalı duygular. Yitip gitmemeli 
ömür.,

Lavaziye Kânunu’nu hatırlıyorum:
“Canlılarda kullanılmayan organlar işlevini 

yitirir.”
Korkarım, usta oyuncu insanoğlu hamle 

üstüne hamle yaparken, hasır altı ettiği sevgi, 
saygı, anlayış, hoşgörü duygularını yitirecek.

Stresi aşabilmek, karamsarlığı coşkuya çevire
bilmek zor değil aslında. Sımsıkı sarıl, yaşanılası 
güzeliklere. Değer ver, ama hakedene.

Çiğne hayatı, hatta yut ve hatta hazmet. 
Montaigne’nin dediği gibi “hayat senin alıştırma 
kitabın.” Yaşa ve öğren.

Ne diyor Sait Faik:
“Bir insanı sevmekle başlar herşey. ” 
insanoğlu sevin birbirinizi, hem de hiç ayrılma- 

makcasına. Tüm yüzlerde sıcacık bir gülümseme 
varolsun.

Karşındakini işit. Tatlı birkaç söz, tatlıbir bakış, 
yaşama sevinci büyütmeye, insanı arıtmaya 
yeter.

Yaşamın güzelliğine, umutla, dört elle sarıl. 
Dejenere ilişkiler, vicdansız anlaşmalar seni 
yıldırmasın.

Çıkarlar uğruna inançlarını eiiretme. Kişisel 
hürriyetini koru. Herşeyden önemlisi, “hayatta 
birtek senden vazgeçemiyorum umut, seni 
dünden daha fazla seviyorum hayat” diyebil.

ilişkili olduğunu ancak kime ait olduğunu 
anımsayamadığım birkaç dize ile bitirmek istiyo
rum-

Gel, direnci sürdürelim, 
Susmuş renginden 
Bitmemiş bir güzeli 
En yaşanılası yerinden 
Gel, kendimizi sürdürelim. 
Herşeyden ötürü, 
Herşeye rağmen...

Çağlayan Yıldız
U.Ü. İk. td. Bil. Fak. öğrencisi

İlkyardımın 
önemi
Türkiye'de ilkyardımın 
konusuna yeterince önem 
verilmediği, özellikle trafik 
kazaları sonrası yapılan 
ilkyardım uygulamalarının, 
bilimsel standart taşı
madığı bildirildi. ' 
ilgililer yaptıkları açıklama
da; trafik canavarı yollarda 
terör estirirken, ilkyardım 
konusunun gözardr 
edildiğini söylediler.
Kazalar sonrası yapılan ilk
yardım uygulamalarının 
hiçbir bilimsel standart 
taşımadığını belirten'ılgiljV 
ler, “yaralı taşıma biçimi, 
karga-tulumba oluyor. Bu 
uygulamalar, kurtarmaktan 
çok kurtarmamaya 
dönüşüyor. Sonuçta bin
lerce insan ya ölüyor, ya 
da sakat kalıyor” 
Yapılan araştırmaların, 
trafik kazalarında ölümlerin 
yüzde 10’unuh ilk 5 dakika
da, yüzde 50’sinin yarım 
saatte; yüzde 30’unun yol
larda, kalanının da sağlık 
kuruluşlarında meydana 
geldiğini ortaya koyduğunu 
kaydetti. “Başarıyla uygu
lanacak yardim, ilk 5 
dakikadaki ölümleri büyük 
oranda azaltabilir” diye 
konuştu.
ilkyardımın amacı, “olay 
yerine bir sağlık ekibi 
gelene kadar, kazaya 
uğrayan kişinin hayatta 
.kalmasını sağlayacak geçi
ci tedbirlerin alınması” 
olduğunu hatırlatan 
ilgililer,ilkyardımı yapacak 
kişiler mutlaka eğitimli/ - 
olmalıdır. Eğitim almadan 
yapılacak ilkyardım, vahim 
sonuçlar doğurur dediler, 
ilkyardım konusunda basit 
ama önemli birkaç madde 
şöyle : 
örneğin, yaralının, so 
lunumunu rahatlatacak 
şekilde kravatın 
gevşetilmesi, ceketinin 
çıkartılması basit ancak 
önemli bir yardımdır.
Nabzın atıp atmadığına 
bakılabilir. Aşırı kanama 
olan bölge yardım gelin 
ceye kadar, elle tampon 
yapılarak kanama 
önlenebilir. (A.A.)

YazıYorum
Necati Kartal

TBMM Yolsuzluklar ve Sistem

■GEMLİK KÖRFEZ
B Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI : 1200
Fiyatı :20.000 TL.

fe* Sahibi ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER 

YÖntfhm Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A Tel: 51317 97 GEMLİK 

Bursa Büro : Fomara Meydanı Aytı Plaza Kat: 4 No: 66

Tel: 225 20 67 Bursa
||||i ■ Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Dairesinden aldığım 
nüfus cüzdanımı 
29.12.1997 günü 

kaybettim.
Hükümsüzdür.. 

Kadriye BAYRAK

Son günlerde meclisteki yolsuzluk ya 
da spekülasyonlar konusunda 
kamuoyunda kopan fırtına üzerine 
görüşlerini içeren bir yazıyı Bursa MV 
Sayın Ali Rahmi Beyreli göndermiş. Ben 
de okuyucularımız için aynen yayınlıyo
rum.'

* * *

TBMM 23 Nisan 1920’de kurulduğun
da egemenlik millete geçmiş ve her alan
da kullanma yetkisi de TBMM’ye ait 
olmuştur. **

Kurtuluş Savaşı sırasında tüm karar
lar TBMM’den çıkmış, M. Kemal Atatürk, 
meclise vekaleten, aldığı yetki ile başko
mutanlık görevini yerine getirmiş,., 
cumhuriyetin kuruluşunda ve sonrasında 
tüm kararlar ve devrimler TBMM’de 
tartışılmış ye sonuçlandırılmıştır. TC 
açısından TBMM rejimin kalbi ve en 
önemli kurumu olmuştur. TBMM bugün' 
de' TC’nin en önemli kuruntudur. Zaman 
zaman yara almasına askeri müdahale 
lerle kapatılıp silbaştan oluşturulmuş 
olmasına rağmen, meclis yine en önemli 
kurumumuzdur.

Son yıllarda TBMM’ye ve MV’ne 
güvenin azaldığı bir gerçektir. 
Toplumumuzdan bu konuda haklı haksız 
eleştiriler yapılmaktadır. Eleştiri yapıl
ması diye bir iddiada sözkonusu olamaz. 
Ancak eleştirilerin gerçek hedeflere ve. 
doğru temellere dayandırılarak yapılması 
gerekir. Çünkü unutulmamalıdır ki meclis 
yıpranırsa bundan sadece MV ve siyasi 
partiler değil, demokrasi ve rejim büyük 
yara alır.

Bu noktada bir diğer husus da 
meclisin toplumun bir aynası olduğudur. 
Türk toplumunun yapısı nasılsa, 
Türkiye'deki kurumlar nasılsa TMBB'de 
öyledir. Türk toplumundaki arayışlar ve 
hastalıklar, kürumlardaki yapısal bozuk
luklar ve yaklaşımlar TBMM’ye aynen 
yansımıştır.

Son günlerde TBMM’de ortaya çıkan 
yolsuzluklar bumantıkla değerlendirilme
lidir. Eksiklik vekusur varsa sistemin 
bütününde vardır. Dolayısıyla birşeyler 
yapılacaksa ki yapılmalıdır, tüm sisteme 
yönelik olmalıdır.

Türk insanı artık yolsuzluklardan bık
mıştır. Mevcut eksiklikler toplumun ve 
TC’nin geleceğini tehdit eder olmuştur ve 
yolsuzluklar bir iç sorun olmaktan çık
mış, uluslararası bir sorun haline 
gelmiştir. Bu alanda gerekeni yapmayan 
ülkeler uluslararası alanda dışlanma 
noktası ile karşı karşıyadır.

Bir takım ülkeler devlet kurucularında
ki yolsuzlukların üzerine kararlılıkla gidip, 
uluslararası örgütlere, para kredi kurum- 
larına bu alandaki mücadelesini kanıtla
maktadırlar.

örneğin iflas etmiş Güney Kore tüm 
yolsuzluk ve soygun olaylarının üzerine 
kararlılıkla gitmiş, olaylara karışanların 
kim olduğuna bakılmaksızın, devlet 
başkanının oğlu bile cezalandırılmıştır.

Dolayısıyla G. Kore'de halkın parasım 
gaspedenlefin yakalanıp cezalandırıl
ması ile, bu ülkede toplum, temiz siyaset 
konusunda kararlı adımlar atılmış; alınan 
yardımların heba edilmeyeceği kanıtlan
mıştır. Bu durumda IMF'nin 1 milyar 
doları çekinerek vermediği Türkiye'ye 
karşılık, Kore’ye 55 milyar doları rahatlık
la verebilmiştir.

Bizde ise, yıllardır yapılan yolsuzluk

lar, hırsızlıklar, rüşvet olayları yapanın 
yanına kar kaldığı için, alınabilecek 
yardımlarda yine belirli kesimler tarafın
dan gasp edildiği için, IMF bize güven 
duyarak yardım yapmamaktadır.

Bu anlamda bu kurumun bize yardım * 
konusunda ayak sürmesinin gerçek 
nedenini bilmeliyiz.

Bildiğimiz ve toplum tarafından gözle
nen birşey varsa o da, yolsuzlukların, 
hırsızlıkların yıllardır yapıldığı ve yapan
ların kanıtlandığı halde hiçbirinden 
hesap sorulmadığı ve bu nedenle 
halkımızın parlamentoya, bürokrasiye 
güven duymadığıdır.

Oysa sadece geçmişte yapılan yol 
suzlukların hesabını faillerinden sorsak 
temiz toplum, temiz siyaset ilkelerini ha 
yata geçirse, bundan sonra yolsuzluk
ların yapılmaması için idari ve caydırıcı 
tedbirler alsa, inanıyorum, ki Türkiye* 
bugünkü sorunlarının yarısından çoğünu 
çözer.

Dikkat edilirse bugüne kadar çıkan 
yolsuzluklar çeşitli nedenlerle kendiliğin
den ortaya çıkmıştır. Yani tesadüfi olay
lar almasa aynı kurulu soygun düzeni 
devam edecektir. Çünkü sistem buna 
müsaittir.

Belki sistem, 1980 sonrası toplumu- 
muzda egemen olmaya başlayan yozlaş
manın neticesinde oluşan köşe dönmeci, 
adam sendeci, yaklaşımlarımız, bu .olay
lara neden oluyor.

ülkemizde sistem, bağımsız yargının, 
tam oluşamamış olması ve bağımsız 
denetim-olmaması ve ceza hukukumuz-, 
daki yetersizlikler yani yapılanların 
yapanın yanına kar kalması, yolsuzluk, 
hırsızlık, rüşvet, çete olaylarını beslet 
mekte, hem de globalleşme, liberalleşme] 
uğruna her türlü köşe dönmeci ve bu 
uğurda her şeyi mübah sayan anlayış bu 
olaylara neden olmaktadır. -

O zaman hem sistemimizde gerekli 
denetim mekanizmalarını kurmamız, 
hem de anlayış ve yaklaşımlarınızı 
değiştirmeniz gerekmektedir.

1- Yetkili bir denetim mekanizması 
oluşturup, şeklen meclis başkanlığına 
bağlı, özünde idari ve mali yönden 
bağımsız güçlü ve etkili bir organ 
yaratmalıyız.

2- Yargıyı bağımsız hale getirip, 
hakimler ve savcılar yüksek kurulun
dan hükümetin ve bürokrasinin tem
silcilerini çıkarmalıyız.

3- Tüm gelişmiş ülkelerde olan, 
adli polis teşkilatını kurmalıyız.

4- Milletvekili dokunulmazlıklarını 
sınırlandırmalıyız.

5- Memurun muhakematı hakkında- 
ki kanunu kaldırmalıyız.

6- Demokrasi ve insan hakları 
konusundaki standartlınızı yükselt
meliyiz.

7- Parlamentonun ve kamunun 
daha etkin ve verimli çalışabilmesini ! 
te'min edecek gerekli düzenlemeleri 
yapmalıyız.

8- Türk toplumunun genel eğitim 
seviyesinin ve kalitesini yükseltmeli ■ 
yiz.

9- Vergi reformu ve vergi tabanını 
genişletip, kayıt dışı ekonomiyi en aza 
indirmeliyiz.

Tüm bunları TBMM’de temsil edilen 
partiler birlikte yaparak, tüm bunların J 
onurunu şerefini, tüm ulusu olarak hep 
birlikte paylaşmalıyız.
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Belediye Başkanı söylentilere cevap vercii

GEMPORT’un
hisselerini devretmiyoruz

BİSAŞ A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Muammer Ağım'ın 
Gemlik'e yüz yataklı 
Devlet Hastanesi yaptır
ma haberlerinin ardın
dan “Belediye GEM
PORT’un hisselerini 
devrediyor” şeklinde 
çıkan söylentiler üzerine 
bir açıklama yapan 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, "böyle bir 
şey söz konusu değildir. 
Söylentiler kasıtlı 
çıkarılıyor” dedi.

Gazetemiz Sorumlu 
Müdürü Kadri Güler'in 
soruşunu yanıtlayan 
Belediye Başkanı Avcı, 
GEMPORT'ta bulunan 
belediye hissesinin bir- 
başkasına devredil 
meşinin söz konusu 
olmadığını belirterek 
şunları söyledi:

lYeni Başkan Hacı Önal

A.D.D. Genel
Kurulu yapıldı

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesinin 
4. Olağan Genel Kurul 
toplantısında yönetim 
değişti.

Geçtiğimiz hafta pazar 
günü dernek lokalinde 
yapılan genel kurul toplan
tısına üyeler büyük ilgi gös
terdi.

Genel kurulun divan 
başkanlığına İsmet Yiğit, 
yardımcılıklarına OsmanTbi- 
can ile Turhan Yılmaz'ın 
getirilmesinden sonra 1997 
yılı çalışmalarına ait rapor 
yönetim kurulu üyesi 
Mehmet Çalım tarafından 
okundu.

Rapor üzerine yapılan 
eleştirilerden sonra yeni 
yönetim kurulu seçimlerine

ÖYK yeni karar aldı.

Sunğipek 
TEKEL’in

İlçemizin Cumhuriyetle özdeş İlk sanayi kuruluşu 
olan Sunğipek Vlskon Mamüllerl İşletmesi 60 yıl sonra 
bir başka kamu kuruluşu olan TEKEL'e devrediliyor.

Yaklaşık 10 yıldır özelleştirme kapsamında olan ve 
birçok kez özelleştirme kurulu tarafından satışa 
çıkartılan Gemlik Sunğipek ve Viskon Sanayi İşletmesi 

[sonunda Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 
[aldığı kararla TEKEL'e devredilecek.

1 öğrenildiğine göre resmi işlemlerin tamamlan- 
masından sonra TEKEL'e devredilecek olan Sunğipek 
rakı ve likör üretimi yapacak. Sunğlpek'in bir başka 

■kuruluşa devredilmesi çalışanlar tarafından sevinçle 
karşılandı.

“Sayın Muammer 
Âğım’a Cumhurbaşkanı 
Sayın Süleyman 
Demirel’in Bursa’ya 
açılışlara geldiği 
zaman, Gemlik’e 200 
yataklı bir hastane yap
tırılması tçin istekte 
bulunmuştu. Bu 
isteğimizi her fırsatta 
karşılaştığımızda 
yeniledik. Adeta ken
disini Gemlik’e hayırlı 
bir iş yapmaya zorladık. 
Bu zorlamalar sonunda 
100 yataklı bir hastane 
yapması konusunda 
mutabakata vardık.

Sayın Muammer 
Ağım’ın belediyenin 
göstereceği yere 
yapacağı modern has
tanenin tüm mas
raflarını kendisi 
karşılayacaktır. Bunun 
karşılığında BİSAŞ’ın

geçildi. Eski yönetim kurulu 
başkanının hazırladığı liste 
ile yönetim kurulu üyesi 
Yüksel Uğur'un listesi seçim
lere katıldı.

. Yapılan oylamada 
Yüksel Uğur'un listesi farklı 
bir şekilde yönetim kurulu 
üyeliklerine seçildi.

Yüksel Uğur, Doğan 
Alkaya, Nazım Karagöz, 
Nazmiye Angüneş, Hacı 
önal, Hülya Narcı ve Sema 
Kahraman'dan oluşan yeni 
yönetim kurulu kendi 
aralarında yaptığı toplantı
da Haci önal'ı başkanlığa. 
Nazım Karagöz'ü başkan 
yardımcılığına, Sema 
Kahraman'r sekreterliğe, 
Yüksel Uğur'u ise sayman
lığa getirdi.

ortak olduğu GEMPORT 
A.Ş.’nin Gemlik 
Belediyesine ait olan 
hisselerini devretmek 
gibi bir pazarlık 
sözkonusu değildir, ola
maz da. Belediyeye ait 
mülkler ve ortaklıklar 
ancak belediye meclis 
kararıyla devredilir. 
Bunu, dedikoduyu 
çıkartanlar gayet iyi 
bilirler. Böyle birşey 
sözkonusu değildir. Bu 
türlü söylenti çıkaranlar 
yardım yapanları 
engeller” dedi.

Gemlik'İn modern bir 
hastaneye ihtiyacı 
bulunduğunü belirten 
Başkan Avcı, İznik 
Devlet Hastanesinin 
bölgede örnek hastane 
olduğunu, .Gemliklilerin 
böyle bir hastaneye 
layık olduğunu söyledi.

Belediye 
Başkanı 
Ankara’dan 
döndü

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Orhangazi, 
İznik ve İznik Gölü çevresi 
ve Gemlik Belediyesi 
tarafından oluşturulan İznik 
Gölü sularının arıtılması ve 
evsel atıkların imhasıyla 
ilgili Belediyeler Birliğinin 
kuruluş olayının hızlanması 
amacıyla gittiği Ankara’dan 
haftasonu döndü.

Başkan Avcı gazetemize 
yaptığı açıklamada, içişleri 
Bakanlığı ilgilileri ile konu 
hakkında görüştüğünü, 
ayrıca Çevre Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcılarıyla da 
görüşerek, hazırlanan pro
jenin finansmanını karşıla
mak amacıyla dış kaynaklı 
yardımlar bulmak için 
temaslarda bulunduğunu 
söyledi.

. öte yandan Başkan 
Avcı, doğalgaz konusunda 
da Ankara’da girişimlerde 
bulundu.

BOTAŞ Genel;
Müdürlüğü’ne giden
Başkan Avcı, Gemlik’in 
doğalgaza kavuşması için 
sürdürülen çalışmaları 
yakından izledi.

Görşmelerin olumlu 
olduğunu söyleyen Başkan 
Avcı, bu konuda Başbakan 
Mesut Yılmaz ile görüşme 
yapacağını ve Gemlik’in 
mutlaka doğalgaza kavuş
turulacağını belirtti.

Çiftçi 
belgeleri 
değişecek

Çiftçilere yapılmakta 
olan Kimyevi „ Gübre 
Destekleme ödemeleri 
bundan sonra' çiftçiye 
anında, bayiden gübre 
alırken yapılacak.

Bugün İlçe Tarım 
Müdürlüğü'nde muhtarlar
la birlikte yapılan toplantı
da bu konu görüşülerek, 
yeni çiftçi belgeleri muhtar
lara dağıtılacak.

Yeni uygulamaya göre, 
çiftçiler, Çiftçi Belgesi ile 
Gübre Bayiine giderek 
gübresini indirimli olarak 
alabilecekler. Çiftçiler dışın
daki satışlara indirim uygu
lanmayacak.

Çiftçi belgeleri 27 Kasım 
1997 günü Resmi 
Gazetede yayımlanan 
Bakanlar . Kurulu 
Kararnamesine, göre 1 
Şubat tarihinden itibaren 
yenilenecek.

İlçe Tarım
Müdürlüğünden yapılan 
açıklamaya göre; çiftçi 
belgeleri yeni şekliyle hazır
landı. Bu belgelere yazıla
cak tarımsal varlığın 
muhtarlıklar tarafından 
onaylanacak. Çiftçiler bel
gelerin Ziraat Odalarından 
alacaklar.

İlçemizde Ziraat Odası 
olmadığından Çiftçi 
Belgeleri önceden olduğu 
gibi İlçe Tarım Müdürlüğü 
tarafından verilecek.

Milli Eğitim Koruma 
Derneğinden atak.

Okunmuş 
kitaplar 
toplanıyor

Milli Eğitim Koruma 
Derneği okunmuş kitap 
lan toplama kampanyası 
başlattı.

Belediye Resim ve 
Sergi Sarayı'nda 4 gün 
süre ile açık kalacak 
olan merkezde 
kütüphanesi ve kitaplığı 
olmayan köy okullarına 
kitap sağlamayı 
amaçlayan kampanya
da toplanacak kitaplar 
saptanacak ve okul 
müdürlüklerine teslim 
edilecek.

öte yandan Ensar 
Vakfı tarafından 10-J9 
Ocak tarihleri arasında 
yine belediye Resim v$ 
Sergi Salonu'nda açılan 
yeni yayınlar kitap 
satışları sona erdi.

Ramazan boyunca 
İki değişik vakıf tarafın
dan dini kitaplar 
sergilenerek, aynı 
zamanda satışları da 
yapıldı.

= Gonca YERLİYURT =

Organlarınıza yaşarken 
ihtiyacınız var

“...Binlerce insan diyaliz makinesine bağlı 
yaşamlarını sürdürürken, binlerce kişi karaciğer için 
sıra beklerken; yine binlerce kişi sağlam karaciğeri 
ve böbreğiyle ya da ne bileyim korneasıyla 
gömülmeyi tercih ediyor. Biliyorum çok acımasız ve 
kaba oldu ama bu bir gerçek.

Yaşarken değil ölüme hazırlanmak, onu düşün 
mek bile bize uzak. Ama ölüm de yaşam kadar 
gerçek ve yakın. Organ bağışının günah olduğu yo 
tundaki söylentiler ise tamamen asılsız. İslam dini 
organ nakline karşı değil, üstelik onu teşvik eden 
yorumlar getiriyor. Suudi Arabistan gibi İslam, 
ülkelerinde organ nakli yapılıyor. Bizde ise şu ana 
kadar sadece 50 karaciğer nakli yapılmasının 
nedeni sadece dini baskı, sadece bürokrasi veya 
yasal düzenlemeler değil, sanırım sadece korku.

Çünkü organ bağışlamak günah değil, ülkemiz 
son derece modern bir organ nakli yasasına sahip, 
ama biz korkularımızla yaşıyoruz, öldükten sonra 
karaciğerimizin, böbreğimizin, gözümüzün başkaları 
için yaşam kaynağı olacağını bilmiyoruz, bilmek 
istemiyoruz.

Yapılacak tek şey organ bağış kartını doldurmak, 
imzalamak ve hep yanında taşımak...”

Organ bağışı için tek eksiğin organ bağış kartı 
olabileceğini düşünerek aylar önce bu köşeden 
sizlere böyle seslenmiştim. “Organlarınızı 
bağışlayın ve kartınızı yanınızda taşıyın.”

Geçen bu sürede organ bağış kartının çok da 
önemli olmadığını anladım. Kartınız olsa da olmasa 
da organlarınızın bağışı için her halükarda ailenizin 
onayı şart. Bu da demektir ki, kararınızı ve karar
lılığınızı Öncelikle aileniz ve yakınlarınızla paylaş
manız, olaya inanmanız ve korkularınızdan arın
manız gerekiyor.

Uludağ üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı öğretim 
üyesi Doç. Dr. Kamil Dilek de, organ bağışının 
yaygınlaştırılması konusunda çalışmalar yapan 
Yeşil Rotary Kulübü’nün toplantısında, bu konuya 
dikkat çekiyordu. “Aile kendi arasında organ 
bağışı konusunu mutlaka konuşmalı, kişilerin 
konuya yaklaşımı net bir şekilde ortaya konul
malı ve olay bir vasiyet şeklini almalıdır. Bu 
organ bağış kartından daha etkilidir.”

Bu demek değil ki organlarınızın bağışını bir 
kartla resmileştirmeyin, onu da yapın ama aile gün
demine mutlaka organ bağışını getirin ve gerçekten 
istiyorsanız bunu vasiyet şekline dönüştürün.

Doç. Dr. Kamil Dilek’in verdiği bilgilere göre 
ülkemizin hali kadavradan yapılan organ nakli 
konusunda içler acısı durumda, üstelik ülkemizde 
1975’de böbrek nakliyle başlayan organ transplan
tasyonlarda, hekimlerimizin ve teknik donanımın 
hem hastanın yaşamının uzatılmasında hem de 
uyumda çok başarılı olmasına rağmen. Ancak ne 
yazık ki Türkiye’de örneğin böbrek nakillerinin 
yüzde 85’i canlıdan, yüzde 15’i kadavradan gerçek
leşiyor. Batı ülkelerinde ise bu oran tam tersi.

işte en büyük problem bu, kadavradan alınan 
organ eksikliği. 97 yılında sadece 25 kadavradan 
organ alınmasına karşı Sağlık Bakanlığımın 96 veri
lerine göre 4 bin hasta böbrek, 200 hasta karaciğer, 
200 hasta kalp, 150 hasta akciğer için sıra bekliyor. 
Bursa’da, Uludağ üniversitesinde ise 97 yılında ne 
yazık ki tek bir kadavradan bile organ alınamamış. 
Ayda 3-4 hastanın potansiyel organ verici olarak 
ölmesine rağmen hasta sahipleri organ* bağışım 
düşünmediklerini söylüyor, haftada 2-3 böbrek nakli 
imkanına sahip olunmasına rağmen organ yok
luğundan hemen yanıbaşımızdaki Tıp Fakültesi’nde 
nakil yapılamıyor. Yüderce hasta organ beklerken, 
yüzlerce hasta öldükten sonra sağlam organlarıyla 
gömülmeyi tercih ediyor.

Doç. Dr. Dilek’in söylediği gibi “Organ bağışının 
yaygınlaştırılması toplumun tüm katmanlarının 
olaya sıcak yaklaşımı ile mümkün olabilir. Bu bir 
gönül işi, gönül rızası ile olması gerekiyor.”

İyi ama organlarımız bize sadece yaşarken 
gerekli değil mi?________
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Çocuğun psikososyal 
gelişiminin desteklenmesi

“"Temel Sağlık Hizmetleri Yoluyla 
Çocuğun Psikososyal Gelişiminin 
Desteklenmesi” konulu projenin 
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde
uygulandığı belirtildi.

Projenin tanıtımı dolayısıyla
düzenlenen toplantıda konuşan
uzmanlar projenin Sağlık Bakanlığı, 
Ankara ün. Tıp Fakültesi işbirliğiyle, 
Türkiye’de 9 ilde pilot proje olarak
yürütüldüğünü bildirdiler.

İlgililer şu bilgileri verdiler:

Bu projenin amacı, hamilelik 
döneminden başlamak üzere 
çocuğun 6 yaşına gelene kadar 
yapılan izleme çalışmalarında, fiziksel 
gelişiminin yanı sıra psikomotor ve 
sosyal gelişiminde ortaya çıkabilecek 
psikolojik ve nörolojik bozuklukları 
önlemektir.

Çocuğun bedensel olduğu kadar, 
ruhsal ve sosyal açılardan da sağlıklı
gelişmesini sağlamaktır. 

(A.A.)

Aydınlar Madencilik TAŞ Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den
KONGRE İLANI

Şirketin olağanüstü genel kurul toplantısı 10 Şubat 1998 Cuma günü saat 
12.00'da şirketimizin merkezi Hamidiye Mah. Kumsal Sk. No : 47 Gemlik adresinde 
yapılacağı duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:

1- Açılış ve divan teşekkülü
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
3- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi, şayısı ve üyeliklerinin belirlenmesi için 
seçim yapılması,

Kaşede, mühürde 
bekleme yok! f
Her türlü otomatik ve 

normal kaşe ve 
mühürleriniz bilgisayarlı 

sistemle
1 günde teslim edilir.

Körfez OFS€T
Matbaacılık • Reklamcılık • Yayıncılık 

Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK
Tel & Fax : (0.224) 513 17 97 - 513 35 95

Körfez OFSET bir Kadri Güler kuruluşudur.

KAYIP
38 Nolu Tekel 

ruhsatını 

kaybettim.

Hükümsüzdür.

Rafet ÇAZIM

SATILIK 
DÜKKAN

* istiklal Caddesinde
* Çarşı Meydanına yakın
* 88 m2 çekme katlı
* Her işe müsait DÜKKAN sahibinden 
Satılıktır.

Tel: (0.224) 513 92 27
513 72 47 !

Vereceğiniz her türlü ilanlarınız için,

KÖRFEZ REKLAMTe|&Fax;(0224)5131797_5133595

Bursa "2000 
Olay 

«•* Bursa Haber <

Lüks ve kaliteli,
. zengin çeşitli, her 

bütçeye uygun 
davetiyelerimiz

1 günde teslim edilir.

DAVETİYELERİ

KÖRFCZ OFS€T
Gazhane Cad. No : 51/A

GEMLİK
Tel & Fax : 513 17 97 - 513 35 95
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Kimi kumar kimi içki zehiri içer 
Sanki doğru yolmuş bunu da seçer 
Mutluluk budur deyip de geçer 
Ne olur bu gençlere bir çare

'Kimi hayat yorgunu düşer yollara 
Kimi çırpınıyor hasret güllere 
Onlar da taht kurmak ister gönülde 
Ne olur bu gençlere bir çare

GENÇLİĞE BİR ÇARE
Bir acı gerçektir görenimiz'yok 
Gel zehirden kurtar diyenimiz yok 
Gömülmüş gençlik kahve köşelerinde 
Allah için çaba verenimiz yok

Şiir Köşesi Seçmeler ARI SAKA
Gunun Fıkrası

Erol GÜRÇAY

Demir Ali şiirlerle acılar dolu
Yokmudur yıkılan gençlerin tatlı günü
Hep çıkmaza mı girecek mutluluğun sonu
Ne olur bu gençlere bir çare

Demir Ali Baydar

Basından Seçmeler
Bir Yol Masalır yaşam hep aynıydı|. ıslak ve yumuşak bir el gibi yüze vuran orman havası, hayrankk ve güven uyandıran, başı göklerde ağaçların kokusu, raylarla asfaltı incitmeden bölen, yatağından taşmak için gün sayan derenin şırıltısı, bir o yana bir bu yana gidip ’ duran araçların' homurtusu, aralık dallar ve sisin arasından sızıp dama, avluya, çitlere, çeşmeye ve alnına ulaşan güneş selinin yakıcılığı aynıydı,I dün gibi aynıydıihtimal ki, yüzlerce sabahtır ibadet edercesine usul usul sırtına geçirdiği alı solmuş, topuklarına kadar, uzayan entarisi, .çok bayram önce alınmış mor-sarı yemenisi, sofradaki yeri kadar aynıydı.| ilk soluğu ciğerlerine ulaştığı günden beri hedefsiz, umut- j suz, dikenli tellerle örtülüydü düşlerikaslı çocuk bedenine düşen ilk kıvılcım, yanağına pembe bir gül gibi konmuştur ‘ ihtimal ki,anası gibi -elin ağzından- gizledi tek kişilik günahlarının izleriniutançları, inkarları, sırlan, yakarışları onyıllardir aynıydı uzun bir kış gecesinde, ateşin turuncu aydınlığında anlatılmadıysa, iki göz evlerinin harcını kaç kişinin terinin karıştığı |bilmezdiiçindeki onçacan, niye onca yürekten öteye konmuştu, i bilmezdikülrengi gözlerini yuma aça, çeşmeye doğru koşturan yemenili çocuk irisinin yaşamı -ne çare ki- olmasi gerektiği gibiydir o yoldan geçen çok bilmişlere gizemli, mutsuzlara imrenilesi ve yaşama direnenlere şükür vesilesi olabilecek iki göz evlerinin güvenle yaslandığı yüceler yücesi dağ da aynıydı1 en yakındı gökyüzüne, mağrurduı yamaçları sarptı, kıyıcı sükuneti, güven, ve barış vadeden ağır bakışları vardıihtimal ki, geçit veren tepelere, öteki dağlara tepeden bakıyordukayalıkların arasına tutunmayı başarmış birkaç çelimsiz top ağaç ise, inatla ve mahçup direniyorduı sanki utana sıkıla eteklerine yapışmışlardı efendinin7 kudretine, korku salan görkemine güç katansa, başındaki dumanıydı, sisti, buluttuI zirvesini şevkatle kucaklamıştı, arada başka şey yoktu, ikisi çoktan kavuşmuşluğun resmiydiL yemenili, soluk giysili kız çocuğu için dağ da duman da |aynıydı[ • b başkadağ, başka duman görmemiştiL "dağın ardını görmemiştiI- yaşamı damarındaki kan gibi aynıydıI- otobüs tepeden tırnağa doğaya kesmiş o yerden geçmek Dizereyken, koltuğunda doğrulmak istedi yüreği ışıklı kız f uykuya aç gözlerini aralayarak, “işte bu dağ” diye fısıldadi jyanmdakine| “benim sedam kadar yüce, zorlu, kudretli, güvenli” fısıltı [çığlığa dönüştü[ ve birdenI binlerce çiçek açtı ve boyverdiler dağın eteklerinde sev- Kdaya bulandı.kayalıkların kovuklarıI kaygıların katranına bulanmış bir yürekte güneş doğduI en uzağın en yakın yerine bir gökkuşağı vurdu■ gri örtüyü fırlatıp attı bulutlarI bir daha söyledi yüreği ışıklı kız ı yada yanındaki öyle sandı’ t ve ansızın| labirentin tüm kapıları silindi, gözlerine yıldız yağdıI yanağını okşayan tatlı rüzgar, umut defterinin en taze sayfasını araladıİL yaşam artık hep aynı değildi| yüreği ışıklı kızın yaşamı dav yanındakinin de Kİ aynı olmayacaktı i.. ’ ve o anda■ ■; dağın eteğinde bir ustura izi gibi duran yoldan geçerkeni ’ ikisi der yemenili, soluk giysili kız çocuğunu gördüler çeşmeye I koştururken■ orman havası ıslak ve yumuşak bir el gibiB, yüzlerine vurdu

Bugün Seçim 
Yapılsa

önce SONAR Şirketinin yaptığı, kamuoyu 
araştırmasını gözden geçirelim.

- ANAP(19,1), RP (18,7) CHP (17,2) DYP
(13,6)

-MHP(11,9), DSP(9)
STRATEJİ MORi şirketinin, kamuoyu araştır

masına da bir bakalım.
- ANAP (12) RP (12) DSP (9), CHP (8), DYP 

(7), MHP (6)
Ayrıca;
Kararsız (16), cevap yok (13) ve Hiçbiri (11)
Bu ankete katılmayanlar, (40) puanla lider 

durumda,
Her iki anketi, birlikte yorumlayalım.
- Sermayenin, bürokrasinin ve bir kısım 

Medyanın desteklediği ANAP bir türlü yükse
lemiyor.

- Bütün baskılara rağmen, Refah oylarını 
koruyor.

- (DYP)nin (6) puanlık, oy kaybına uğradığı 
görülüyor.

Ama. Bitmediği ve yarışta olduğu anlaşıl) 
yor.

- (CHP) nin artık, baraj tehlikesinin atlattığı 
ortada.

Hatta, önemli ölçüde oylarını arttırmış 
durumda.

- (ANAP) ın dümen suyunda görülen (DSP) 
de, oy kaybı söz konusu.
' En çarpıcı sonuç (MHP) oylarında 

görülüyor.
ülkücü kesime alınan tavır ve kavgalı kong 

reler oy oranını düşürecek derken, tam tersi 
olmuş.

Ama., iktidarın anahtarı, kararsızların ve 
cevapsızların elinde...

Para ve Ekonomi
1997 yılının bütçe açığı 2,6 katrilyon
Sonuç : % 99 enflasyon
- 1998 yılında tahmin edilen bütçe açığı 4 

katrilyon.'
- (Busiad) ın 1998 yılı sonu döviz tahminleri
- Dolar (361) bin TL.
- Mark (202) bin TL.
- Yani bir yıl içindeki döviz artışı yaklaşık 

(%80) «
- Hazine bono faizleri (yüzde-yüzün) 

üzerinde
Peki. Böyle bir ortamda enflasyon (%50) 

ye, (% 30) a düşer mi?
tabi ki düşmez.
Yarın memur ve emekliler Sayın Ecevit’e 

yüklenecek.
Büyük ihtimalle Mart ayında, belki (%20) ek 

zam verilecek.
iç borçlar büyüyecek ve bütçe açığı belki 6 

katrilyonlara ulaşacak.
Hükümet enlasyonla mücadelede de, 

başarılı olamayacağını anladı.
Ama.. Başarısızlığı, bir yere ihale etmek 

lazım.
O da bulundu. Sayın Deniz Baykal.
(CHP) nin lideri Sayın Baykal, sürekli halka 

şikayet ediliyor.
Bir taşla, iki kuş vurulmak isteniyor.
Hem, yaklaşık (% 17) lere ulaşan (CHP) 

oyları aşağı çekilecek, hem de enflasyondan 
(CHP) sorumlu tutulacak.

(CHP) bu oyuna gelir mi, zaman içinde bir
likte göreceğiz.

Zengin bir adam, ölüm halindeydi. 
Üç oğlu yatağının başında, cenaze mas
raflarını tartışıyordu.

önce, en büyük oğlu konuştu.
Fazla masrafa gerek yok. 8-10 

araba kiralarız, olur, biter.”
Ortanca oğlu ise;
“-Kendimiz için iki araba kiralay

alım. Konu komşu kendi arabası İle 
gelsin."

En küçüğü
“- Bir steyşın Vagon” kiralayalım. 

Cenazeyi oraya koyar, kendimiz de 
şoför mahallinde gideriz. Hiç masrafa 
lüzum yok.

ölüm halindeki ihtiyar baba, 
oğullarının söylediklerini olduğu gibi 
$ Güçbela yatağında doğruldu:

**- Evlatlarım hiç merak etmeyin.. 
Hele, pantolonumu getirin mezarlığa 
kadar yürürüm ben, size üzüntü 
olmak istemem.

Çocukların ne kadar hayırlı evlat 
olduğu ortada. Ama.. Konu ölüm hali 
olunca, bir nebze cenaze namazlarına 
değinmek istiyorum.

Cenaze namazlarının, bir ibadet 
olmasından öte, bir örf adet ağırlığı 
da var.

ölen kişiye karşı, bir “vefa duy
gusu” var.

ölen kişiye yapılan, “son bir 
görev” olması var.

Son günlerde, kadınların cenaze 
namaz (arına katılmalarını olumlu 
buluyorum.

Ancak, kılık kıyafetlerinin Ve saf 
yerlerinin bir düzene sokulması, daha 
uygun olacaktır. Aslında, kadınların 
cenaze namaz larına katılma
konusundaki bu olumlu
davranışlarının, asker-sivil bürokrat
lar dahil, bazı kesimlere örnek 
olmasını diliyorum

Sözün Özü
İnsan, her zaman, 
Kahraman olamaz. 
Ama, 
Her zaman insan
Olabilir’ ’Benjamin Franklin’

önce insan, olmak.
iyi bir “müslüman” olabilirsiniz.
Ama önce iyi insan, olmak gerekir.
iyi bir “miliyetçi" olabilirsiniz. , 

- Ama önce iyi insan, olmak gerekir.
iyi bir “Laik" olabilirsiniz.
Ama önce iyi insan, olmak gerekir.
Hepsinde ortak bir payda var.
“iyi insan" olmak.
önce, işe buradan başlamak 

gerekiyor.

"uçuk" bir söz
O KADAR, akıllı bir av köpeğiydi 

ki, sahibinin bütün atışlarının kara 
vana olduğunu görünce, hemen gidip 
“gözlük” getirmişti_______________

Benim Oğlum Paşadır
Orta yaşlı kuşak, çocukluğunu ve İlk 

gençliğini baskı altında ve içine-kapah 
geçirdi.

Aile büyüklerinden:
“- Her zaman konuşma.”
“- Her şeye kanşma.”
“ - Evde ve misafirlikte uslu uslu 

otur.”
türünde telkinler aldı ve bu ortamda 

büyüdü.
Ara sıra aldığı iltifatlar ise, 
“- Bizim çocuğumuz ağırbaşlıdır.” 
“- Uslu, uslu oturur hiç sesi çikmaz.” 
şeklindeydi.
Bû iltifatlar, onu daha da uyuşturdu.
Büyüdü, üniversite bitirdi, ama müs

takil iş yapabilme kabiliyetini 
geliştlremedi.

Politikaya, iş dünyasına ve cemiyetlere 
girip, oralarda mücadele vermek yerine 
“Devleti” seçti.

30-35 sene başına musallat olan poli
tikacıları beğenmedi, ama yenisini bula
madığından, onların “tekel” haline 
gelmesini sağladı.

Şimdi,.politikacılardan ve yöneticilerden 
en az şikayet etme hakkına sahip kişiler, 
bizim nesil olmalıdır.

Ama, yeni nesil böyle yetişmiyor.
Bilgi- toplum çağı, yeni neslin daha 

ortak ve daha çağdaş yetişmesini sağlıy
or.

Zaman zaman, ailenin telkinleri ile 
çağdaş değer yargıları arasına sıkışıyor
lar.

Ama.. Sonunda çağdaş değerleri 
seçiyorlar.

Yeni gençliği, öğütlerle ve yasaklarla 
boğmayalım.

Yeteneklerini keşfedip, doğru yönlen
melerini sağlayalım.

Belediyede Kıpırdanmalar
Gemlik Belediyesinde kıpırdanma 

var.
Çarşı Meydanında düzenleme yapıldı.
Hem esnafın, hem halkın önü açıldı.
Daha iyi alış-veriş yapılmasının, yolu 

açıldı.
Karmaşık ve kasvetli bir görüntü 

veren eski Belediye Otobüs durağı 
kaldırıldı.

Bu düzenleme, belki büyük bir yatırım 
değil, ama yerin seçilmesi ve felsefesi 
olumlu bulundu.

Belki buraya, bir “meydan saati” 
konulabilir.

Görüntüyü engellemeyen, metal bir 
gövdeye monte edilecek zarif bir saat

Gemlik’in simgesi olacak; bir meydan 
saati.

Meydan ve saat işi böyle.
Şimdi gelelim diğer işlere.
- ikinci Devlet Hastanesinin temelinin 

mart ayında atılacağını memnuniyetle 
duyduk.

- Kültür Lokali İle ilgili yer için, tekel 
ile yapılan görüşmelerin sonuçlanmak 
üzere olduğunu öğrendik.

Bu haber de, bizi mutlu etti.
Sayın Başkan artık bombalan patlat

maya başladı.
ilk olarak iftar topu yerine, ses bom

basını patlattı.
Şimdi h<bp birlikte “hizmet bombalarım" 

bekl(yoruz.

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye 110
Polis imdat 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131879
Gar. Kom 5131206

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

ULAŞIM
•Uludağ Turizm 513121.2
Aydın Turizm 5132077

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

95 Gürsel Bayraktutan (Düşlem Ocak 1998)

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Resmi Daireler Belediye
JEK Arıza 5132056 Santral 5134521-23
TEK işletme 5134503
Turizm Der. 5131274 Başkanlık 5134520
ŞporSah. / 5131900 Zabıta 5132432
Orm.Böl.Şf. 5131286
Milli Eğt. Md. 513H74 
HalkEğt. Mrk. 5131846 ,

Otobüs işlet. 
Su işletmesi

5134521-122
5134521-115

Halk Kutüp. 5131353 İtfaiye 5132325
As.Şb. 1 5131057
Karayolları 5131308
Uman Bşk. 5131133

Muhasebe M. 5134521-182
Yazı İş. Md. 5134521-111

Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742

Sü Arıza Yalnız.] 85
Özel id. Md. 5131507 TÜP DAĞITICILARI
TapuSic. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. .5131411-5130024 Aygaz 513 12 95
Tekel Md. 5131042 özgaz 514 1700
Ver. Da. Md. 5132360 
İlçe Tar. Md. 5131186 
İlçe Seç. Md. 5134994

Tekgaz 513 1637
Ocakgaz ‘ 513 1637

demi Saatleri Ergaz 513 8843
Sirkecl'den gidiş (işgünü): 

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

Ipragaz
Habaşgaz

513 22 59
513 45 46

Yalova'dan dönüş: (İşgünü) 
05.50 - 13.05 - 17.30

Likitgaz 514 2841
Yeni Likitgaz 513 65 00

Deniz Otobüsü Alevgaz 513 40 95
Yalova -Kartal (Haftalçl) 07.30-09.10-10.45-
11,50-13.15-14.30-15.30-16.30-17.30-18.30- Gemlikte
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 gunıerı;

Yalova - Kabataş( işgünü): 9.45-12.40-13.45-
15.00-16.10-17.15-19.30 AİLE SİNEMASI

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

Kabataş-Yalova (İŞ): 8.30-11.00-12.15-13.45 “Mesaj”
15.00-16.10-18.25 (Haftasonu): 9,15-10.30-

11.35-13.30-14.45-17.45-18.35 ’ Tel: 513 13 29

NÖBETÇİ 

ECZANELER

20 Ocak 1998 
Yasemin Eczanesi

21 Ocak 1998 
Demiriz Eczanesi

22 Ocak 1998 
Serim Eczanesi

23 Ocak 1997 
Özer Eczanesi

24 Ocak 1998 
Gemlik Eczanesi

25 Ocak 1998 
Çağlar Eczanesi

26 Ocak 1998 
Onur Eczanesi
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S.S. GEMLİK ZEYTİN DALI KONUT YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
KONGRE İLANI

S.S. Gemlik Zeytin Dalı Konut Yapı Kooperatifi Olağan Genel Klırulu 15 Şubat 
1998 saat 13.00‘de Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Toplantı Salonunda (Gazhane 
Cad. Çağrı Gazetesi üstü) aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde yapılacaktır. Tüm 
üyelerimizin katılması önemle rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1-Açılış.
2- Divan seçimi ve Saygı Duruşu.
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, Denetim Kurulu Raporunun 
okunması, her ikisinin ayrı ayrı görüşülüp kabulü veya reddi.
4- Bilanço, Kar-Zârar, Gelir gider tablosunun okunup ayrı ayrı görüşülüp kabulü veya 
reddi.
5- İnşaat Boru dikmelerinin (Demirbaş) Fiyatı tesbit edilerek satılması için Yönetim 
Kuruluna yetki verilmesi.
6- 5 Asil, 5 Yedek, Yönetim Kurulu, 3 Asil, 3 Yedek Denetim Kurulu üyelerinin 2 
yıllığına seçjmi.
7- inşaat giderlerinin tesbiti ve iş raporlarının görüşülmesi, senet miktarının 
belirlenmesi.
8- Tahmini Bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.
9- Senedini gününde ödemeyenlerin durumunun görüşülmesi ve, gününde 
ödenmeyen senet bedellerine uygulanacak faiz oranının görüşülmesi uygulanması 
için Yönetim Kurulüna yetki verilmesi.
10- Yönetim kurulunca yapılan iş programı ve tahmini maliyet listesinin görüşülmesi 
karara bağlanması, şerefiye alacaklı olan ortaklarımıza şerefiyelerin ne şekilde 
ödeneceğinin görüşülüp karara bağlanması.
11-Dilek ve Temenniler.
12- Kapanış.

WrM|
AHŞAP -DOĞRAMA -PRESKAPI ve 

MUTFAK DOLAPLARI İMALAT SANAYİ

Faruk HELVACI
Tel : (0.224) 514 21 83

Fax : 514 42 92

I•I

Bursa Verem Savaşı Derneği Gemlik Şubesi Başkanlığından
KONGRE İLANI

Bursa Verem Savaşı Derneği Gehnlik Şubesinin 198 yılı olağan genel kurul 
kongresi 5 Şubat 1998 Perşembe günü saat 13.00'de Ticaret ve Sanayi Odası 
toplantı salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 12 Şubat 1998 tarihinde aynıyer ve saatte

Kış aylarının sağlık sorunu: Zatürre
p 
Kil 
w

çoğunluk aranmaksızın toplantı yapılacâktır. YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1 - Genel kurulun açılışı ve gündemin okunması
2- Başkanlık divan seçimi.
3- Şubenin 1996-97 yılları yönetim ve denetim kurulları raporlarının okunması
4- Raporların tartışılıp onaylanması
5- Yönetim kurulunun ibrası
6- 1998-1998 yılı bütçesinin okunması ve tartışılarak oylanması
7- Yeni yönetim ve denetim, kurullarının seçimi
8- Dilek, temenniler ve Kapanış.

Bebek ölümlerinin 
nedenleri arasında, geri 
kalmış ve gelişmekte olan 
ülkelerde, yaz aylarıhda ilk 
sırada yer alan ishalli 
hastalıkların, kış aylarındax 
yerini zatürreye bıraktığı 
bildirildi.
ilgililer kışaylarında ailelerin 
zatürreye karşı duyarlı

olmaları gerektiğini 
söylediler.
Zatürreye yakalanma 
riskinin, çocuklarda yüksek 
oranda görüldüğünü, yaş 
ilerledikçe riskin azaldığını 
bildiren ilgililer, kötü 
beslenen ve kalabalık 
ortamlarda bulunan 
çocukların, bu hastalığa

daha sık yakalandıklarını . 
belirttiler.
Zatürrenin.başlıca belirtileri 
şöyle :
Nefes almada zorluk, 
hırıltılı solunum ve 
öksürüğün kesilmemesi ve. 
gribal enfeksiyonların 
geçmefnesi.
(A.A.)
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Her Türlü Baskı işleriniz itina ile Yapılır
Fatura, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Gider Makbuzu, 
Reçete, Müstahsil Makbuzu, Kitap, Dergi, Broşür, Gazete, 
Cilt İşleri, El İlanı, Kaşe, Kimlik Kaplama, Fatura Kartı, 

Özel PVC Kartlar, Takvim

Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK
Tel & Fax : (0.224) 513 17 97 - 513 35 95 |
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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

Ramazan Bayramı nedeniyle çarşı pazar alışveriş edbhlerle^olup boşalıyor Uğur Mumcu ADD 
tarafından anıldıBayram telaşı

J Yarın Ramazan’ın sona ermesi ve Perşembe günü kutlanacak olan Ramazan Bayramı 
nedeniyle evlerde ve çarşı-pazarda büyük telaş yaşanıyor.

Bayram giysileri almak için mağazaları dolduran vatandaşlar, bayramın heyecanına şim
diden girerek biray süreyle yerine getirdikleri oruç farizesinden sonra bayram yapacaklar.
t İslam aleminin 11 
ayın sultdnj* olan 
Ramazan ayı yarın 
sona eriyor.
F İnananlar bir ay 
boyunca oruç tutarak 
müslümanlığın far- 
izlarından birini yerine 
getirirken, perşembe 
günü başlayacak ve 

Maça değil sanki savaşa gidiyorlar

GalatasaraylI 
magandalar 
Bursaspor-Galatasoroy maçına gelen 
GalatasaraylIların otobüslerinde 128 kesici alet 
bulundu. Gemlikte çıkarılan kavgada Mikail 
Akbulut ayağından bıçaklandı.

HAFTAYA BÂKIŞ
□ Kadri GÜLER

Bizim bayramlarımız
iste yine bir bayram daha geldi çattı.
Bayramların gelişi beni çoçukluk yıllarıma 

götürür her zaman.
Bayram denince çocuklaşır insan. Daha 

doğrusu çocuk gibi olmak ister.
Şimdilerde bayramı çocuklar nasıl kutlarlar- 

bilmem ama eski bayramlar farklı kutlanırdı.
Ben hep bahl^pazarı Hastane 

Bahçesi(Bugünkü Belediye Otobüs Garajı)nde 
kurulan bayram yerini anımsarım.

O günkü nüfusa göre Gemlik çocuklarının 
büyük bir bölümünün bayramının kutlandığı 
eğlence merkeziydi Hastane Bahçesi.

Bir tarafta Zeynel Güler ve oğlu Erdem 
Güler’in(amcam) salıncak ve dönme dolapları, 
Karşı tarafta, binanın bulunduğu yerin önünde 
motorcu Çolak Selahattin’in salıncakları kurulurdu.

Salıncak ve dönme dolaplar tahtadan 
yapılmıştı.

Şimdiki gibi dev gondpllar, mekanik dönme 
dolaplar yoktu o zamanlar.

El gücüyle çevire çevire döndürülürdü hepsi.
Bayram yerinde gazozcular, çıkıyor çıkıyor 

satıcıları, dondurmacılar, tezgalarda çeşitli çocuk
ça oyuncaklar satan seyarlar bulunurdu.

Bir taraftan satıcıların bağırışları,bir yandan 
koşan oynayan çocukların çığlıkları, çata çap ses
len mantar patlatmalarıbir curcunadır giderdi.

Motor bisikletçi İsa’nın bisikletleri bir hayaldi o 
zamanlar.

Fanınızın olması yetmez bisiklete binme 
yeteneğinizin olması gerekiyordu.

Bazı bayramlarda ip cambazları gelirdi 
Gemlik’e .

O zaman bayramlar bir başka daha güzel olur
du. Renklenirdi ortalık, tahta ayak adamı hiç 
unutmam.

Elinde tenekeden yapılmış megafonu ile 
geldiklerini duyunrmak için kasaba içinde tur 
atardı. Çocuklar ise peşinde tahta ayakların 
arasında merakla seyrederlerdi dev adamı.

Yarından sonra yine bayram.
Bu bayram izleyeceğim, çocukları nasıl 

eğleniyorlar diye.
Biliyorum ki o bizim çocukluğumuzdaki zevki 

tadamıyacaklar ve anlayamıyacaklar bayramın 
zevkini.

ilçede 18 yaş küçüklerinin girmesinin yasak 
olduğu atari salonlarına koşuşacaklar, tek tük 
mantar ve füze sesleri duyulacak.

Neyse bu kadar nostalji yeter.
Tüm okurlarımın Ramazan Bayramlarını kutlar 

sağlıklar dilerim.

Marmarabirlik 
paraları 
ödemeye 
devam ediyor

Marmarabirlik Tarım Satış 
Zeytin Kooperatifleri Birliği 
üreticiden aldığı ürün bedel
lerini ödemeye devam edi 
yor.

Marmarabirlik üreticiler
den aldığı ürünlerin karşılığı 
olarak 274 milyar 560 milyon 
lira ödeyecek.

Ziraat Bankası’nda üretici
lerin paralarını kolay almaları 
için ek vezneler oluşturularak 
vezne önünde oluşacak 
kuyruklar engellendi.

Haberi Sayfa 3’te

üç gün sürecek olan 
Ramazan Bayramı 
nedeniyle büyük bir 
hareketlilik yaşanıyor.

Bayramın yaklaş
ması üzerine bir haf
tadır daha çok giyim 
eşyası satan 
mağazalar tıklım tıklım 
doluyor.

Bayramın getirdiği 
hareketlilik mağaza 
sahiplerini sevin
dirirken, fiyatlar da 
cep yakıyor.

Ramazanın huzur ve 
sükunetiçinde geçtiği
ni belirten ilçe Müftüsü 
Mustafa Aksoy, bay 
ramların dargınlar

Pazar günü Bursa da 
oynanan Bursaspor
Galatasaray maçından 
önce Gemlik'te
GalatasaraylI taraftarlar 
kavga çıkardı. Çıkan kav
gada Mikail Akbulut adlı 
genç Galdtasaraylı 
fanatikler tarafından 
ayağından bıçaklandı.

İstanbul'dan gelen 

arasında barışın, 
kardeşliğin ve huzurun 
kurulduğu günler 
olduğunu hatırlatarak, 
Gemlik halkının bayra
mını kutladı. •

Bu yıl bayram 
namazı Bursa ve 
ilçelerinde saat 
08.00'de kılınacak.

Haberi Sayfa 3’tö

GalatasaraylIların otobüs
lerinde yapılan aramada 
ise çeşitli kesici aletler 
bulundu.

Gemlik'teki olaylar 
nedeniyle Bursa girişinde 
de GalatasaraylIların oto
büsü arandı. Aramada 
otobüsten çok sayıda hiç 
kullanılmamış döner bıçağı 
ele geçirildi. Haberi 3’te

İlk toplantı 5 Şubat 
günü yapılacak

Belediye 
Meclisi 
Şubat ayı 
toplantıları 
başlayacak 
Belediye Meclisi Şubat ayı ! 
toplantıları 5 Şubat 1998 
Perşembe günü başlaya- ı 
cak.
Belediyede yapılacak olan 1 
toplantıda gündem mad
deleri görüşülecek.

Haberi Sayfa 3’te

24 Ocak 1993-tarihinde 
sabah evinden işine git
mek üzere çıkan ve oto
mobiline yerleştirilen bom
banın patlaması sonucu 
yaşamını yitiren 
Araştırmacı gazeteci Uğur 
Mumcu, ölümünün 5. 
yıldönümünde anıldı. t

Tüm ülkede olduğu 
gibi ilçemizde de 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği ve Mumcu'yu
Bayram sonrası hizmete giriyoruz

Körfez Ofset Bursa’dal
Gemlik'te ilk ofset 

matbaacılığın 
öncülüğünü üstlenen 
Körfez Ofset Matbaa 
alık, Reklamcılık, Yayın 
cıhk Tesisleri bayram 
sonrası Bursb şubesini 
hizmete açacak.

Gemlik Körfez 'in 
Bursa Şubesi, Elmasbah 
çe Kemal Bengü Cadde

Bayramlaşma Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak

Kaymakam Çan’dan 
bayram kutlaması
Perşembe günü kutlanacak 
olan Ramazan Bayramı 
nedeniyle ilçe kaymakamı 
Şener Can, bir mesaj yayınla
yarak Gemlik halkının bayram
larını kutladı.
Kaymakam Şener Çan’ın 
mesajı şöyle:
“Aziz Gemliklilerin ve kamu 
görevlilerinin Ramazan 
Bayramını en iyi dileklerimle 
kutlar saygılar sunarım." 
öte yandan, resmi bayramlaş

Refah Partisi’nin kapatılmasına I 
siyasiler çok üzülmüş (!)

Vah, vah, vah...
Üzüleceklerine sonuç karşısında 

utançlarından bir de ezilip büzülseler.
Ne gezer...
Din kardeşlerimin Ramazan Bayramını kutlar, 

esenlikler dilerim.
Unan ^arru.1

sevenler bir anma töreni 
düzenlediler. Atatürk 
Anıtına çelenk konuldu, 
saygı duruşunda büllınul- 
du ve Mumcu'nun kişiliği 
ve çalışmaları hakkında 
bir konuşma yapıldı.

öldürülüşünün 
üzerinden beş yıl geçme
sine karşın, Mumcu'nun 
katilleri hala bulunamadı.

Haberi Sayfa 3'te

si'nde hizmete girecek.
Körfez Ofset-2, mat

baacılık, reklamcılık ve 
yayıncılık işlerini yeni 
şubesinde de yürütecek.

Körfez Ofset'in 
bugünkü yeri ise merkez 
olarak faaliyetlerini 
sürdürecek.

Haberi Sayfa 3’te

ma bayramın birinci günü olan 
29 Ocak Perşembe günü saat 
10.30-11.30 arasında halk ve 
memurlarla Belediye Düğün 
Salonunda yapılacak.
Ayrıca, Kaymakam, Garnizon 
Komutanı, Belediye Başkanı, 
C. Başsavcısı ve Müftü 
11.30’dan itibaren Şmniyet 
Müdürlüğü, Jandarma 
Komutanlığı ve cezaevini 
ziyaret ederek buradakilerle 
bayramlaşacaklar.
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ww,ı;ıl^w"j| u1 ’™ wJ *£ '" YazıYorum
Necati Kartal

Sıradan ve özel amaçlı bir rapor
Başbakan'ın, “Susurluk raporu”nun 

tartışıldığı “Arena” programında soru
lara verdiği yanıtlar, bir bakıma, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin sabıkalarını “iti
raf”) gibiydi. Bazı önemli bölümleri es 
geçilerek de olsa açıklanan “Susurluk 
Raporu”ndaki dehşet verici olaylar zin
ciri bir yana, -beni asıl- TC 
Başbakanı’nın, TC Devleti’nin bir 
dönemde “suç işlediği”ni kabul etmesi 
etkiledi.

Ne var ki Başbakan'ın, devletin 
hukuk dışı yollara başvurarak sonuç 
almaya kalkıştığı dönemi “Haziran 1993 
, Kasım 1996” tarihleri arasıyla sınır
landırması inandırıcılıktan uzaktır.

Çünkü Devlet adına hukuk dışı yol
lara başvurulduğu iddiaları, Haziran 
1993’le Kasım 1996 arasında sınırlı 
değil; daha öncesinde de var: örneğin, 
bir dönemin katliam sanıkları Abdullah 
Çath'yla Haluk Kırcı...

Hiç değilse bu ikilinin, Haziran 
1993'ten, hatta 1992’den -yani ‘91 
Seçimi’nden- önce de hukuk dışı 
işlerde kullanıldığı artık bilinen şey...

Başbakan’ın, “Diplomatik ve hukuk
sal yollar sonuçsuz kalınca, her 
devlet ‘misilleme’ yapar; bunun dışın
da ‘devlet sırrı’ tanımam” demesi, 
olasılıkla kendisini ve ANAP’ı arındırma 
kaygısından ileri gelmektedir.

Yani bu durumda, -Sayın Yılmaz’ın 
da hükümet üyesi olduğu bir 
dönemde İsviçre’deki hapishaneden 
kaçırılan- Çatlı ve şürekasının Türk 

diplomatlara yönelik “ermeni terörü”ne 
karşı kullanılışları bir tür “misilleme” 
oluyor ve dolayısıyla “devlet sırrı” kap
samında sayılması gerekir. Ama aynı 
adamların, Haziran ‘93 sonrasından 
itibaren, yurtiçinde yargısız infazlarda 
veya -örneğin- PKK Bideri’ni Ortadan 
kaldırma girişiminde kullanılması “mis
illeme” dışında kalıyor, “devlet sırrı” 
değil!

Olur mu böyle şey?!..
* * *

“Misilleme”, ya da tam deyimiyle 
“mukabele bi’l-misil” devletler arası 
hukukta, genel olarak şöyle tanımlanı 
yor:

“Bir devletin, başka bir devlet 
tarafından girişilen ve devletler 
hukukuna uygun olmakla birlikte, 

'devletler hukukundaki ahlak kuralları 
ve dostlukla bağdaşmayan davranış 
ve fiillere aynı şekilde karşılık verme
si.”

Bu tanım geçerliyse, bizim katliam 
sanığı tosuncukların eline parayı verip 

birkaç ermeni anıtına patlayıcı madde 
atmalarını, ya da bir teröristin arabasını 
havaya uçurmalarını sağlamak, pek de 
“mukabele bi’l-misil” kapsamında 
görünmüyor.

Olsa olsa, TC Devleti’nin, hukuk dışı 
“özsavunma” yapmak zorunda kalması 
biçiminde algılanabilir bir durum bu. Hani 
James Bond romanlarında okuduk
larımıza, ya da Görevimiz Tehlike 
dizisinde izlediklerimize benzer biçimde.

Yani Devlet, diplomatlarına yönelik 
terörü söndürmek için “misilleme yap
maksan başka çare bulamamış -ki, 
bunu bir ölçüde anlayışla karşılamak 
gerek-. Ne var ki, galiba biz bunu da 
becerememiş ve yükümüze gözümüze 
bulaştırmışız, içlerindeki güçlü 
“öldürme güdüsü”nden başka özelliği 
olmayan kaatil eskileriyle çıktığımız 
yolda tökezleyip durmuşuz, üstelik bu 
başarısız aian müsveddesi eski kaatil- 
leri, -uluslararası geçerli yöntemlerin 
dışına taşarak- bir de koruma altına 
almış, gizleme sağlamış,, pasaport ve 
hatta diplomatik pasaport bile vermişiz.,.

Yani “Frankeştayn’ın canavarı”™ 
ellerimizle yaratmış, beslemişiz. Sadece. 
'93 Haziranından sonra değil, daha 
öncesinde de sırtlarını sıvazlayıp ülke 
içinde “yargısız infazlarda kullanmaya 
başlamışız!..

Bu durumda, ‘93. Haziranından son
raki sorumluluları suçlamakla yetinmek 
haksızlık olmuyor mu?..

özetle, Kutlu Savaş, herkesçe bilinen 

gerçekleri sıralayarak kamu vicdanını bir 
ölçüde tatmin edici; ama temele inmek
ten özenle kaçınan ve biraz da kafaları 
karıştırmayı amaçlayan, sıradan bir 
rapor düzenlemiş. Yapay biçimde 
eklendiği izlenimi veren, kanıttan yoksun 
alacakaranlık suç isnatlarıyla da, sanki 
“siyasal yan”ı ağır basan bir metin çık
mış ortaya.

Esasta o denlisi radarı ki, Susurluk’ta 
gözler önüne serilen “polis - siyasetçi - 
mafya” tablosunun ressamını aydınlatıcı 
bir açıklama yok. Budapeşte'de 
Yılmaz’ın burnunda patlayan yumrukla 
ilgili ipucu da.

Bunlar da “devlet sırrı” kapsamına 
alınmış adeta...

* * *

CHP Lideri Baykal, “Kutlu Savaş 
‘hayali ihracat’ı örtbas eden adam, 
şimdiki misyonu da çeteleri örtmek” 
demekte haklı mı yoksa?..

Tüm okurlarımın Mübarek 
Ramazan Bayramını candan kutlar, 
sağlık ve mutluluklar dilerim.

SON YAZIM
Evet makalenin başlığından da 

anlaşacağı üzere Gemlik Körfez 
Ga2etesi'nde seri olarak yazdığım 
yazılarıma işlerimin yoğunluğu nedeniyle 
uzunca sayılabilecek bir süre ara vermek 
istiyorum.

* * *

1993 ve 1994 yıllarında Serbest 
Kürsü'de, 1995 yılı itibariyle önce 
“Kartal'ın Gör Dediği”, daha sonra, 
“Yazıyorum” köşe adlarıyla seri 
yazılarıma başladığım Gemlik Körfez 
Gazetesi, olağan bir ilçe gazetesi 
değildir.

Gemlik Körfez Gazetesi, çeyrek asır
lık bir maziye sahip, Ya^ı işleri 
Müdürünü demokrasi mücadelesinde 
şehit vermiş ve gerek ilçenin sorunlarına, 
gerekse ülke sorunlarına değinen ve bir 
kısım sorunlarda kamuoyu yaratabilen 
önemli bir özelliğe sahiptir.

* , * *

içinde yaşadığımız çağı anlayabilmek 
ve aktarabilmek ve de bunu yaşadığımız 
ortama uygunluğu anlayabilmek için, 
kendi mantığımız ve kendi bilgimiz içinde 
yorumlamaya çalıştığım dünyayı, 
“YazıYorum” adlı köşemde aktarmaya 
çalıştım.

* * *

' üç yıllık süreçte global, değerlere ve 
mantıklara değinmeme karşılık, biraz da 
“Gemlik Milliyetçiliği” yaptım. Bu süre 
içerisinde ilçenin sorunları konusunda 
“oldukça duyarlı”, hemşehrilerime de 
rastladım. “Jıicbirşeye aldırmayan ” 

hemşehrilerime de...
Kamu sahasında ilettiğimiz sorunlar 

konusunda, problemi çözmeye çalışan 
“hizmetsever” görevlilere, de rastladım, 
“yerini hiç haketmeyen” kamu 
görevlilerine de...

Ama bu süre, içerisinde görülen ve 
çeşitli gelişmelerle de ispatlanan bir 
önemli tespit de yapabildim.

O da; “Gemlik oldukça kozmopolit 
bir yapıya sahip olup, yaşayanlarının 
ortak olarak buluştukları bir nokta”nın 
olmadığı...•

Her ilçenin, her ilin ya da her toplu
luğun- topluluğu burada coğrafi birliktelik 
olarak kullanıyorum- kendi içinde bir
leştirici bir toplumsal yapışkanı vardır, 
maalesef ben. bu süre içerisinde yaşan
mış, yazılmış çizilmiş bir-sürü sorunla 
karşılaştım, ama birleştirici bir 
yapışkan bulamadım.

1995 yılında Gemlik'in toprak, nüfus 
ve deniz şeridi kaybı gibi bir önemli 
sorun oldu, duyarlılık yoktu/Turizm 
Derneği’nin çeşitli girişimleri ve çevre

konusunda çeşitli girişimleri ve çevre 
konusunda çeşitli olumsuzluklar yaşandı/ 
duyarlılık yoktu...vb. gibi sorunlar 
sıralanabilir.

Sıralanabilen belki onlarca sorun 
konusunda Gemliklilerle kişisel konuş-^ 
tuğunda “ortak bir sonuca varmak" 
mümkün. Nedense, bunu ortak yapmayan 
yanaşan yok. Bu da, etnik, siyasi ve 
kişisel olarak Gemlik'in “oldukça 
parçalanmış” olduğunu gösteriyor. 4

* * *

Evet, sorunları ve tespitleri daha fazla' 
uzatmadan, bu süre içerisinde başta 
Körfez Gazetesi Yazı işleri Müdürir 
Kadri Güler olmak üzere, kahrımızı 
çeken gazete editörümüz Gamze 
Güneri'ye, gazetemizin saygın köşe 
yazarları inan Tamer, Yılmaz Akkıhç ve 
Erol Gürçay’a, yazılarıyla gazetemize 
renk veren Gonca Yerliyurt’a ve 
gazetenin basılmasında emeği geçen 
matbaa emekçisi arkadaşlarıma, çalış
ma sürem içerisinde gösterdikleri, özveri, 
dayanışma ve yardımlarından ötürü min
nettarlığımı belirtiyorum.

Bu süre içerisinde, duyarlılık gösterip, 
olumlu ve olumsuz eleştirilerini gönderen 
okuyucularımıza ve aynı coğrafi kaderi 
paylaştığım Gemlikli hemşehrilerime, bu 
süre içerisinde seçimle gelip kamu 
sahasında görev yapan başta Belediye 
Başkanımız Nurettin Avcı olmak üzere 
bizlerden bilgilerini ve talep ettiğimiz 

yardımlarını esirgemeyen “yerel 
idare”ye, kamu sahasında görev yapan 
başta Gemlik Kaymakamı Şener Çan’a 
ve Gemlik’ten tayin olan eski 
Kaymakam Orhan Işın’a ve Emniyet 
Müdürü Nedret Argun ve Emniyet Eski 
Müdürü üzeyir Ergüven'e, Trafik Büro 
Amiri Nizam Şanh’ya ve diğer daire 
müdürlerine bilgi ve yardımları için 
teşekkürü bir borç biliyorum.

* * *

insanın daha mutlu, daha özgür ve 
daha rahat olabilmesi, insanın insanla 
olan savaşının bitmesi, insanın geleceğe 
daha güvenli bakabilmesi ve tüm insan
lığın yarattığı değerlerden, doğrudan 
herkesin yararlanabilmesi dileğimle 
mutlu ve umutlu kalın.

* * *

Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür, 

ve bir orman gibi kardeşçesine, 

bu davet bizim...

^GEMLİK KÖRFEZ 
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1201 
Fiyatı :20.000 TL. 

Sahibi ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER 

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

Bursa Büro : Fomara Meydanı Aytı Plaza Kat: 4 No : 66 

Tel: 225 20 67 Bursa
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

Köşede, mühürde bekleme yok!
Her türlü otomatik ve normal kaşe ve mühür

leriniz bilgisayarlı sistemle 
1 günde teslim edilir.

••KÖRFEZ OFSET
Tel & Fax : (0.224) 513 17 97 - 513 35 95
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Ramazan Bayramı nedeniyle çarşı pazar alışveriş edenlerle dolup boşalıyor 8163 kişiye el uzattılar

İBayram telaşı Yardımlaşma

Sayfa: 3

' Gonca YERLİYURT ~~
Yazanınız şehir dışında olduğundan 

yazısını yayınlayamıyoruz. Özür dileriz.

İslam aleminin 11 
ayın sultanı diye 
adlandırılan Ramazan 
Ayı'nın yarın sona erme
si nedeniyle bayram 
hazırlığı her yerde 
başladı.

Bayramının yaklaş
ması nedeniyle bir haf
tadan beri başta giye- 
cek mağazaları olmak 
üzere işyerlerinde büyük 
bir hareketlilik yaşanıyor.

Bir ay süreyle oruç 
tutarak dini farizelerini 
yerine getiren müslü- 
manlar. Ramazan 
Bayramına hazırlan
manın heyecanını

evlerinde temizlik 
yaparak da yaşıyorlar.

Bayrama bedenen- 
ve ruhen temiz gir
menin heyacanı çarşı- 
pazarda da kendini his
settiriyor. Bayram 
nedeniyle işportacısın
dan mağaza sahibine 
kadar herkes
hareketlillllkten mem
nun görülüyor.

üç gün sürecek 
bayram nedeniyle 
ilçemizden yurdun dört 
bir yanına bayramlaş
maya gidecekler oto
büs firmalarında yerleri
ni ayırttılar. Bu nedenle

devam ediliyor

|DYP’li hanımlardan 
yardım atağı sürüyor

Doğru Ypl Partisi- 
Kadın Komisyonu 
Başkanı ilter Yılmaz'ın 
yaptığı açıklamaya 
göre. Ramazan ayı 
boyunca her gün parti 
binasında 350 kişiye 
sıcak yemek yardımr 
yaptıklarını söyledi.

Bu yardımların. 
Ramazan'dan önce ver
ilen yemekte toplanan 
paralar |ve esnafın |

katkılarıyla sağlandığını 
belirten ilter, yardımlarını 
esirgemeyen kurunri, 
kuruluş ve Gemlik esnafı
na da teşekkür etti.

Yardımların bundan 
sonra da sadece 
Ramazan ayına mahsus 
olmayacağını, ramazan
dan sonra da ihtiyacı 
olanlara yardımlarda 
bulunmaya devam ede
ceklerini belirtti.

Maça değil sanki savaşa gidiyorlar

GalatasaraylI 
Imagandalar

Bursaspor-Galatasaray maçına gelen 
GalatasaraylIların otobüslerinde 128 kesici 

. alet bulundu. Gemlikte çıkarılan kavgada 
[ Mikail Akbulut ayağından bıçaklandı

Pazar günü Bursa da 
oynanan Bursaspor 
Galatasaray maçından 
önce Gemlik'te 
GalatasaraylI taraftar
ların çıkardığı kavgada 
Mikail Akbulut adlı 
genç, bir fanatik tarafın
dan bıçaklanarak yara 
landı. İstanbul'dan 
gelen GalatasaraylIların 

| otobüslerinde yapılan 
aramada ise çeşitli kesi
ci aletler bulundu.

Bursas po.r' u n 
I Galatasaray'ı 3-2 
| yendiği karşılaşmaya 
I İstanbul'dan gelen bir 
I grup GalatasaraylI 
I fanatik, Gemlik yakın

larında konakladılar ve 
ilçe içine girdiler. 
Endüstri Meslek Lisesi 
yakınlarında 
GalatasaraylI fanatikler 
ile Gemlik'li gençlerden 
Mikail Akbulut arasında 
çıkan tartışmada, 

I Akbulut, Savaş Özalp 
i tarafından ayağından 
[ yaralandı. Yaralı genç

Devlet Hastanesine

yârın tüm otobüslerin 
koltukları günler önce
den doldu.

İlçemizde ramazan 
ayının olgunluk içinde 
idrak edildiğini söyleyen 
ilgililer, bayrama se 
vinçle girildiğini, 
bayram namazının 
ilçemizde saat 08.00'de 
kılınacağını hatırlattılar.

ilçe Müftüsü Mustafa 
Aksoy da bayramlarda 
küslerin barışmasını, 
büyüklerin ziyaret 
edilmesini, yoksulların 
hatırlanmasının müslü- 
manlığın iyi gelenek
lerinden olduğunu 
söyledi.

kaldırılarak ayakta 
tedavi edildi. Mikail 
Akbulut, poliste verdiği 
ifadesinde kavgayı 
GalatasaraylIların 
çıkardığını söyledi. Savaş 
Özalp ise mecbur 
kaldığı için bıçak kul
landığını ifade etti. Polis 
olay üzerine Savaş 
Özalp'i gözaltına alarak 
adliyeye sevk etti.

OTOBÜSLER ARANIYOR
Gemlik'teki ' olay

Bursa Emniyet 
Müdürlüğüne bildirilince 
İstanbul'dan çfelen 5 
otobüs Galatasaray 
taraftarı şehir girişinde 
durdurularak oto
büslerde arama yapıldı.

Arama sonucu 47 
adet hiç kullanılmamış 
döner bıçağı İle çeşitli 
kesici, alete el kondu 
128 kişi gözaltına alındı.

Bursaspor 
Galatasaray maçı 

medeniyle stad
çevresinde içki satışları

I saat 1.9.oo'a kadar 
j yasaklandı.

Marmarabirlik 
paraları 
ödemeye 
devam ediyor

Marmarabirlik Tarım Satış 
Zeytin Kooperatifleri Birliği 
üreticiden aldığı ürün bedel
lerini ödemeye devam edi 
yor.

Geçtiğimiz hafta zeytin 
bedellerinin yüzde 50’sinin 
tamamını ödeyen
Marmarabirlik '. şimdi de 
paranın yüzde 10’unu daha 
ödemeye başladı.

1997 / 1998 kampa
nyasında Gemlikli üreticiler 1 
milyon 31 bin 958 kilogram 
zeytin alan 72 Nolu 
Marmarabirlik Tarım Zeytin 
Satış Kooperatifi, bu ürün
lerin karşılığı olarak 274 mil
yar 560 milyon lira ödeyecek.

Zeytin bedellerinin 163 
milyar 700 milyon lirasını 
üretici ortaklara ödendiğini 
bildiren kooperatif yöneticileri 
bayram öncesi ürün bedel
lerinin kalan bölümlerinin de 
ödenmesini sürdürürken,' 
Ziraat Bankası Gemlik Şube 
Müdürü üreticinin parasını 
kolay alması için, banka 
içinde ek vezneler oluştu
rarak kuyrukları önledi.

Kadir
Gecesi 
kutlandı
11 ayın sultanı Ramazan 
ayının 27. gecesine rast
layan ve bin aydan hayırlı 
olduğu kuranda kabul 
edilen Kâdir Gecesi kut
landı.
Kur'an-ı Kerlm'in İndirilm
eye başlandığı gün olan 
ve Kadir Gecesi 
nedeniyle İlçemizdeki tüm 
camiler tamamen doldu. 
Kadir Gecesinin özelliği 
nedeniyle müslümanlar 
gece geç saatlere kadar 
camilerde ve evlerinde 
ibadet ettiler.

Fonu rekor 
kırdı

Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Gemlik 
Şubesi 1997 yılında 8163 
kişiye ayni ve nakdi yardım
da bulunduğu açıklandı.

İlçe Kaymakamlığından 
yapılan açıklamada Vakıf 
tarafından muhtaç olan 
1891 kişiye 3 milyar 576 
milyon 528 lira nakdi, 6272 
kişiye 5 milyar 881 milyon 
528 lira aynı yardım yapıldı.

Yıl içinde 715 kişiye yiye
cek, 1034 kişiye yakacak, 
452 hastaya ilaç, 3 kişiye 
de iş kurma yardımı 
yapıldığı belirtilirken, 1 kişiye 
barınma 203 kişiye para, 
653 öğrenciye kitap kır
tasiye, 5041 öğrenciye öğle 
yemeği,,33 yoksul çiftçiye 
fidan, 28 çiftçiye de arı 
koVanı kredi yardımı 
yapıldı.

İlk toplantı 5 Şubat 
günü yapılacak

Belediye
Meclisi 
Şubat ayı

Bayram sonrası hizmete giriyoruz

Körfez Ofset Bursa’da
Gemlik'te ilk ofset 

matbaacılığın 
öncülüğünü yapan 
Körfez Ofset, yeni 
atılımıyla Bursa Şubesini
bayram sonrası hizmete
açacak.

Gemlik Körfez
Gazetesinin basıldığı, 
Gemlik Körfez Ofset 
Tesislerinin Bursa Şubeli, 
Elmasbahçe ’ Kemal 
Bengü Caddesi'ndp 
hizmete girecek. 
Demirtaş Endüstri Meslek 
Lisesi köprü kavşağından 
Yıldırım yönüne dönüldü 
ğünde ilk büyük binanın 
altında hizmet verecek 
olan Körfez Ofset 2. mat
baacılık, reklamcılık ve 
yayıncılık işlerini yürüte
cek.

Altyapı çalışmalarının 
tamamlandığı binada 
bayram sonrası makine

ler de yerleştirilerek 
tesisimizde BursalIlara 
hizmet verilecek.'

Körfez Ofset'in
Gazhane Caddesi
Beceren Apartmanı
altındaki bugünkü yeri 
ise merkez olarak
faaliyetlerini sürdürecek.

Körfez Ofset sahibi 
Kadri Güler, yaptığı açık
lamada, bilgisayar ve 
ofset teknolojisinin çok 
ilerlediği günümüzde, 
ileri teknolojiyi yakala
mak için büyük kentte 
çalışmanın gelişme 
açısından daha yararlı 
olacağını, bu nedenle 
Bursa'da şube açtıklarını 
bildirdi.

Gemlik Körfez 
Gazetesi ve Körfez Ofset
daha önce ise Fomora 
Aytı Plaza da bi( irtibat 
bürosu kurmuştu.

Uğur Mumcu ADD 
tarafından anıldı

toplantıları 
başlayacak

Gemlik Belediye Meclisi 
Şubat ayı toplantılarının 
ilkine 5 Şubat 1998 
Perşembe günü başlaya
cak.

Gündem konularının 
görüşüleceği toplantı 
belediyede yapılacak. 
Toplantıya tüm belediye 
meclis üyelerinin katılması 
istendi.

5 Şubat’ta yapılacak 
belediye meclis toplan
tısında; 25 Aralık 1997 tar
ihli olağanüstü meclis 
toplantısında tutulan zabıt 
okunacak, görüşülecek ve 
oylanacak. Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı’nın 
maaşı görüşülerek 
yeniden belirlenecek. 
Belediyede görevli 
memurlara bulundukları 
derecede son kademeye 
gelmeleri dolayısıyla 
bakanlıktan kadro isten
mesi ve belediyeye boş 
kadro istenmesi konuları 
görüşülecek.

Daha sonra ise imarla 
ilgili konuların görüşülme
sine geçilecek.

Uğur Mumcu, 24 Ocak 
1993 tarihinde evinden 
çıktıktan sonra özel oto
mobiline bi nerken bir 
suikast sonucu
öldürülüşünün 5. 
yıldönümünde tüm 
Türkiye'de olduğu gibi 
ilçemizde de Atatürkçü 
Düşünce Derneği Gemlik 
Şubesi tarafından anıldı.

24 Ocak Cumartesi 
günü ADD yönetim kurulu 
üyeleri ve Mumcu'yu sev
enler, Atatürk Anıtı 
önünde toplanarak saygı 
duruşunda bulundular, 
anıta çelenk koydular. 
Burada yapılan konuşma
da Uğur Mumcu'nun 
Atatürk devrimlerinin yıl
maz savunucusu olduğu 
dile getirildi. Araştırmacı

gazeteciliğin ülkemizdeki 
İlk temsilcisi olan Mumcu, 
Türkiye üzerine oynanan 
oyunların perde arkasın
daki güçleri su yüzüne 
çıkarmak için yazılar 
yazıyordu.

Devlet, ülkücü mafya 
üçgenini yıllar önce gö 
rerek bunlar ile eroin ve 
kara para aklama konu
larında yüzlerce yazısı 
bulunan Uğur Mumcu'nun 
öldürülmesinden sonra 
katillerinin bulunacağı 
konusunda zamanın 
başbakanı Erdal İnönü 
şeref sözü vermişti, ancak 
bugüne kadar çeşitli 
hükümetlerin değişmesine 
karşın Mumcu cinayeti 
aydınlatılamadı.

SEZER TİCARET
OSMAN SEZER

* CAM KAVANOZ * PET ŞİŞE 
* PET KAVANOZ * SELE * TENEKE 

ihtiyaçlarınız için bizi arayın

ed&tlcû w ntatfateâlan, cUtotûu,.
Hamidiye Mah. Orhangazi Cad No : 112 

Tel 8c Fax: (0.224) 513 32 77 GEMLİK
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GEMLİK ŞöfÖRLER VE 
OTOMOBİLCİLER ODASI 

YÖNETİM KURULU

Mübarek Ramazan 
Bayramınızı kutlar, 
esenlikler dileriz.

I ÇHP
Gemlik İIçeTeşkilatı

DOST VE 
MÜŞTERİLERİMİZİN 
KAVRAMINI KUTLAR, 
SAĞLIK VE MUTLULUKLAR 
DİLERİZ.

ALTAN 
TİCARET

İstiklal Cad. No :49 GEMLİK 
Tel: 5131281-5133228 İstiklal Cad. Gürçay iş Merkezi Kat: 2-3-4-5 

Tel: 514 15 15 GEMLİK

Gemlik Bağkur İrtibat Bürosu 
Şubat 1998 tarihinden itibaren 

her ayın birinci ve üçüncü çarşamba günleri idari 
binamızın dördüncü katındaki bürosunda Siz Sayın 

Ortaklarımızın ve hemşerilerimizin hizmetine girecektir.

kıdla/ı, ievgi ve saygıkuunuzı saıuuuz.

Gemlik S.S. Esnaf Kefalet ■ 
Kooperatifi

Yönetim Kurulu Başkanlığı

BAKTAT
GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

KONSERVE-TURŞU-REÇEL SALÇA ÇEŞİTLERİ

Orhangazi Asfaltı 3. Km. GEMLİK 
Tel: 513 13 58
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Serbest Kürsü Muzaffer Gürboğa
Eğitimci-Yazar

AH GENÇLİK, VAH GENÇLİK
, u Neden gençlik çağı çok önemlidir?
İl Çünkü, gençlik yaşlılık için yatırım yıpalan bir 

rdönemdir. Meslek için donanım kazanılan, cinsel 
1 partner seçimi, sosyal ilişkilerin arttığı en dinamik 

dönemdir.
Onlar, yarınlarınızın yönetici adaylarıdır.
Gençlerin eğitimi ve onlarla kurulan ileşitim önem 

taşımaktadır. Büyükler düşündüklerini, istediklerini 
empoze etmeye eğilimlidirler. Konuşarak tartışarak 
gençlerin kendi kararlarını vermelerine olanak tanı
malıdır. Bunun sonucu olarak genç özgüven, 
özdenetim sağlamış olur.

Çocuklar anababalannın kopyasıdır. Aradaki fark 
annebabalar.maske takar, onlar olduğu gibi tüm 
içtenliğiyle davranır. Bu yüzden engellemeler ve 
yasaklar çatışma oluşturur. Gençler sosyal sınır 
koyamazlar. Kendilerini bazı kere aşırı suçlarlar. 
Suçluluk ve güvensizlik duyguları oluşur.

Burada anabab ilişkisi iyimodel olma bakımından 
önem taşımaktadır.

Onlara zaman ayırmalıyı^. Ayırdığımız zamanın 
süresi önemli değil kalitesi önemlidir. Haydi konuş 
demekle de alınıyor. Yargılamadan dinlemek gerekiy
or. Gencin güvenebileceği, desteğini alacağı tek 
kurum onun ailesidir. Kendi başının çaresine bak 
deyip güvensizlik ile korkutulmamak Gencin umutları 
sık sık sönerse sonuçta depresyonla karşılaşabilir.

Yapılan bir yanlışlık ta cinsellik üzerine yapılan 
baskı ve korkutma. Yetişkinlerin genç üzerinde aşırı 
bir denetleme söz konusu. Bizde cinsel eğitim yok 
değil var! Yanlış cinsel eğitim var.

Çok gülen çok ağlar deyip bazen onlara gülmeyi 
^ile yasaklıyoruz. Kendi düşen ağlamaz denilerek 
ortak sorumluluk, ortak duyarlılık geliştirilemiyor. 
Niteliksiz müzikle, sporda fanatikliği erdem sayan 
düşünce ile, içi boş magazin kültürü ile besleyerek 
bilinçleri köreltiyor. Köşe dönücü felsefe ile para ile 
emek arasındaki ilişki kesiliyor. -

Sevgi yanlış öğretiliyor. Erkek kıza yakınlık duy
duğunda, ona kötü bir niyeti olmadığını belirtmek 
gereği duyuyor. Sevmek kötü bir niyet olabilir mi?

Gençler bağımlı kılınmak isteniyor. Genç bağımlı 
kılınıp, bir de evde, okulda işyerinde bağımlılık ödül
lendirildi mi, daha sonra otoriteyi kendisi arar konu
muna sürükleniyor. Kendisi bir güç odağı olmaktan 
vazgeçiyor. En zehirli eğitim de bu.

Farklı olmayı isteyebiliyor, dünya görüşü değişiy
or. özerkleşme başlıyor. Yeterli anlayışlar bula
mayınca, isyankar olabiliyor. Ergenlik krizine girebiliy
or. Krizi üretkenliğe dönüştürmek önem taşıyor. Genç 
annebabaya benzemek zorunda değil.

üniversite sınavları öncesi sınav belirsizliği yaşıy
or, kaygılanıyor. Beklentileri yüksek tuttuğumuzda 
kapasitenin üzerinde yük yüklemiş oluyoruz 
taşıyamıyor.

Eğitim ezberleme-sınava girme-not alma üçge- 
1 nine kilitlenmiş durumda, ezbercilik şartlı refleks gibi.

Gençler sorunlarla yüzyüze geldiklerinde onlarla 
■sonuçları tartışacağımıza nedenleri tartışmalıyız.

Gencin otoriteye karşı tavrına yetişkinler, hemen tanı 
koyuyorlar. “Çocuğun bunalımı var”

Şiir Köşesi Demir Ali RAY DAR

BARIŞALIM BAYRAM GÜNÜ
Mavililer kararmadan
Yeşilliler sararmadan
Vakit fazla daralmadan 
Barışalım bayram günü.

İnsan düşe kalka gider 
Bir gün olur ömür biter 

. Bu dalgınlık artık biter 
. Barışalım bayram günü 

Ne servetler ne mekanlar 
Nice saray nice hanlar.
İnsanoğlu pek geç anlar 
Barışalım bayram günü.

Güzel huydan tatlı dilden 
Hepsi gider birgün elden. 
Seslenirim ta gönülden 

\ Barışalım bayram günü
'Siyah saçlar dökülmeden 
Selvi boylar bükülmeden 
Mezar taşı dikilmeden 
Barışalım bayram günü.

Demirali yazar bize 
Lüzum var mı fazla söze. 
Kutlu olsun hepinize 
Barışalım bayram günü.

YARI ŞAKA YARI CİDDİ
Mecliste Yeni 

Dönem
Sovyetler Birliği, büyük çatırdama ile 

çözüldü.
Yeni Devletler kuruldu, yeni sınırlar çizil

di.
Türk Cumhuriyetleri, başta Türkiye olmak 

üzere Amerika ve Avrupa ülkeleri ile yoğun 
ilişkiler içine girdi.

Polonya, Bulgaristan ve Romanya gibi 
ülkeler Avrupa Birliğine aday oldu.

Sovyetler ile Refah Partisi nin din ve ideo 
loji bakımından hiç' bir benzerliği yok, ama 
kader yönünden birleştiği noktalar var.

Refah Partisi kapatıldı.
(147) milletvekili bağımsız hale geldi.
Bu rakam, (DSP), (DTP) ve (CHP) oyların

dan daha fazla.
- Bu bağımsız (147) milletvekili, mecliste 

yeni “siyaset haritasının” çizilmesine neden 
olacak.

- Siyasetin, yeniden dizayn edilmesinin 
sağlayacak.

- Yeni partiler kurulacak, yeni ittifaklar 
yaşanacak.

- (RP) sinin kapatılması, meclis korniş 
yanlarının yeniden yapılanmasının gerek
tirecek.

- (RP) ile (ANAP) ın. yakınlaşmasını 
sağlayacak.

- (CHP) ağırlığını kaybedecek.
- (ANAP) ve (DSP), oylan yükselen (CHP) 

nin hızını kesmenin yollarını arayacaklar.
Kısaca, (RP) nin kapatılması, mecliste ki 

dengeleri ve ittifakları allak-bullak edecek.
Yeni “siyaset haritaları” çizilerek, sınırlar 

belirlenecek.
Ne Diyoruz- Ne Yapıyoruz

Atatürk ilke ve inkılaplarının takipçisiyiz, 
diyoruz.

- “Devletçilik” ilkesini bir kalemde çizi 
yor, çağın ekonomik gerçeği olan 
özelleştirmeye feda ediyoruz.

“Tekke ve zaviyeler kaldınldı”, diyoruz.
Tarikatları serbest bırakan (163)’ü kaldın 

yoruz.
- “Anayasayı bir defa delmekle bir şey 

olmaz." sözünü, rejime yönelik olmak ye 
rine, espri olarak görüyoruz.

- “Hafta tatili cuma günü olsun” şeklinde 
verilen bir önergeyi, laiklik karşıtı gibi değil, 
bir siyasi manevra gibi görüyoruz.

- “Toprak işleyenin su kullananın” sözünü 
rejimi ve mülkiyet hakkını değiştirmek şek
linde değil, bir seçim sloganı olarak kabul 
ediyoruz.

Herkes işine geldiği yerde ilkelere ve 
kanunlara sığınıyor.

İşine gelmediğinde, ilkeleri de kanunlan 
da çiğniyor.

Bu modaya Refah Partisi de uyuyor.
- Sayın Erbakan maksadını aşan bir 

sözcüğü ağzından kaçınveriyor.
- “Tatlı mı olacak, kanlı mı olacak” 

deyiveriyor.
V e.. Yıllar süren birikim, (Refah’ın) başına 

patlıyor.
V e.. Birinci güç konumuna gelen yargı 

müdahelesini yapıyor.
Şimdi. Yargıdan beklenen, olaylara 

siyasi konjektöre göre değil, gecikmeden 
anında müdahale etmesidir.

Günün Fıkrası
Meteliksiz bir adamın gözü, 

lokanta vitrinindeki levhaya takıldı.
“Giriniz ve istediğinizi yiyiniz.

Borcunuzu torununuz ödesin." - 
“Tam bana göre yer” dedi. Ve 

lokantaya daldı.
Havyar, İstakoz dahil, aklınıza ne

geliyorsa, yedi ve içti.
Yemek bitti, çıkmak için hâzır 

landı.

Erol GURCAY

Yeni Düşman Kim?
(1950) II yırların “kovboy” filmlerini 

hatırlayalım.
Toprakları ellerinden alınan ve hor

lanan Kızılderililere hem sempati 
duyardık, hemdeacırdık.

* Amp. yine de, başroldeki "kovboyu^ 
tutardık, f

Süpşj gücün politikası ve senaryo
JÜ £-böyle istiyordu.

Bu dönem de düşman, Kızılderililerdi. 
- (1960) lı yılların “savaş” filmlerini,

Ama.. Garson.hemen'yetişip, 
hesabı gözüne dayadı>^ ,

İtiraz etti. Levhada “hesabı toru
nunuz ödesin” şeklinde yazılan cüm
leyi hatırlattı.

Garson gayet nazik cevap verdi.
“Yazıyor tabi edendim... Ama size 

takdim ettiğim hesap/sizin büyükba
banızın.”

Türkiye, hem iç politikadaki 
“istikrarsızlığı” hem de dış politikada
ki yalnızlığı, haketmiyor».

Bugünün gençliği, büyükba
balarının politika diye yaptıkları “kısır 
çekişmelerin” faturasını ödüyor.

Bu fatura aslında bu nesle ait 
değil.

Zamanında fırsatlardan yarar
lanamayan, en küçük bir tartışmayı 
bile bir bölünme sebebi haline 
getiren orta yaşlı nesil, ülkeyi hem iç, 
hem dış politikada çıkmaza soktu.

Belki bu hale gelmemizde 
herkesin payı var ama orta yaşlı nes
lin payı daha çok.

Hele zengin orta yaşlıların 
günahları, yere göğe sığacak gibi 
değil.

Ne diyelim. “Allah hepimizi İslah 
eylesin”!

Sözün özü
Her siyasi parti, 
Kendi yalanım 
Yutarken ölür 

“Jon Arbuthnot”

Vallahi bizimkilere, bir şeycik olmu 
yor.

Maşallah hepsi, yalan makinası gibi.
Yapamayacakları şeyleri söyledikçe, 

yalan dolan ile uğraştıkça, bırakın ölmeyi, 
daha sağlıklı oluyorlar.

Sanki, vaat etme, valan söyleme bizim 
kilere yarıyor.

Demekki el oğlunda ne partiler, ne 
politikacılar varmış.

Buradaki “ölüm” tabi ki “siyasetten 
silinme” anlamında da olsa gerek.

Bizim partiler vaat ettikçe bırakın silin 
meyi, daha da büyüyorlar.

"uçuk" bir söz
O KADAR tembeldi ki, 

ömründe işine, bir gün zamanında 
gitmek istedi, “o gün de pazardı.”

hatırlayalım.
Almanları vahşi ve işgalci olarak 

. görüyorduk.
^Bu donem de, hedef Almanya idi.

Arnerlkan politikası, böyle dizayn 
edilmişti.

- (1970) li, (1980) II yılların “Rambo” 
filmlerini hatırlayalım.

Rambo, Rus Boksörünün kıyasıya 
döverdi. i

Esir arkadaşlarını, Rus Birliklerinden 
inanılmaz bir beceri ile kurtarırdı.

Bu dönemde, “Doğu Bloku” süper 
güçtü.

Dolayısıyla, “Düşmanı” temsil ediyor
du.

- (1990) lı yıllarda, Sovyetler Birliği 
dağıldı.

Yeni bir düşman, "siyasal İslam” oldu.
Amerika-LIbya kavgası, Körfez savaşı 

sırasında Irak’tri olumsuz tavrı, İran’da 
dini devlet kurulması ve Son Cezayir 
olayları, bunun en güzel kanıtlarıydı.

- Şimdi, filmlerde Batı’nın, siyasal 
İslam ile mücadelesini izleyeceğiz.

Çünkü, senaryosu “süper güçler” 
yazıyor.

Para ve Ekonomi
Ocak- Şubat- Mart oyları, “siyasi açı

dan” olduğu kadar “ekonomik” açıdan 
da zor geçecek.

Yaklaşık (6) katrilyon faiz borcu var.
İlk üç ay İçinde, hem iç borç hem de 

dış borç taksitleri üst-üste biniyor.
Uzmanlar, bir günde "15 trilyon” faiz 

borcu ödeneceğini söylüyorlar.
Allah fakir, fukaraya da, Devlete de 

yardım etsin, diyoruz.
Şimdi gelelim enflasyon vaziyetle 

rine. .
Geçen yıl “resmi enflasyonun” (%99) 

olduğu biliniyor.
Ama. Bir de “Halkın Avukatı” Mustafa 

■Dolu’nun, “noter tasdikli” enflasyon tes- 
biti var.

(43) kalem, yiyecek, içecek, yakacak 
ve temizlik maddesi üzerinde bir araştır
ma yapılmış.

Ortalama enflasyon yüzdesi, (% 132) 
ye ulaşıyor,

- (1997) zam şampiyonu (%366) ile 
paket tuz olmuş.

- Salça (%337) lik artışla ikinci durum
da.

- Çamaşır deterjanı (%240) lık artışla 
üçüncü.

İşte.. Halkın yaşadığı gerçek enflas 
yon oranları bunlar.

Devlet enflasyon yüzdesin! tesbit 
ederken, bazı mal ve hizmet kalem
lerinden yararlanıyor.

Akdıyökıt gibi; gübre gibi, patlayıcı 
madde gibi. v.s.

Ama... Hangisi gerçeği temsil ediyor.
Buna, değerli okurlarım karar versinl

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Belediye
itfaiye x ?i.îıo 5132066 Santral 5134521-23
Polis imdat .155 Turizm Den 513^74 Başkanlık 5134520
Jandarma imdat 156 Spor Sah. 5131900 1 Zabıta 5132432
Jandarma K. 5131055 5131236 Otobüs İşlet. 5134521-122

5131846 Şu İşletmesi 5134521-115
foar.Kom 5131206 HalkKutûp. 5131353 İtfaiye 5132325

Kaymakamlık Karayolları 5131308 Muhasebe M. 5134521-182
Kaymakamlık 5131051 Uman Bşk. 5131133 YOZI İŞ. Md. 5134521-111
Kaymakamlık Ev 5^3]Q52 nmkmh SuAriza Yalnız 185
C. Savcılığı 5131053 özel İd. Md. 5131507 TİİP DAĞITICILARIC.SavcıYrd- , 5132954 TapuSIc.Md. 5131414 İUM UAÖIIIUILAKI
Emniyet M. 5131028 Müftülük 5131364 4 n nnıooı;'ouıuzp ■ Gümrük Md. 5131411-5130024 AygOZ 513 1295

Tekel Md. 5131042 ÖzgOZ 514 17 00
Ver. Da. Md. 5132360ULAŞIM HçeTar. Md. 5131186 ŞLJ 5 3/

Uludağ Turizm 5131212 İlçe Seç. Md. 5134994 OcakgdZ
Aydın Turizm 5132077 Gemi Saatleri Ergaz 513 8843

Sirkeci den gidiş (işgünü): IpragOZ 513 2259
(Tatnj1;^.ıs - M.ob - w. 15 Habaşgaz 513 45 46

Yalova'dan dönüş: (işgünü) Llkitgaz 514 2841
Hastaneler. 05.50- 13.05- 17.3ü Yenlükitgaz 513 65 00

■Devlet Has. 5139200 Deniz Otobüsü Alevaaz 513 4095
SSK Hastanesi 5132329 Ydova -Kartal (Haftalçl) 07.3009.10-10.45-
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 1'1.50-13.15-14.30-15.30-16:30-17.30-18.30 Gemlik'te

19.45-20.25-21.15 (Haftasonu) 09.15-1045- . ı •
12,0013,30-14.4^1545-17.0017.45-18.30 sinema günlen:

TAKSİLER 19.30-20.30
Körfez Taksi 5131821 Ydova-KabataşC işgünü): 9.45-12.40-13.45- <LL UJ ü
Çınar Taksi 5132467 ıe_ AİLE SİNEMASI
Güven Taksi . 5133240 ^^0)^10^1^13^14.4^16.15- Bu hafta : !
S™™t?Tlİı Kabataş-Ydova(İŞ): 8.30-11.0012.15-13.45- “En İyi Arkadaşım Evleniyor"
Manastır Taksi 5143550 j5.oo-16.10-18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30- . . , ’

_______ 11,35-13.30-14.45-17.45-18.35_____________ Tel : 513 13 29

NÖBETÇİ

ECZANELER

27 Ocak 1998
Balıkpazarı Eczanesi

28 Ocak 1998
Bayer Eczanesi

1 Şubat 1998 
Murat Eczanesi

2 Şubat 1998 
Gemiç Eczanesi

3 Şubat 1997 
Sağlık Eczanesi

4 Şubat 1998 
Erçek Eczanesi

5 Şubat 1998 
Engin Eczanesi
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Gemlikli dost ve 
müşterilerimizin 
Mübarek Ramazan 
Bayramını kutlar, sağlık, 
mutluluk ve başarılar 
dileriz.

YBildirim tuz a.ş.
Tel: (0.224) 514 36 74 GEMLİK

Coşkunlar Ticaret
Esat Coşkun

Tel: 513 50 69 Fax : 513 12 63
İstiklal Cad No : 29/A GEMLİK

Bayramınızı kutlar, 
barış, sağlık ve 
esenlikler dileriz.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği 

Gemlik Şubesi
Tel: 514 47 82
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Tüm Gemliklilerin 
Bayramını kutlar. 

Saâlık. mutluluk ve 
esenlikler getirmesini 

dileriz.
MİMARLAR ODASI

Bayramınızı en içten 
dileklerimizle kutlar, 

sağlık, başarı ve 

güzellikler getirmesini 
temenni ederiz.

ÇATAK GİYİM 
Ali Çatak ve Oğulları 

Demirsubaşı Mah. Mesudiye Sk. 
GEMLİK 

Tel :513 20 75

ma Sayfa: 7
Ksrfex ........ jf.•5..... :.

bay tamının en içten 

dile/denimizle katlan, 
saylık, baus ve 

mutluluktan dileniz,

ANAP.
Gemlik İlçe Teşkilatı I

l^amazap Bayramımızı | 

fûtlar, 5a$lılç, haşan | 

|ve mutluluklar dileriz, | 

I UZMANLAR TIP | 
i MERKEZİ | 
1 İstiklal Cad. GEMLİK |

t Tel: 513 60 40 g

Mübarek Ramazan 
Bayramınızı en içten j 
dileklerimizle kutlar, 
sağlık, mutluluk ve 
işlerinizde başarılar dileriz.]

Astar ahşap
DOĞRAMA PRES KAPI ve |

MUTFAK DOLAPLARI İMALAT SÂN. j
Faruk HELVACI f

Tel : 514 21 83 Fax : 514 42 92 1
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Şafak, “Bvıekrt w

<7)tatbKak(.an faiMHUûıi, ditotty .

■Tevfik SOLAKSUBAŞI ve ' 
|t; ■ "" Oğulları

İstiklal Cad. No: 26 GEMLİK
Tel: 513 11 75 -514 13 02 Fax : 513 10 15

Çerıtli^fıadfanın 
^ayrcmtınt /{utlar, 
sağlıl{, mutlulu/^ 
ve esenli/çler 
dileriz,

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

‘DtMt w 'TMüfaftitotimifat

<Wüfawk ‘BatftGMUM

katları, eMUki&ı w (fauç, cfala

YERLİYURT PETROL 
SAN. ve TİC. A.Ş.

Yalova Yolu 22. Km. Kurtul / GEMLİK 
Tel : (0.224) 522 81 04

Halkımızın Mübarek

ULUDAĞ
SÜTHANESİ | fr

Ramazan Bayramını kutlar, 
neşe dolu günler 
geçirmesini dileriz.

MİLTON
AİLE ÇAY BAHÇESİ

İSMAİL- OSMAN EMEÇ 
Dost ve müşterilerimizin 

bayramınızı kutlar, 
sağlık huzur ve mutluluklar 

getirmesini dileriz. |< 
Her zaman taze süt ürünleri- Sucuk-Pastırma- I ■ 
Yumurta- Bal-Reçel ve helva çeşitleri bulunur. 11

Cfaip Kaygısız
Tel : 5İ3 10 71 GEMLİK

Demirsubaşı Mah. No : 31
Tel: 513 11 51 GEMLİK {
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/aıllaz. scû/ldimallala/ ue- luızaz 
(/ola günler getirmesini dileriz.

GEMPORT
Gemlik Liman ve 

Depolama İşletmeleri A.Ş.

bayramınızı 
cn iyi dilefçlerünizle ((utlar, 
saglılçve mutlulu!(dolu 
günler getirmesini dileriz.

| gemlikli Dost ve g 
g- g 
t g' g: g.

İ Müşterilerimizin Mübarek 
f Ramazan Bayramınızı 
| Kutlar^ Sağlık ve Mutluluk | 
I getirmesini Dileriz.
i s

g g- g. ' -'İ!
AKIT PETROL |

<
< 
M

söş'ft.'ns&)
Mimarlık İnşaat Tic.Ltd. Şti. I

İbrahim Akıt Cad. Akıt İş Hanı Kat: 3 GEMLİK 
Tel: 513 42 32-513 13 46

Dost ve Müşterilerimizin
Mübarek Ramazan Bayramını | 
kutlar, sağlık, mutluluk ve 
esenlikler dileriz. I»

ETÇİLER OTOMOTİV 
Lassa ve Brıdgestone Bayii 

Mehmet DİNÇ
İstiklal Cad. Kafoğlu Apt. Blok 2 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 73 99

(/ilo/ılotiatlo Aallaz,

Belediye Meclis Üyesi
Mehmet DİNÇ
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Mübarek Ramazan Bayramının 
Çemlik halkına 

Sağlık, Mutluluk ve Başarı 
getirmesini dileriz.

27 Ocak 1998 Salı

KAFOĞLlftAt* t
YAĞ, SABUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş

Yalova Yolu Umurbey Sanayi Bölgesi No : 30 
Tel : 513 10 13 - 513 18 52 GEMLİK

TEKEL Bayiliklerine 
çeki düzen verilecek

TEKEL ürünü satan işyerleri, bundan böyle tabelalarına 
sattıkları ürünü açıkça yazacaklar.

Yönetmeliğe göre, TEKEL bayileri, 6 ay içerisinde 
tabela düzenine uyacaklar. Yazılı uyarıya rağmen karara 
uymayan satıcıların, TEKEL Satış Belgeleri iptal edilecek.

Perakende Satış yapan TEKEL bayiliklerine getirilen 
diğer yasak ve zorunluluklar ise şöyle :

18 yaşından küçüklere içki ve sigara satılmayacak. 
Ürün alımları sadece üretici ve bunların toptan 
satıcılarından yapılabilecek. Teşhir amacıyla da olsa 
işyerinde kaçak içki ve sigara bulundurulmayacak. 
Satıcılar, işyerlerinde tütün ve tütün mamülleri ile alkollü 
içkilerin isim, marka veya alametlerini kullanarak reklam 

• ve tanıtım yapamayacak. Satıcılar, üreticilerle belirli 
firma ürünlerini satmak amacıyla sözleşme 
yapamayacak, bağış, yardım, avans, hediye 
alamayacak. TEKEL bayileri, işyerlerinde sigara markası 
veya bunları çağrıştıran resim, şekil, nesne ve panoları 
vitrinde bulunduramayacaklar. (A.A.)

Bayramda 
gönlünüz 
çiçek 
bahçeleri
kadar huzur
dolu olsun

ÇİMEN ÇİÇEKÇİLİK

Kayhan Mah. 1 Nolu Cad. 
No : 22 GEMLİK 
Tel : 513 39 27

ELSAN ELEKTRİK
TİC. TAAH. İMALAT VE MONTAJ SAN.

istiklal Cad. No : 34 GEMLİK 
Tel : 513 23 32 - 513 00 98

Doğru Yol Partisi 
ilçe Teşkilatı
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