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Körfez OFSET’teKAŞEDE, MÜHÜRDE BEKLEME YÖ©?
30 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHÜR YAPILIR

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

ÖYS sınavlarının sonuçları belli oldu. Eşit ağırlık Türkiye 35.si Bursa birincisi Gemlik’ten

Bravo Bora’
Özel Gemlik Körfez Fen Dersanesi kursiyeri, Gemlik Lisesi son sınıf öğrencisi Bora Güneş 

Doğan, dün açıklanan Üniversite seçme ve yerleştirme sınavlarında büyük başarı gösterdi. Doğan, 
Sayısal puanda Türkiye 32. si olurken, sözelde Türkiye 104.sü, Bursa üçüncüsü oldu.

1997 Kurumlar Vergisi rekortmenleri belli oldu.

TÜGSAŞ birinci

■ üniversite Seçme ve 
Yerleştirme Sınavının ilk 
basamağı olan öğrenci 
Geçme Sınavının
Sonuçlarının dûn açıklan- 
fnasından sonra 
[Gemlik'te büyük sevinç 
basandı.
■T Körfez Fen
tersanesinin kursiyer
lerinden Gemlik Lisesi son 
isınıf öğrencisi Bora Güneş 
Doğan, ÖZDE-BtR 
[sınavlarında gösterdiği 
başarıya bir yenisini 
ıekleyerek, ailesinin, 
öğretmenlerinin ve 
[arkadaşlarının yüzünü 
güldürdü.
| Emekli Beden Eğitimi

öğretmeni Enver 
Doğan'ın oğlu olan Bora 
Güneş Doğan, dün açık
lanan ÖSS sonuçlarına 
göre bugüne kadar 
Gemlik’te en büyük 
başarıyı gösteren öğrenci 
olma ünvanını da elde 
etti.

Doğan, sayısalda 
187.1/0 puan alarak 
Türkiye 32'nclsl Bursa 
Birincisi, eşit ağırlıklıda 177 
puan alarak Türkiye 
35'inclsi Bursa 2'nclsl ve 
sözelde 166.829 puan 
alarak Türkiye 104'üncüsü 
Bursa üçüncüsü oldu.

Bora Güneş Doğan 
sevinçli haberi dün

arkadaşlarıyla Körfez Fen 
Dersanesinde paylaştı. 
Sınav sonuçlarının Bursa 
basınınca öğrenilmesi 
sonucu, Bursa televizyon 
kameraları Bora'yı görün
tülemek için Gemlik'e 
gelerek Körfez Fen 
Dersanesindeki başarılı 
öğrenci ile söyleşi yap
tılar.

Bora Güneş Doğan 22 
Şubat 1998 tarihinde 
yapılan özel Dersaneler 
Birliği sınavlarında da 
aldığı yüksek puanlarlö, 
Türkiye 28'incisi ve Bursa 
İkincisi olarak, başarılı bir 
öğrenci olduğunu kanıt
lamıştı.

1997 yılı İçindeki 
kazançları nedeniyle 30 
Nisan gününe değin 
Gemlik vergi Dairesine 
beyanname veren 
kuramların ödeyecekleri 
vergiler belli olurken, 
Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. 
(TÜGSAŞ) 24 milyar 509 
milyon 110 bin lira vergi 
ödeyecek.

En yüksek vergi ödeye
cek olan ilk 100 kurumun

listesini açıklayan Gemlik 
Vergi Dairesi Müdürlüğü 
yetkilileri. Yıldırım Tuz 
A.Ş.'nin 7 milyar 499 mil 
yon 942 lira ile ikinci. 
Aydınlar Madencilik A.Ş. 6 
milyar 344 milyon 180 bin 
lira ile üçüncü olduklarını 
açıkladı.

Kurumlar Vergisi 
ödeyeceklerin oranlarını 
belirten liste 6. sayfamız
da.

Saat 11.00 de Belediye Düğün Salonu’nda toplanacak

ANAP kongresi bugün
Bora Güneş Doğan’ 

ÖSS sınavında 
Bursa birincisi oldu

TOBB tarafından veriliyor

HAFTAYA BAKIŞ
□ Kadri GÜLER

Sunğipek’e yeni öneri
[ Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 1 Mayıs günü açtığı 
Botanik Bahçesini görmedim, ancak basından izleme 
olanağım oldu. Gidenlerle konuştum. Tabii en kısa 
zamanda da gidip görme mutluluğuna erişeceğim.
| önümdeki Bursa Gazetesinde yeşilin ortasında sere 
[Serpe uzanmış insanları gördükçe, daha önce de 
yazdığım gibi insanlarının doğaya ne denli ihtiyacı 
olduğunu anlatmanın gereği olmadığına inanıyorum.
F Bursa ile Gemlik arası 30 kilometre,
F Bursa artık Gemlik’ten ayrı bir kent değil. Gemlik 
çBursa’nın bir banliyösü.
E Çalışmak için Bursa’ya gidiyoruz, eğitim için yüzlerce 
öğrenci her gün Bursa’ya gidip geliyor. Alışverişimizin 
büyük çoğunluğu Bursa’dan yapılıyor, sağlık konusunda 
Bursa’ya koşuyoruz, eğlenmek, gezip görmek için yine 
Bursa’ya gidiyoruz.
I Yani biz Bursayız, Bursa ile özdeşiz.
t Bursa da yapılan her güzel hizmetten bizlerde yarar
lanabiliyoruz.
[ Çarpık kentleşme, yanlış planlama sonucu kentlerin 
beton yığınına döndüğünü Gemlik’te hep birlikte görüyor 
ve yaşıyoruz.

. Bu nedenle yeşille ilgili bir projenin oluşumunu se- 
, vinçle karşılıyoruz.
I Gemlik içinde böyle projelerin oluşumunu ilgililerden 
bekliyoruz. Ama maalesef göremiyoruz.

L Gemlik Sunğipek Fabrikası’nın TEKEL’e 
.devredilmesinden sonra başlayan tartışmalara bir yenisi 
daha eklendi.
r_ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet 
Turgut, fabrika arazisinin üniversiteye devrini ve bu 
alanın eğitim için kullanılmasını gündeme getirdi.

t Bir süre önce Atatürkçü Düşünce Derneği de, 
Atatürk’ün emriyle kurulan bu fabrikanın bir bölümünün 
“Atatürk Kültür Merkezi” yapılmasını istedi.

Duyduğumu göre Belediye Başkanı da Sunğipek’in 
yeşil dokusunun bozulmaması için elinden geleni 
yapacağını söylemiş.

Demek Gemlik’te yeşili en geniş alan olarak tek 
kalan yer Sunğipek oluyor.

Yerleşim konumu ile, Gemliklilerin gezip dolaşabile
ceği, soluk alabileceği bir yer Sunğipek.

Bu konuda iş işten geçti ama yine de ne yapıla
cağını konuşuyoruz. Çözümler, çareler arıyoruz.
I Sunğipek Gemlik’ın insan eliyle yarattığı ilk botanik 
bahçesiydi. Yine insan eliyle yok edildi. Kalanı korumak 
ve yaşatmak yine insanların görevi.

19 Mayıs 
hazırlıkları 
sürüyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
ve Gençtik ve Spor 
Bayramının 79. yıldönümü 
kutlamaları için hazırlıklar 
başladı.

Kutlama komitesinin hazır
ladığı program gereğince 
okullarda 19 Mayıs gösteri
leriyle ilgili çalışmalar sürüyor.

Veliler yönetmeliğe tepki gösterdi 

îmam Hatip’te 
türban eylemi 
Milli Güvenlik Kurulu karar
larından sonra yayınlanan 
kılık kıyafet yönetmeliğine 
göre, imam Hatip okullarında 
din dersleri dışında kız öğren
cilerin başının örtülü olarak 
derslere girmesinin yasaklan
ması üzerine, ilçemiz imam 
Hatip Okulu önünde, veliler 
protesto gösterisi yaptılar. 
Ellerindeki pankartlarla okul 
önünde toplanan veliler, 
başörtüsünün inanç gereği 
takıldığını, bunun ise en 
doğal insan hakkı olduğunu 
belirterek, aralarında komite 
oluşturdular.
Oluşturulan komite ile siyasi 
partileri ziyaret ederek destek 
arayacak olan veliler, hak
larını sonuna kadar savu
nacaklarını söylediler.

Solaksubaşı’na 
şeref belgesi

Gemlik Ticaret Odası 
Eski Başkanı Uluslararası 
Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Tevfik 
Solaksubaşı'na TOBB 
tarafından kuruluşun 53. 
genel kurul toplantısında 30 
yıl genel kurul delegellğj 
görevini üstün bir gayret 
ve fedakarlıkla tamam
ladığı gerekçesiyle hizmet 
şeref belgesi ve plaket ve 
rilecek. Haberi Sayfa 3'de

DYPGen^ 
tanı Ota 
Gemlik'e geliyor

Doğru Yol Partisi Genel 
Başkanı Tansu Çiller, cumartesi 
günü Gemlik'te halka 
seslenecek.

Yurt gezileri sürdüren Çiller, 
Bursa programında İlçemize 
de uğrayarak, hükümet kona 
ğı önünde yapılacak açık 
haya mitinginde hükümeti 
Gemliklilere şikayet edecek.

Anavatan Partisi , ilçe 
Kongresi bugün yapacağı 
toplantıda ilçe Başkanı, Yönetim 
kurulu üyeleri , il delegelerini 
seçecek.

Tek liste halinde gidelecek 
olan kongrede ilçe Başkanlığına 
Adnan Tekin yeniden aday ola
cak.

Yönetim Kurulunun büyük bir 
bölümünün değişmediği listede 
yeni isimler yer alıyor.

Heyecansız geçmesi bekle
nen kongre1 Belediye Düğün 
Salonunda saat H.oo’de başla 
yacak. Haberi Sayfa 3’te

Adnan Tekin bugün yapılacak 
kongrede İlçe başkanlığına 

yeniden aday olacak.

TicaretveSanayiOdasıMeclisindenalınan 
karar ilgililere duyurulacak

Tekel yerine üniversite
Gemlik Ticaret ve Sanayi 

Odası Meclis Başkanı Mehmet 
Turgut tarafından sunulan' 
öneride TEKEL’e devredilen 
Sunğipek Fabrikasının Uludağ 
Üniversitesine verilerek bu 
alanın eğitim merkezi haline 
getirilmesi istendi. Meclis karan 
kabul ederek girişimlere başla
ma için karar aldı.

Sunğipek Fabrikası’nın 
Gemlik'e kazandırılması için 
herkesin elinden geleni yap
masını söyleyen Mehmet 
Turgut, Tekel yerine bir eğitirin 
kuruluşunun Gemlik'e 
kazandırılması hayırlı olacak 
dedi.

Haberi Sayfa 3’de

Osman Bektaş’i ydrdlamaktdn aranıyordu.

Atilla Kemah yakalandı
Bir sûre önce Uzunlar Ltd. Şti. ye gelerek, Osman Bektaş’i 
ayağından ye seken kurşunla Faruk Uzunlan yaralayan, Atilla 
Kemah yakalandı. Haberi Sayfa 3‘de

Ömür’e protez için kampanya
Geçtiğimiz yıl haziran ayında dünya evine giren ömür 

Işık, evlendikten İki gün sonra elektrik çarpması sonucu 
ellerini kaybetmişti.

Ömür Işık'ın ellerine protez takılması İçin İlçemiz 
yardımsever İşadamı ve Güzel Nakliyat sahibi Faruk 
Güzel, bir kampanya başlatarak, Gemlik Halk 
Bankası'nda hesap açtırdı, ömür Işık, kampanyaya tüm 
yardımsevenlerin az da olsa yardımlarını bekliyor.

Haberi Sayfa 3'de

KOKLA DUR...

BEDAVADAN KAFA BUL 
GÖR DÜNYAYI TOZPEMBE

FENA MI...
Unan ^aıruı
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Yalım Erez’in çağrısı
Son erken seçim' manevraları 

süreci bir kez daha gösterdi ki, “lider
ler takımrnın önderliğiyle Türkiye’hin 
düzlüğe çıkması pek de olanaklı 
değil. Daha dün gibi yakın zamana 
değin birbirleriyle uzlaşmaları 
olanaksız sivil toplum örgütleri (TiSK, 
TOBB, TESK, Türk-iş ve DİSK), 
ülkenin geleceğini ağartabilmek için 
bir araya gelebilmişler. Ama merkez 
sağ veya sol kanatlarda “liderler 
takımı” kendi aralarında bjle uzlaş- 
mamakta ayak diremekte.

Bu nedenle Sanayi Bakanı Yalım 
Erez’in geçen hafta sonunda 
Trabzon’da yaptığı “çağrı” önem 
taşıyor. Diyor ki Erez :

“Türkiye'nin sorunlarının ve 
değişimin önündeki tek ve en 
büyük engel, bugünkü siyasal 
anlayıştır. (...) Siyaset bugün, 
devlet imkanlarını bölüşmenin, 
paylaşmanın, haksız kazanç sağla
manın ve haksız tayin yapmanın 
aracı haline gelmiştir.”

Yalan mı?
Güney sahillerimizdeki -ve yakın 

gelecekte Uludağ’daki- turizm alan
ları yağması en yalın örnek değil mi? ,

Konya Selçuk üniversitesi rektör
lüğünden ANAP milletvekilliğine 
yatay geçiş yapan Prof. Halil Çin’in, 
kusurlu bir memurunun yerini 
değiştirmesi nedeniyle Mersin 
Emniyet Müdürü’nün görevden alın
masını istemesi ve içişleri Bakanı’nın 
bu yakışıksız istemi yerine getirmesi, 
Erez’in haklılığını kanıtlamıyor mu?

Pek çok örnek var, bu ikisi sadece 
en yenileri...

Siyasetin, işsiz güçsüz, bir baltaya 
sap olamamış insanların uğraşı 
haline getirildiğini vurguluyor Mesut 
Erez. “‘Değişimin alternatifi ‘yok 
olma’ olduğuna göre, ya değişim 
ya ölüm parolasıyla yola çıkmamız 
gerekmektedir” diyor ve ekliyor:

“Artık tribünden sahaya inmenin 
zamanı gelmiştir. Eğer sizler 
tribünde oturmaya devam eder 
şeniz, sahada oynayan takımınız 
Türkiye’yi küme düşürecektir. 
Onun için sahaya inin, sahada 
oynayanlara ‘kırmızı kart’ gösterin 
ve onların yerine sizler bu oyunu 
çağdaş şekilde oynayarak 
Türkiye’yi dünya ligine çıkartın.”

Sayın Erez Trabzonlu işadamları
na bu çağrıyı yaparken, İzmir’de, 
dünyanın dört bir yanına dağılmış 
türk işadamlarının görkemli 
“Kurultay"! toplanıyor ve Bakan'ı 
savunduğu görüşü doğrulayan bir 
tablo sergiliyordu:

Onlar birinci ligde top koştururken, 
siyasetçiler “demokrasi” konusunda 
bile aralarında uygarca bir uzlaşmaya 
varamıyorlardı..

* * *
Birçok kez yineledim : Türkiye ola

bildiğince genleşiyor, ama bir türlü 
gelişemiyor.

Ve Yalım Erez, gelişmeyi 
engelleyen tek ve en büyük engelin 
bugünkü “siyasal anlayış” olduğunu 
açık saçık söylüyor.

Doğrudur!
Dünyanın dört bir yanına dağılmış 

işadamlarının kurultay topladığı 
Türkiye’de, resmi verilere göre, 
1992’de 5 bin 40 olan “faili meçhul” 
sayısı, 1996’da 15 bin 321’e çıkmış. 
Bunlardan 12 bin 649’unun dosyası 
Diyarbakır DGM’de bulunmaktaymış»

“Susurluk” uyutulmakta, sonuç 
alınamayacağı kanısı yaygın!.

Mesut Yılmaz, Budapeşte’de burç 
nuna yediği ve belki de bir 
“kördüğüm”ün çözülmesine yardım
cı olabilecek “yumruk”tan şikayetini 
geri almış!

Ve de, kendilerini “ülkücü” olarak 
tanıtan sergerdeler, “aman dileyene 
kılıç kalkmaz” geleneğini bile umur
samayıp pencereden adam atmaya 
ve gazeteci pataklamaya kalkışarak 
“vatan kurtaran aslan” rolüne 
soyunmakta!

Evet, Erez haklıdır “çağrı”sında. 
Gerçi Trabzon’da o’nu dinleyenler 
toplumun sadece bir kesimindendir, 
ama medya bu “çağrı”yı yaygın
laştırarak ilgili tüm katmanlara 
ulaşmıştır, ulaştırmalıdır. Bu “çağrı”, 
bence Türk-iş, DİSK, TİST, TOBB ve 
TESK’ten oluşan “Beşli ittifak”ıh 
tabanına yöneliktir aynı zamanda.

Yani siyasal çıkarını “sağ”da veya 
“sol”da gören kesimlerin tümüne 
yöneliktir.

Nitekim Erez’in çağrısını yaptığı 
gün Ahmet Taner Kışlalı da 
Cumhuriyetteki köşesinde şöyle 
yazmaktaydı:

“Ecevit, parti olmayan bir 
‘parti’nin başında, örgütlenekten 
korkmak... insanlara güvensizlik... 
sürekli harcanan değerler...

Ama Sayın Ecevit’in iki büyük 
şansı var. Birincisi : Doğrultusu 
belli, çözümleri belli, kendisi de 
içtenlikli ve ‘güvenilir’ görünüyor. 
İkincisi : Karşısındaki parti Baykal 
imzasını taşıyor.

Ve de.. Ne yazık ki, Ecevit’in 
şansı Türkiye’nin şanssızlığı olu 
yor!”

Başka söze gerek var mı?..
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KAYIP 
108 SR MF AE 

01003903 Model ve nolu 
BEKO-CASIO 

yazarkasa ruhsatı 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Ali Ulvi KAVLAN

Kamyonculara 
kredi verilecek

Kamyoncuların, eskiyen 
araçlarını yenileyebilmeleri 
için Halk Bankası kanalıyla 
taşıt alım kredisi verilecek.

Devlet Bakanı Hüsamettin 
Özkan'ın yaptığı açıklama
da, kredi uygulamasının 
taşıyıcı birlikleri'ne üye, tek 
kamyon sdhibive taşımacılık 
dışında başka bif işle uğraş
mayan esnafı kapsadığını 
belirtti. Krediden öncelikle 
1985 ve daha alt modellerde 
kamyon sahibi olanlar, ikinci 
öncelikle 1986-1990 modeller 
arası kamyon sahipleri, daha 
sonra ise 5 yıldan daha eski 
kamyonu olan esnaf yarar
lanabilecek.

Bir yılı para ödemesiz 
olmak üzere 4 yıl vadeli ve yıl
lık yüzde 30 faizle verilecek 
olan kredide, kamyoncu 
esnafı 10 milyar türk lirasına 
kadar kredi alabilecek. (AA.) 

Vergi tahsil 
edecek olan 
bankalar arttı

Maliye Bakanlığı, vergi tah
silatı için 4 bankaya daha 
yetki verdi. Böylelikle, tahsilat 
yapan bankaların sayısı 14'e 
yükseldi. '

Konuya ilişkin protokol. 
Gelirler Genel Müdürü Nevzat 
Saygılıoğlu ile OsmanlI 
Bankası, Şekerbank, 
Sümerbank ve Koçbank 
yöneticileri tarafından 
Ankara'da imzalandı.

Nevzat Saygılıoğlu imza 
töreninde, uzun vadede vergi 
dairelerinde vezneyi kaldırmak 
ve tahsilat işini tamamen 
bankalara bırakmak amacın
da olduklarını belirtti.

Protokol uyarınca 
bankalara yalınlan vergiler, 
elektronik fon transferi yoluyla 
Merkez Bankası'na aktanla- 
cak. (A.A:),

Evde bakım 
projesi

Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu, 
"Evde Bakım Projesi' İle 
yaşlı, özürlü ve çocukların 
kende çevrelerinden kop
madan bakılmalannı sağla
mak için, bakıcıları özel 
olarak yetiştirmeyi amaçlıy
or.

Yetkililerden alınan bil
giye göre, *Evde Bakım 
Projesi', önümüzdeki gün
lerde Ankara, İstanbul, 
İzmir, Adana ve 
Gaziantep'te başlayacak. 
Bu illerde ilk etapta 150 
bakıcının yetiştirilmesi plan
lanıyor. Yaşlı, özürlü ve 
çocukların, 1 sosyal 
çevrelerinden kopmadan, 
kendi ortamlarından ayrıl
madan bakılmalarının ve 
korunmalarının hede
flendiği projeye göre, 
bakıcı olmak isteyer^rden, 
18-35 ygslg/ı orosmdo ve 
tercih^ usa mezunu olan
lar eğitim programına alı
nacak.

Kurs programına alınan 
bakıcı adayları, yaşlılar 
konusunda özel olarak eği
tilecek. Kursiyerler, yaşlının

Senin uzaklarından veya sınır ötelerinden her
hangi bir nedenle yörene gelenler var. Daha birkaç 
kuşak öncen - anne annelerin, baba babaların da 
öyle yapmışlardı! Bir hafta önce de gelsen farket- 
mez. Bu gökyüzü ve körfez tercihinse buralısın, 70 
yıl önce gelenler kadar! Hak ve sorumlulukların da 
aynı! Sana kucak açılması ayrıca onurlu bir görev. 
Çünkü; geldiğin yerlerin mutfağını, değişik giyim 
tarzlarını, esprilerini de beraberinde getirdin. Çeşni 
kattın yaşamaya karar verdiğin yeni yörene!

Belki, bazı uyumsuzluklar da oldu, hala da olu
yor! Olsun birazcık uyumsuzlukta yarar vardır/ 
Alışılmış olanın tümüyle doğru ve güzel olduğunu, 
kim iddia edebilir! Farklılıklar arasındaki doğal tartış
ma, karşılaştırma toplumu ileriye, yukarıya çeker. 
Değişimi ve gelişimi hızlandırır, zenginlik kadar ha
yata. Bunlardan sevinç duymak gerekir! *

Zaten yaşamaya karar verdiğin yeni yörende,i 
önüne bir yerleşim projesi bile koyan olmadı. 
Karınca kaderince, el yordamıyla tutabildin hayatın 
bir ucundan!

Bir yerleşim ve yapılaşma projesiyle, 
Marmara’nın Rivyera’sı olabilirdi, yüreğin burkularak 
seyrettiğin şu körfez-kent!

Olan olmuş ama bundan sonrası için hiç de 
küçümsenmeyecek katkılarda bulunabilirsin!

Kışın selden-çamurdan, yazın tozdan-topraktan, 
sinekten kurtulmanın zor çlmadığını bilirsin. 
Sahilden, körfezden bütün kente yayılan pis koku 
burnunun direğini sızlatıyor, için bulanıyor. 
Bunlardan kurtulmak, tanrıya veya Ankara’ya 
havale edilecek alın yazısı sorunlar mıdır! Bilirsin! 
böyle olmadığını!

istemez misin, evinde mayonu, şortunu giyinip 
dışarı çıkmayı ve körfezin yosun kokan tuzlu 
sularıpda kulaç atmayı, balıklarla oynaşmayı!..

Ekonomik getirilerini, katkılarını da hayal eti 
Yakın-uzak çevreden gelecek binlerce insanın 2-3 
ay içinde harcamaları, alış-verişleri...Evini bir kaç 
aylığına pansiyon olarak verdiğini... Bir yıllık ihti
yacını karşılar bir-kaç aylık gelirin!..

Çok mu zor, zaten hiç kirletilmemiş olması 
gereken körfezi temizlemek! Bu işin finansmanı 
kazandıracakları yanında devede kulak değil tüy 
bile olamaz. Alışılmış umutsuzlukla “Dışardan 
gazel okumak kolay!” diye düşünenler de olacak. 
Ama, bu bir yanılgıdır! Bu yakıcı sorun üzerine kap
samlı olarak eğilmeye başlandığı zaman, göre
ceksiniz ne projeler üretilecek ve ne büyük katkılar 
olacak.

Gemlik insanı yaratıcı ve üreticidir. Yeter ki, bu 
nitelikleri harekete geçirilsin. Daha doğrusu Gemlik 
halkı istesin ve kımıldansın!'

Ve gündemde Sunğiipek arazisinin yeşil alan 
olarak korunması Kültür Parkı ve Merkezi haline 
getirilmesi var! Bu adım atılmalı ve mutlaka 
başarıya ulaşmalıdır. Körfez ve bu arazi yöremizin 
“oksijen bombaları”dır.

Yanlışın neresinden dönülürse kazanç derler. 
Daha çok gecikmeden kampanya tüm halk ve 
kurumlar olarak başlatılmalı, hiç kimsenin hiçbir tür-’ 
den katkısı küçümsenmemelidir! Bu önemlidir!

Gökyüzü dargın size, yeşil alan dargın, körfez 
dargın... Ama yine de sevgiyle göz kırpıyorlar! 
Tutmanız için ellerini uzatıyorlar. Çözüm uzaklarda 
değil sizdedir!

9 Nisan 1998

ijyânik bakımından hareket etmesine, ilaç kullanımındcıri 
yaşlının fiziksel kazalardan korunmasına ve güvenliğinin 
sağlanmasına kadar yapılması gerekenler konusunda 

-«eğitim alacaklar. Ayrıca yaşlıların kronik hastalıkları 
konusunda bilgilendirilecek olan bakıcı adayları, acil 
durumlarda yapılması gerekenler ile yaşlılıkta beslenme 
ve psiko-sosyal yönleriyle» yaşlıya yardım etme konularımı 
öğrenecekler.

özürlülere bakıcılık yapmak İsteyen adaylar, özürlü 
çocuklar İçin çocuk gelişimi eğitimini alacaklar. Ayrıca 
özel eğitim alacak olan adaylar, özürlülerin psikolojik 
durumları ve çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda eği
tilecekler. (A.A.)
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[Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinde alınan karar ilgililere duyurulacak

Tekel yerine üniversite
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Turgut taralından 

sunulan öneride TEKEL’e devredilen Sunğipek Fabrikasının Uludağ üniversitesine veri 
lerek bu alanın eğitim merkezi haline getirilmesi istendi. Meclis kararı kabul ederek 
girişimlere başlama için karar aldı.
r Sunğipek Fabrikasının TEKEL’e devriyle 
başlayan Tartışmalara yeni bir boyut daha geflril- 
di. Ticaret ve Sanayi Odası Meclisinde yapılan 

[toplantıda Meclis Başkanı,,Mehmet Turgut, 
Sunğipek arazisinin Uludağ üniversitesine veril 
meşini istedi. Teklif, Mecliste benimsenerek giri 
simlerin başlatılmasına karar verildi.
E KIT'lerin özelleştirmesiyle gündeme gelen ve 
yılardır özel sektör tarafından cazip bulunmadığı 
için satın alınmayan Gemlik Sunğipek Fabrikası, 
sonunda bir başka KiT olan TEKEL Tarafından satın 
abndı.

E Sunğipek'in satılmasıyla başlayan tartışmalar 
bu kez fabrikada çalışan 320 işçinin TEKEL’in 
başka fabrikalarına gönderileceğinin duyulmasıy
la yeniden başladı.

Başta, işyerinde yetkili sendika Petrol-lş Bursa 
şubesi olmak üzere işçiler selofan tesisinin kapatıF 

'maması için yerel politikacılardan ve Bursa mil- 
letvekillerinden yardım istediler.

Bazı milletvekilleri ile TEKEL'den Sorumlu Devlet 
Bakanı Eyüp Aşık'la Ankara'da görüşen 
sendikacılar çalmadık kapı bırakmadılar.

Bakan Aşık, ANAP ilçe yönetimi, Belediye 
Başkanı Nurettin'Avcı ve il Yönetim Kurulu üyesi 
Faruk Güzel ile İzmir de görüştükten sonra 
Bursa'ya geldiğinde ilçemize de uğrayarak

Sunğipek Fabrikasında incelemelerde bulundu.
Bu arada'Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 

Şubesi de açtığı bir kampanya ile Sunğipek 
Fabrikasının Yuvarlak Salonu ile Düğün Salonunun 
“Atatürk Kültür Merkezi" yapılması için kampanya 
açtı. Bu konuda Gemlik'e gelen Bakan Aşık'a da 
bir mektup sundu.

YENİ ÖNERİ ÜNİVERSİTEYE DEVREDİLSİN
Tüm bu gelişimler yaşanırken Sümerbank 

Genel Müdürlüğü ile TEKEL Genel Müdürlüğü 
arasında devir sözleşmesi gerçekleştirilerek, kağıt 
üzerinde Sunğipek TEKEL'in malı oldu.

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü yapılan 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis toplantısın
da Sunğipek Fabrikasının TEKEL'e devredilmesinin 
yanlış olduğunu söyleyen Meclis Başkanı Mehmet 
Turgut, "TEKEL’in içki fabrikasının Gemlik'e hiçbir 
yararı olmayacak. Selofan tesisi kapanmadan 
çalıştırılmalı, Buradaki işçiler emekli olduktan 
sonrada tesis kaldırılmalıdır. Ancak, Gemlik’e 
mal olmuş bu tesis de bir eğitim kurumana 
devredilmelidir. Bence en uygun kurum Uludağ 
üniversitesidir” dedi. Mecliste tartışılan konu bir 
tavsiye kararı olarak kabul edildi.

Konuyla ilgili olarak görüşlerini gazetemize 
açıklayan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Mehmet Turgut şunları söyledi:r

Saat 11.00 de belediye düğün salonunda toplanacak

ANAP kongresi bugün 
✓ Anavatan Partisi ilçe Kongresi bugün 
yapacağı toplantıda ilçe başkanı, Yönetim kuru
lu üyeleri, il delegelerini seçecek. Kongreye tek 
liste ile gidilecek ve eski ilçe Başkanı Adnan 
Tekin yeniden aday olacak.

■ Anavatan Partisi Gemlik 
İlçe Kongresi bugün toplanı

>yor. Kongrede ilçe 
Başkanlığına tek aday olan 
Adnan Tekin’in yeniden 
seçilmesi bekleniyor.
F Bugün saat 11.oo de 
Belediye Düğün Salonunda 
toplanacak olan ANAP ilçe 
Kongresinde 400 delege ilçe 
Başkanı, Yönetim Kurulu, il 
Delegeleri için seçim yapıla- 

' cak.
I Bursa milletvekillerinden 

■bazılarının katılmasının bek- 
I lendiği genel kurul toplantısı- 

na, il yönetim kurulu üyeleri, 
«komşu ilçe yöneticilerinin 
I katılması bekleniyor.
I Siyasi konuşmaların yapıl- 

I masından sonra seçimlerin 
■ yapılacağı genel kurulda 

yönetim kurulu çalışma raporu 
okunacak. Yönetim kurulunun 
aklanmasından sonra seçim- 

j lere geçilecek.
[ Adnan Tekin’in yeniden 

ilçe başkanlığına aday olacağı 
genel kurulda, yönetim kurulu- 
nun şu kişilerden oluşması

bekleniyor.
Nuray Erten";lbrahim 

Talan, Erol Köksal, Yunus 
Sözener, Asım Kınık, Hilmi 
Turan, İbrahim öztürk, 
Mehmet Güreşçi, Vecdi 
Angüneş, Ali Başak, Nuri 
Kaptan, Fevzi Ayyıldız, 
Mehmet Dinç, Mehmet Bıyık, 
Feza Şep, Haluk Kaner, 
Sinan Kahraman, Aydın 
Bektaş, Hüseyin Akdoğanlar.

"Sunğipek ile TEKEL arasında 
alınan acele karar Gemlik'teki 
Sunğipek Fabrikası konusunda 
Gemlik halkını yakından ilgilendiri 
yor. Çünkü, burada çalışan 320 
işçi Gemlik halkındandır onlarıda 
mağdur etmemek gerekir. Bu işçi
lerin bir çoğunun 5 yıla kadar 
emekli olacağını öğrendim. 
Fabrika arazisi Üniversiteye satılır
sa burası bir eğitim merkezi olur 
bunun ilçe ticaretine büyük 
Gemlik’in kültürel gelişmesine 
katkıları olur.

Bunun için üniversite Dekanı 
ile görüştüm. Böyle bir yere sahip 
olmaktan büyük mutluluk duya
caklarını, ancak, paralarının 
bulunmadığını söyledi. Gemlikliler 
olarak bu kaynağı yaratmalı ve 
Sunğipek Fabrikasını eğitim 
merkezi haline getirmeliyiz. Biz 
Oda olarak elimizden geleni 
yapacağız” 

Başkan Avcı 
Samanyolu 
TV’de

ANAP İlçe Başkanı 
Adnan TEKİN

• •

Ömür’e protez 
kampanyası

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, Samanyolu TV'de 
yayınlanan “Belediyeler ve 
Başkanlar” programının 
konuğu oldu.

Cumartesi günü yayın
lanan ve Türkiye genelinde 
yayın yapan programda 
belediye çalışmalarını anla
tan Başkan. Avcı'ya 
Gemlikliler telefonla son; sor
dular.
Osman Bektaş’ı
yadcrnddcrı açmıyordu

Geçtiğimiz yıl Haziran 
ayında evlenen ömür Işık 
adlı genç kadın evlendik
ten 2 gün sonra elektrik 
çarpması sonucu ellerini 
kaybetmişti.

Balkonda eşiyle birlik
te perde kornişlerini aşağı 
indirmeye çalışan genç 
kadın, kornişin balkon 
lambasına değmesi sonu
cu elektriğe kapılmış ve 
iki eli bileğinden itibaren 
kopmuştu.

Her iki elini de kullana
mayan ömür Işık’a protez 
takılması için ilçemizin 
yardımsever işadamı ve 
Güzel Nakliyatın sahibi

Faruk Güzel tarafından 
bir kampanya başlatıldı.

Kampanyaya tüm 
yardımseverlerin küçük 
de olsa bir katkıda bufun- 
masını isteyen Faruk 
Güzel, Halk Bankası 
Gemlik Şubesi’nde kam
panya için bir hesap 
numarası açtırdı.

Toplanan paralarla 
ömür Işık’a protez el 
takılacak.

Yardım kampanyasına 
katılmak isteyenler için 
Halk Bankası Gemlik 
Şubesi’ndeki 01064000 
numaralı hesaba bağış 
yapabilirler.

Atilla Kemah 
yakalandı

Bir sûre önce Gazhane 
Caddesindeki Uzunlar Ltd. Şir
ketine gelerek, işyeri sahip
lerinden Osman Bektaş'ı 
ayağından, seken kurşunla 
Faruk Uzunlar'ı da parmağın
dan yaralayan ve olaydan 
sonra kaçan Atilla Kemah 
Bursa da polisin başarılı 
operasyonu sonucu yakalandı.

Yakalanan Atilla Kemah'ın 
Bursa Emniyet Müdürlüğündeki 
sorgulamasına devam ediliyor.

Solaksubaşı'na 
şeref belgesi

Gemlik Ticaret Odası eski 
Başkanı, Uluslararası Ticaret Odası 
Yönetim kurulu üyesi, Türkiye 
Odalar Birliği genel kurul delegesi 
Tevfik Soraksubaşı'na, TOBB 
tarafından Hizmet Şeref belgesi ile 
plaket verilecek.

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz 
Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Başkanı Fuat Miras tarafın
dan Tevfik Solaksubaşı'na gön
derilen faks mesajında 30 Mayıs 
1998 günü yapıcak 53. Genel 
Kurul toplantısında kendilerine 
Hizmet Şeref Belgesi İle plaket ver
ileceği duyuruldu.

. Halen Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası meclis üyesi olan 
Tevfik Solaksubaşı'na çekilen faks 
mesajı şöyle:

"Birliğimiz Genel kurul 
delegeliği görevinde 30 yılı, üstün 
bir gayret ve fedakarlıkla tamam
ladığınız memnuniyetle tesbit 
olunmuştur.

Camiamıza yaptığınız 
hizmetlerden dolayı Zat-ı Alilerine 
30 Mayıs 1998 tariinde yapılacak 
53. Genel Kurulumuzda Hizmet 
Şeref Belgesi ve plaket vermek
ten mutluluk duyacağımızı belirtir, 
başarılı çalışmalarınızın devamını 
dilerim.

Fuat Milas / TOBB Yönetim 
Kurulu başkam” 

ADD’den 
Kermes

Atatürkçü Düşünce 
Defneği Gemlik Şubesi 
“Anneler Günü” nedeniyle 
kermes düzenliyor.

Dernek yetkililerinden 
aldığımız bilgilere göre, 8-9 
Mdyıs günlen Belediye sergi 
Salonunda açılacak olan 
kermes saat lö.oo ile 19.oo 
arasında açık kalacak.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği tarafından açılan 
Batik kursunda yapılan çalış
malar ile esnaftan toplanan 
eşyaların satılacağı kermes 
İki gün sürecek.

Orta öğretim 
denetimde

. İlçemizdeki tüm orta 
öğretim kurumlarını teftiş 
heyecanı sardı.

Milli , Eğitim Bakanlığı 
müfettişlerinin istilasına 
uğrayan İlçemizde bulunan 
tüm orta öğretim kurumlan 
idari ve eğitim yönünden 
denetleniyor.

Gemlik Lisesi, Celal Boyar 
Anadolu Lisesi, Anadolu Kız 
Meslek Lisesi, Ticaret Meslek 
Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi 
bakanlık müfettişlerince 
teftiş edilecek.

Mehmet Tuna’nın 
arabasına saldırı 
ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Tuna’nın 16 ZF 015 plakalı özel oto
mobili kimliği bilinmeyen kişi terce 
tahrip edildi.
Manastırdaki evinin önüne parkettiği 
otomobilini sabahuyandığında her 
tarafının çizilmiş ve lastiklerinin pat- 
latıldığını gören Tuna, durumu polise 
bildirdi. Polis, saldırganları arıyor, 
öte yandan Manastırdaki evlere 
hırsızlık amacıyla giren kişiler, evleri 
soyup soğana çevirerek ev sahipler
ine korkulu günler yaşatıyor.

= Gonca YERLİ YURT =

Beni güldürmeli
En son ne zaman katıla katıla güldünüz? Hani 

canım şöyle gözlerinizden yaşlar gelin ceye, yer
lerde yuvarlanıncaya kadar...-

Tamam, öyle coşkulu olmasa da en son ne 
zaman gülümseainlz, ne zaman yüzünüzdeki o bin 
yıllık kaslar hareket etti?

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

gülüşün İnsanın bağışıklık slstemlnae İnanılmaz 
değişimlere yol açtığı ve mizah yeteneğinin zeka 
ve duygu katsayısı gibi ölçülebilir bir veri olduğu 
artık bilimsel olarak aa kabul ediliyor.

önce işin sağlık boyutu. Efendim bilim 
adamlarına göre içtenlikle atılan bir kahkaha 
vûcuaumuzaa karmaşık bir biyokimyasal sürecin 
bilinen cortisol ve adrenalin düzeyi bir gülüşle 
frenleniyor; bağışıklık sistemi T hücreleriyle, antikor 
ve katil hücreleri harekete geçiriyor, mutluluk etkisi 
yapan mutluluk hormonu endorfinln beyindeki 
düzeyi fırlıyor, akciğerdeki hava değişimi Ikl-üç 
kata çıkıyor.

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

Bu düşünce o kadar taraftar buluyor ki 
Amerika'nın pek çok önemli hastanesinde, hasta
ların eğlendirilmesi için özel gülmece bölümleri 
oluşturuluyor, kimi hastanelerde kadrolu palyaço
lar çalışıyor. Üstelik buradaki amaç hastalan teselli 
etmek değil, gerçekten İyileştirmek...

Gelelim işin ölçülebilir tarafına. Biliyorsunuz bilim 
adamları geçen yıl zeka katsayısı IQ'nun yanına 
duygu katsayısı EQ‘yu eklemişlerdi. Çünkü yaşam
da sağlık, mutluluk ve başarının tek garantisi zeka 
olamazdı. Bu faktörün mutlaka duygu yeteneğiyle 
pekişmesi gerekiyordu. Biz faniler de EQ kavramı
na tam alışıyorduk ki kahkahanın esrarengiz tıl
sımını çözmekte kararlı olan bilim adamları bu kez 
mizah katsayısı diye isimlendirilen HQ'yu (humor 
Ouotient) ortaya attılar!

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

Düsseldorf üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 
yapılan bir deneyde deneklere kahkaha gazı ver
ilerek reaksiyonları videoya alınıyor. Bu deneyden 
şöyle bir sonuç çıkıyor. Neşeli tipler yüzlerinde bir 
kasılma ve vücutta sarsılmadan sonra kahkahayı 
koyveriyor, mizah katsayısı düşük olanlar ise son 
derece lanet ve aksi davranıyorlar.

Tabii kİ kahkaha atanların IQ'sunun daha yük
sek olduğunu belirtmeye gerek yok.

Tü bu bilimsel araştırmalar İse “Mizah katsayısı 
düşük bir insanın stres ve hastalıklarla baş etmesi 
mümkün değildir” yargısını pekiştiriyor.

Bir de kadınların erkeklerde aradıklan en önem
li özellik otan “beni güldürmeli” yaklaşımının ne 
kadar içgüdüsel ve doğru olduğunu...

Aaa bir de son not. Erkekler gülerken gırtlağın
dan saniyede 270 titreşim çıkıyor, kadınların 
titreşim sayısı ise erkeklerin tam İki katı. Yani kadın
lar gülmeyi daha İyi beceriyorlar. Belki de bu yüz
den ortalama olarak erkeklerden daha uzun 
yaşıyorlar.

Kurtul ve Engürücük’e 
ilköğretim okulu

İlçemize bağlı Kurtul ve 
Engûrûçûk köylerine İki yeni 
İlköğretim okulunun temelllerl 
önümüzdeki günlerde atıla
cak.

Sekiz yıllık kesintisiz eğitime 
geçilmesi nedeniyle artan okul 
gereksiniminin giderilmesi İçin 
yapılacak olan okullar vatan
daş ve devlet İşbirliği İle 
gerçekleştirilecek. .

Gemlik İlçe MIHI Eğitim 
Mûdûrû Mehmet Tuha'nın 
verdiği bilgilere göre, 
Kurtul'dakl okulun arazisinin 
tahsis edildiği, Engûrûçûk 
Köyünde İse önümüzdeki hafta 
temelinin atılmasının plan
landığı bildirildi. İki katlı ve sekiz 
derslikli yapılması düşünülen

Engûrûçûk Köyü ilköğretim 
Okulu'nun kaba İnşaatının 
malzemeleri köylüler tarafın
dan, çevre düzenlemesinin İse 
devlet tarafından
karşılanacağı öğrenildi.

1998-99 eğitim ve öğretim 
yılına yetişmesi planlanan oku
lun maliyeti 35 milyar lirayı 
bulacak.

öte yandan Kurtul Köyü 
İlköğretim Okulu'nun mayıs ayı 
İçinde temeli atılacak. Bu okul
da İki katlı ve 6 derslikli olacak. 
Masraflar İse devlet ve vatan
daş İşbirliği İle karşılanacak.

Tuna, bu tûr uygulamaların 
önümüzdeki yıllarda diğer 
köylerde de yapılacağını 
belirtti.
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İSÎI

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ 

SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
Dosya No : 1998 / 2 SATIŞ

Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 21.3.1997 Tarih ve 1996/555 esas 
1997/127 Karar sayılı kesinleşmiş kararı İle şuyun İzalesi suretiyle satışına karar 
verilen ve aşağıda belirtilen gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa 
çıkarılmıştır.

Armutlu Tapu Sicilinde kayıtlı Tapunun:
Armutlu ilçesi Tavşantepe Mevkiinde kain Tapunun 38 Pafta, 6098 parselde 

kayıtlı 10/910 Arsa paylı E blok 51 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken 
1.250.000.000.- TL. değerle satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartlan:
1- Satış 08/06/1998 Pazartesi günü saat 14.00 - 14.20 arası Adliye 

Yazı İşleri Müdürlüğü odasında açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu 
arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'inl ve rüçhanlı alacaklılar 
varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale 
olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartlyle 19/06/1998 Cuma günü aynı yerde ve saal4.00r 
1420 de ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı. 
alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartlyle % 40 
nisbetinde artırana İhale olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 sİ nisbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu 
vermeleri lazımdır. Çatış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 
üzere mehil verebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya 
aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

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

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas 
Kanunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan 
ve % 50 faizden alici ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme acet 
kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1998/2 SATIŞ sayılı dosya 
numarasıyla memurluğumuza başvurmaları, İlan olunur. 01.05.1998

(lc.lf.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik örnek Np : 27 Satış Memuru

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No: 1996 / 1606
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Bir borçtan dolayı ipotekli olup satılmasına karar verilen Gemlik tapusunda ? 

kayıtlı Hamldiye Mahallesi 4. N. 11 pafta 863 ada 1 parselde 496.82 m2 arsa üzerine ! 
inşaa edilmiş kargir apartmanın 4/144 arsa paylı 14 nolu ve 19 nolu meskenlerdir! I 
Bilirkişi tarafından yapılan kıymet takdirinde taşınmaz zemin dahil 7 katlı olan I 
Yasemin apartmanın 3 ve 4 katlarında bulunmaktadır. 3 katta yer alan 14 numaralı I 
daire natamam olup boya, badana, kalorifer petekleri elektrik ve sıhhi tesisatı I 
armatürleri zemin kaplama ile banyo ve mutfak fayansları işleri yapılmamış, kapıl I 
kasaları konmuş olup kapı kanatları konulmamıştır. Pencere doğrama ve camlan I 
tamamdır. Daire 3 oda 1 salon mutfak ve banyo-WC olup 95 m2'dir. Dördüncü I 
katta yer alan 19 nolu daire 14 nolu daire ile aynı olup banyo duvarları fayans I 
kaplaması yapılmıştır. 19 nolu dairenin değeri 2.250.000.000.- TL., 14 nolu dairenin! I 
değeri 2.250.000.000 - TLdir.

Satış Şartları:
1- Birinci satış 29/06/1998 Pazartesi günü saat 10.00 - 10.15 arası, ikinci.', 

satış 10.25 - 10.45 arası Gemlik Belediye Düğün Salonunda açık arttırma 
suretiyle yapılacaktır.Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve. 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok. 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 09/07/1998 günü aynı yer ve 
saatte ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde 
edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere 
artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale 
edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 
40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların 
toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve 
paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı 
çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. Şatış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verebilir. Dellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir.

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

4. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine 
sebep olan tüm ahılar ve kefilleri teklif .ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan 
ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, 
ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil 
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1996/1606 sayılı dosya numarasıyla 
müdürlüğümüze başvurmaları, İlan olunur. 28.04.1998

(lc.lf.KH26)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik örnek No : 27 İcra Müdürü'
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EĞİTİM KÖŞESİ
Muzaffer Gürpoğa 

Eğitimci

İLET - İŞİM ve KORKU
f Günlük yaşantımızdaki rollerimizi gözden geçire
lim. Arkadaş, öğrenci, öğretmen, iş sahibi, aşık, yolcu 
vb. Bu rollerde hem kendimizle, hem de ötekilerle 
doğrudan ilişki içindeyiz. İletişim kazaları da kaçınıl- 
maz doğal olarak.
। Rollerimizde çoğu kez katılaşma olmaktadır. 
Kategorize ederek insanları potansiyel şeytan-melek,. 
iyi-kötü diye tanımlamakta ustayız. Toptancılık yerine 
yüzdelerle düşünsek daha kaliteli iletişim kurabiliriz. 
Holler bazen maskemiz olabiliyor, iletişim becerisi 
rollerde kalıplaşmamayı, az maske kullanmayı sağlar, 
iletişimi öğrenerek, uygulayarak iletişim becerilerimizi 
arttırabiliriz. Unutmamalı, insan öteki olmadan kendini 
algılayamaz. Sıradan ilişki yerine kaliteli ilişkileri de

memeliyiz. Tek başınalığı bozmak gerekiyor. Çünkü 
tek başınalık kaygı yaratır.

önemli olan iletişim kazalarının, problemlerimizin 
olmaması değil, problem olduğu zaman ne yapılacak. 
“Sen bana problemini çözme biçimini anlat, ben 
sana kim olduğunu söyleyeyim.”
E Yaşam bir oyundür, dramadır. Ciddiye almazsak 
yaşam kolaylaşır. Farkında olursak eğer oyunu biz 
yazabiliriz.
I Birbirimize söylediğimiz sözler uçup gidiyor. Ancak 
tutum ve davranışlar akılda kalıyor. Yani ilişkiler 
kalıcı. Kalıcı ilişkilerde eli verip, kolu kaptırmak da 
var. Korku olmadan iletişimde olmaz. Düşmeyi göze 
çalmak gerek. Tıpkı bisiklete binmeyi öğrenirken 
olduğu gibi...
I Somut ve soyut korkuların üzerine gidip onları 
öğrenme kaynağı haline getirebiliriz. Korkuları bir ser
maye kabul edip faydalanmalıyız, özellikle kendimizi 
tanımak için.

Akışına yaşamalı hayatı. Korkumuzu korkut- 
malıyız. Ya da korkularımızla iyi geçinmeliyiz. Onlar 
bizim bir parçamız. Sevginin olmadığı yerde besleniy
or korku. Sevgi de kanıtlanması gereken bir şeydir. 
Kanıtlanmazsa gerçek sevgi değildir. Başkalarını 
değil, kendimizi değiştirmeyi düşünelim.

YARI SAİKA YARI CİDDİ
Zaman Tünelinde

(30) Yıl
Günün Fıkrası

Erol GÜRÇAY

SAĞLIK Dr. Yücel BENDER

HEPATİT B
„ Hepatit B nedir?
f Hepatit karaciğer iltihabıdır. Çeşitli nedenleri vardır. 
Hepatit B virüsü karaciğeri yıkıma uğratan virüslerden 
biridir.

Hepatit B virüsü karaciğerde nasıl hasar oluştu
rur?
I Hepatit B virüsü (HBV) karaciğer hücrelerinde 
çoğalır. Ardından vücut enfekte hücreleri öldürerek 
virüsten kurtulmaya çalışır, işte karaciğer yıkımı büyük 
ölçüde bu kendini savunma ya da bağışıklık mekaniz
masından kaynaklanır.

Hepatit B nasıl yayılır?
Hepatit B kan ve diğer vücut salgılarıyla temas sonu

cu yayılır. Bu geçiş genellikle derideki bir çatlak aracılığı 
ile olabileceği gibi vücudun iç yüzey örtülerinden de 
gerçekleşebilir. Bireylerin Hepatit B'yi alabilecekleri 
çeşitli yollar aşağıda sıralanmıştır:
H - Taşıyıcı bir anneden bebeğine, doğum şırasında. 
(Bu yol, dünyanın bazı bölgelerinde virüsün başlıca 
bulaşma biçimidir.)

E - Ara sıra enjektabl yasadışı ilaç kullanımı (herhangi 
^bir zamanda) 
■ - Cinsel ilişki ile
■. - Kan transfizyonuyla. Bu yolla bulaşma günümüzde 
, artık ender görülmektedir. Çünkü bir çok ülkede kan, 
rhastaya verilmeden önce Hepatit B açısından incelen- 
, inektedir.
L - Sterilize olmayan iğnelerle dövme yapılırken.
e - Yakın aile içi temasla (örneğin jiletin ya da diş 
fırçasının ortak kullanılması)

t . - Kazayla inokülasyon (örneğin iğne batması), enfek
te kan ya da salgıların sıçraması (örneğin bazı sağlık 
görevlileri gruplarında.)

Hepatit B virüsü ne tür hasar oluşturur?
E Hepatit B efeksiyonunun sonucu büyük ölçüde 
hastalığın başladığı yaşa bağlıdır.

Bebekler:
Doğumda Hepatit B virüsü bulaşan bebekler hemen 

her zaman virüsün uzun süreli (kronik) taşıyıcısı olmak
tadırlar. Bu tür bireyler genellikle uzun yıllar tamamen 
sağlıklı görünürler; ama 30, 40 ya da 50 yaşlarından 
sonra hastalanırlar. Yaşamlarının erken döneminde 
enfeksiyona yakalanan kronik taşıyıcıların yaklaşık % 
25’inde yaşamları boyunca siroz (karaciğerin ned- 
beleşmesi) oluşma ve hatta karaciğer kanseri gelişme 
riski vardır.

Ergenler ve erişkinler:
Ergen ya da erişkinler Hepatit B virüsü bulaştığında 

hastalanıp sarılık olma olasılığı yaklaşık % 50’dir. Bu 
hastalığa akut hepatit denir. Erişkinlerin virüsten kurtula
bilme ya da virüsü vücuttan atabilme şansı yüksektir. (% 
90-95) Erişkinlerin yaklaşık % 5-10’u virüsten kurtulamaz 
ve kronik taşıyıcı durumuna gelirler. Bu kişiler de genel
likle yıllar boyunca sağlıklı bir yaşam sürerler. Ama kro
nik Hepatit B virüsü taşıyıcılarında siroz ya da kanser 
gelişme olasılığı yüksektir.

(Asil Çelik Haber Nisan 1998)

Zaman tünelinde, şöyle (30) yıl öncesine gide
lim.

Ve.. Yavaş yavaş, bugünlere kadar gelelim.
-ilk olarak akla, 10 Ağustos 1970 tarihi geli 

yor.
Bu tarihte Dolar (6) liradan, (9) liraya yük

selmişti.
ülkede bir anlamda “ekonomik deprem” 

yaşandı.
Devalüasyon zenginleri tam anlamıyla 

köşeyi döndü.
Politikada kısır çekişmeler sürüyor, yapısal 

reformlar yapılamıyordu.
(1961) Anayasası mükemmeldi, ama ortam 

endişe vericiydi.
Bir süre sonra, 12 Mart 1971 muhtırası gün

deme geldi. Nihat Erim başkanlığında reform 
hükümeti kuruldu. Teknisyenler Hükümeti işe iyi 
başladı ama sonra kendi içlerindeki uyum 
bozuldu.

ülke yeni bir seçime gitti.
1974 Kıbrıs Barış Harekatı, bir süre insan

larımızı birbirine bağladı.
Bir dönem iç politika, ikinci planda kaldı.
Amerikan ambargosu ve dünyada yaşanan 

petrol krizi, bir süre iç politikadaki kısır çe 
kişmeleri engelledi.

Sonra, bir seçim daha yaşandı.
Ve... Artık koalisyonlar dönemi başladı.
(CHP-MSP) hükümeti ve (MC) Hükümetleri, 

ülke gündemine damgasını vurdu.
Yine iç politika, ön plana çıktı.
öğrenci çatışmaları ve işçi hareketleri 

toplumu üzdü ve kaygılandırdı.
Her gün olay vardı ve ölümler vardı.
Ekonomi ise, tam anlamıyla kitlenmişti.
Ve.. 24 Ocak 1980 kararları ilan edildi.
ülke piyasa ekonomisine, ilk adımı atıyordu.
(1961) anayasası, çalışana büyük haklar tanı 

yordu.
Fikir ve inanç özgürlüğü bakımından, mükenb 

mel sayılırdı.
Ama.. Dünya piyasa ekonomisine dön

müştü.
Hem yapısal reformlar, hem geniş özgürlük

ler bir arada nasıl yürüyecekti.
öğrenci hareketleri, işçi yürüyüşleri ve yoğun 

grevler ekoomiyi felç etmişti.
Ve.. Sonunda 12 Eylül 1980 müdahalesi 

oldu.
1982 yılında, yeni anayasa kabul edildi.
1983 yılından sonra, yeniden parlamenter 

sisteme dönüldü.
Yeni sivil yönetim, ekonomiye canlılık getir

di.
Kurumlan ve kuralları oluşmadan, piyasa 

ekonomisi devreye sokuldu.
-Bunun sonucu, gelir dağılımı bozuldu.
-Enflasyon (% 70)den aşağılara düşürülme

di.
-Siyaset tam anlamıyla tıkandı.
-Başta politikacılar olmak üzere, tüm kesimler 

uzlaşmayı ve paylaşmayı unuttu.
-En önemlisi ülkede iç barış bozuldu.
Şimdi son (30) yılda yaşanan olayları tahlil 

edelim ve bu günleri değerlendirelim.
Sanki yine bazı kesimleri, göreve çağın 

yoruz.
Değil mi?

Adamcağız, geçimsiz ve huysuz 
bir kadınla (20) yıl yaşadıktan sonra 
öldü.

öbür dünyada “sınıflandırma 
görevini” yapan melek defteri 
karıştırdıktan sonra:

- “Cehennemde (20) yıl geçire
ceksiniz” dedi.

Adam kibarca sordu.
- “Bundan önceki (20) yıl, sayıl

mayacak mı efendim?”
Çoğunluğumuz, yaşarken 

“cehennem azabı” çekiyoruz.
Sorun, “dialog noksanlığından” 

kaynaklanıyor.
Bu noksanlığı, topumun her kesi

minde görüyoruz.
Aile hayatında, çalışma hayatın

da, politika hayatında velhasıl 
toplumun her kesiminde uzlaşmayı, 
paylaşmayı unuttuk.

Sevgiyi defterden sildik.
Herkese ve her olaya önyargılı 

bakıyoruz.
Cennet dünyamızı, cehenneme 

çevirdik.
Birbirimize sevgi ve şefkat ile bak

mamız gereken zamanlarda bile, 
hasım gibi hatta düşman gibi bak
maya başladık.

Fıkramızdaki adamın söyledikleri, 
yaşamın en çarpıcı gerçeklerini yan
sıtıyor.

Sözün Özü
Bir düşmanı bağışlamak, 
Bir dostu bağışlamaktan, 
Daha kolaydır.

“Mademe Dorothe Deluzy'

ister duygusal açıdan, ister ticari 
açıdan bir güven ortamında birbir
lerine bağlanan kişilerden birinin 
diğerine “yamuk” yapması kolay 
hazmedilecek bir şey değildir.

Sevginin, siyasetin ve ticaretin 
yozlaştığı dönemlerde, insanlar en 
büyük kazığı, en yakınındaki kişiler
den yerler.

Kişilerde, güven duygusu zede
lenir.

Eski dostluklar, bir anda düşmanlık 
haline gelir.

Size kazık atan dostunuza, en 
koyu düşmanınızdan fazla öfke 
duyarsınız.

"uçuk" bir söz
O KADAR; unutkandı ki, lokantada 

unuttuğu “şemsiyesini” almaya git 
fiğinde, “bastonunu” unutmuştu.

Bizim (Sol) Ne Durumda
Avrupa (solu) onblr ülkede, iktidarda 
bulunuyor.
Ingiltere'de ise, tek başına iktidar oldu. 
Solun dogmatik fikirlerinden kurtul
dular.
Çağın gereklerini gördüler, ona göre 
program yaptılar ve kendilerini 
yenilediler.
Türk solu da, 1991 yılından beri iktidar 
ortağı.
Ekonomik ortam (sol) partiler için çok 
uygun.
- ülkede yüksek enflasyon var.
- Gelir dağılımında, büyük adaletsizlik 
yaşanıyor.
- işsizlik ürkütücü boyutlarda.
- Çalışanların iş güvenliği tehlikede.
Ama.. Bizim sol partiler, bir türlü yeni 
bir model ortaya koyamadılar.
Fakir fukara halktan koptular
Güzel salonlarda birbirlerine nutuk 
attılar.
"Fikir Atelyeleri” gibi fantezilerle oyalanıp 
durdular.
Çalışan kesimin oylarını, çantada 
keklik gördüler.
Onlar Ankara’da fiyakalı laflar ederken, 
birileri geldi ve fakir fukara oylara kondu. 
Şimdi Refah Partisi kapatıldı.
Ve.. Sol partiler dar gelirli insanların 
ve çalışan insanların oylarının, sanki 
bir miras gibi kendilerine döneceğini 
sanıyorlar.
Ama.. Yanılıyorlar.
- Dargelirli insan, kendini adam ye 
rine koyan, kendisine tepeden bak-. 
mayan yöneticiler arıyor.
Liderin elinin sıcaklığını, kendi elinde 

.hissetmek istiyor.
- Hırçın ve "keskin" bir görüntü veren, 
parti yöneticilerini sevmiyor.
- Tekel ve Kartel sermayenin 
güdümündeki liderlerden hoşlanmı 
yor.
- Çok laftan hoşlanmıyor, sorunlarım en 
aza indirecek, projelerin konuşulmasını 
istiyor.
- Kavga istemiyor, uzlaşma istiyor.
- Milli geliri, daha adil bir şekilde paylaş
mayı sağlayacak projeler istiyor.
- Türkiye’de milli gelir (3000) dolar 
iken, Yunanistan’da (16000) dolar 
olmasını kıskanıyor ve kendisini 
yönetenlere öfkeleniyor.
işte.. (Sol)un oy potansiyeli olabile
cek dargelirli ve çalışan kesimi, bun
ları istiyor.
- Ama.. (Sol) partilerin hem birbir- 
leriyle, hem de içlerinde hizip ve 
kavga eksik olmuyor.
- Parti içinde demokrasi işlemiyor.
- il ve ilçe teşkilatları hala kurulamı 
yor.
Ve... Bazıları bu şartlarda, erken 
seçim istiyor.
Sonuçta yine hüsran görünüyor.

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

IIP 
15,5 
156 
5131055 
5131879 
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

Körfez Taksi
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. • 
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kutüp. 
.As. Şb.
karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
özel id. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
HçeTar. Md. 
ilçe Seç. Md.

5132066
5134503
5131274
5140095
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-5130024
5131042
5132360
5131186
5134994

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Şu İşletmesi 
İtfaiye

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

NÖBETÇİ 
ECZANELER

5 Mayıs 1998 
Yasemin Eczanesi

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

TÜP DAĞITICILARI

Gemi Saotler
Sirkecl'den gidiş (İşgünü)•:

9.15-14.15-18.15
(Tatil): 9.15-14.00-18.15 

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kartal (Haftalçl) 07,30-09.10-10.45- 
11, 50-13,15-.14.3O-15.3O-16.3O-17.3O-18.3O- 
19.45-20,25-21.15 (Haftasonû) 09.15-10-45- 
12.00-13.30-14:45-15.45-17.00-17.45-18.30-

19.30-20.30
Yalova - Kabataş( işgünü): 9.45-12.40-13.45- 

15.00-16.10-17.15-19.30
(Haftasonû); 10.35-11.45-13.00-14.45-16.15-  

17.30-19.00-19.45
Kabataş-YalovadŞ): 8,30-11.00-12.15-13.45- 

15.00-16.10-18.26 (Haftasonû); 9.15-10.30- 
' 11.35-1330-14.45-17.45-18.35

Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukltgaz 
Yeni Ukltgaz 
Alevgaz

Gemlik'te

513 1295
514 1700
513 1637
513 1637
5138843
513 22 59
513 4546
514 2841
5136500
5134095

sinema günleri:

AİLE SİNEMASI
Bu hafta:

“ Dalgın Profesör
Tel: 513 13 29

6 Mayıs 1998 
Demiriz Eczanesi

7 Mayıs 1998 
Serim Eczanesi

8 Mayıs 1998 
özer Eczanesi

9 Mayıs 1998 
Gemlik Eczanesi

10 Mayıs 1998
Veziroğlu Eczanesi

11 Mayıs 1998 
.Onur Eczanesi



5 Mayıs 1998 Salı Körfez
Sayfa: 6

1997 Kurumlar Vergisi rekortmenleri belli oldu.

TUGSAŞ birinci
ifıırıimim Adı Macunlanan Varni Kurumun Adı UAonnlanAnKurumun Adı

Gemlik Gübre San. A.Ş. 
Yıldırım Tuz A.Ş. 
Aydınlar Madencilik A.Ş. 
Durmaz Zeytin A.Ş. 
Canpa Gıda Ltd. Şti. 
Gençal Tic. Ltd.Şti. 
Şafak Emaye Ltd. Şti. 
Güzel Nak. Ltd.Şti. 
Gemnak Tic. Ltd. Şti. 
Buçukoğlu Ltd. Şti. 
Dillioğlu Ltd.Şti. 
Sertkaya Ltd. Şti. 
Kafoğlu A.Ş.
Sarışen A.Ş. 
Akıtlar A.Ş. 
Uzunlar Mobilya Ltd. Şti. 
Gemlik Zeytin Ltd. Şti. 
Avcı Petrol Ltd. Şti. 
Gemar Deniz Ltd. Şti. 
Marmara Fırın Ltd. Şti. 
Şafaklar Ltd. Şti. 
Baloğlu Ltd. Şti. 
Mintur Mina A.Ş. 
Turanlar Gıda Ltd. Şti. 
Onsekiz Hafriyat Ltd. Şti. 
Burfleks Tiç. Ltd. Şti. 
Durcankan Ltd. Şti. 
Dayıoğlu A.Ş.
Işıklar Oto Ltd. Şti. 
özören Elek Ltd. Şti. 
Bihter inş. Ltd. Şti. 
Kırcıoğlu inş. Ltd. Şti. 
Orksan Org. Kim. Ltd. Şti. 
Mutman Ec.Depo Ltd. Şti. 
Oğuzlar Kaynak Ltd; Şti. 
Cemre Gıda Ltd. Şti. 
Osmanlı Fırıncılık Ltd. Şti. 
Turkon Gıda Ltd. Şti. 
Yıldız Fırın Ltd. Şti. 
Hür-Şentaş inş. Ltd. Şti. 
Merve Kuyum. Ltd. Şti. 
Aybey Mim. Ltd. Şti. 
Coşkunlar Ltd. Şti. 
Atamer Tur. Tesis. A Ş. 
Diabas Mermer A.Ş. 
Beta Vapur Acente 
Aydınlar inş. Ltd. Şti. 
Döküm Makina Ltd. Şti. 
Ay Tavukçuluk Ltd. Şti. 
Isıtan Ltd. Şti.

Hesaplanan Vergi
24.509.110.- 
7.499.942.- 
6.344.180.- 
5.174.393.- 
4.002.643.- 
3.603.308.- 
3453.021.- 
3.003.246.- 
2.971.100.- 
2.592.796.-
2.517.508.- 
2.386.944.- 
2.363.208.- 
2.302.412.- 
2.191.305.-
2.049,244.- 
1.836.266.- 
1.796.053.- 
1.750.016.- 
1.458.152.- 
1.409.105.- 
1.338.473.- 
1.260.587,- 
1.255.146.- 
1.122.105.-
1.022.435.-
1.001.746.-
988.129.- 
946.390.- 
907.161.- 
886.341.- 
848.451.- 
775.577.- 
755.744.- 
744.633.- 
712.549.- 
679.468.-
628.825.-
613.780.- 
605.705.- 
596.278.- 
588.919.- 
575.158.- 
573.190.- 
531.701.- 
521.218.- 
515.315.- 
512.264.-
504.671 .- 
502.655.-

Kurumun Adı
Yıldırım Gıda Ltd. Şti. 
Olgun Gıda Ltd. Şti. 
Bütünler Ltd. Şti. 
Sarıalioğlu inş. Ltd. Şti. 
Ozan Kimya Ltd. Şti, 
Gemlik Deniz ikmal Ltd. 
Atıl Gümrük Ltd. Şti. 
Etçiler Otomotiv Ltd. Şti. 
Aysan Gıda Ltd. Şti. 
Tunca Petrol Ltd. Şti. 
As. Vet Ok. ve Dön. Ser. 
özdü Giyim Ltd. Şti. 
özyavuzlar Ltd. Şti. 
Erkam Gıda Ltd. Şti. . 
Akaçlar Gıda Ltd. Şti. 
Numan Sigorta Ltd. Şti. 
İmren Ekmek San Ltd. Şti. 
Sür-mak Ltd. Şti. 
Kap-Tek Metal Ltd. Şti. 
N.H.Haksan Kasa Ltd. Şti., 
Gündoğdu Tur Taş. 
Royal Mermersan Ltd. Şti. 
Gözde Mim. inş. Ltd. Şti. 
Oküş Zeytincilik Ltd. Şti. 
Bulutlar Sig. Hiz. Ltd. Şti. ' 
Marmara Siyahine! Ltd, Şti. 
Plasteks Ltd. Şti.
Uysallar Meş. Paz. Ltd. Şti. 
Granit Mak. San. Ltd. Şti. 
Bereket Köylü Zey. Ltd. Şti. 
Bilge Mak. Ltd. Şti. 
özgözde Gıda Ltd. Şti. 
özkardeşler Oto A.Ş. 
Körfez Fen Dersane Ltd. Şti. 
ümit Kuyumculuk Ltd. Şti. 
User Güm. Müş. Ltd. Şti. 
Yıldız Sigorta Ltd. Şti. 
Erkan inş. Ltd. Şti. 
özkbrun Petrol Ltd. Şti. 
Cengiz Harita inş. Ltd. Şti. 
Vahdet Day. Mal. Ltd. Şti. 
Mollaahmetoğülları Ltd. Şti. 
Renksan Ltd. Şti.
Ernak Nak. Ltd. Şti. 
Bozdemirler inş., Ltd. Şti. 
Duru Gıda Ltd. Şti. 
Büro- Profil Ltd. Şti. 
Körfez Fırıncılık' 
Ertür inş. Ltd. Şti. 
Sertaslanlar Kuyumculuk

Hesaplanan Vergi
482.956.- 
479.321 .- 
472.896.- 
471.345.- 
447.384.- 
439.140.- 
436.426.- 
426.073.- 
419.146.- 
411.831.- 
406.223.- 
405.811.- 
397.146.- 
395.808.- 
394.027.- 
382.789.- 
374.860.- 
374.258.- 
362.429.- 
358.726.- 
337.146.- 
334.138.- 
333.262.- 
325.100.- 
316.050.- 
314.616.- 
305.100.- 
303.254.- 
300.023.- 
299.77-1.- 
296.496.- 
295.730.- 
287.818.- 
286.757.- 
280.690.- 
278.978.- 
274.423.- 
271.048.- 
270.138.- 
267.240.- 
262.452.- 
262.184.- 
261.327- 
259;360.- 
256.179.- 
254.889.-
252.028.- 
246.024.- 
242.107;- 
240.143.-

ACELE SATILIK DAİRE
Gemlik Ilıca Mevkiinde 

m2 Sıfır Daire
S Acele Satılıktır

® Cep (0.532) 362 21 57
Akşam 18.00’dan sonra

® (0.224) 245 45 79’dan
Fulya Hanım

KONGRE İLANI
S.S. Gemlik Zeytin ve Zeytin ürünleri 

Alım ve Satıcıları Toplu işyeri
Yapı Kooperatifi Başkanlığından

Kooperatifimiz 1998 yılı olağan ğeneikurulu 6.6.1998 tarihinde 
saat 14.00’de Zeytin hali içindeki kahvehanede yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurulumuz bir hafta 
sonraki 13.6.1998 tarihinde yine aynı yer ve saatte yapılacaktır, 
üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan seçimi ve saygı duruşu
3-Yönetim denetim raporlannın okunup görüşülerek oylanması
4- Bilanço ve kar zarar tablolarının okunup görüşülerek ayrı 

ayrı oylanması
5- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
6- Fasıllar arası aktarma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi
7- Borçlarını ödmeyenler hakkında tatbik edilmekte olan %10 

gecikme faizinin bundan sonrada aynen uygulanmasına devam 
edilmesi

8- Sitenin orta kısınmada bir adet çay ocağı yapılmasına karar 
alınması

. 9- 1998 yılı masraflannın karşılanabilmesi için geçici bütçenin 
tastiki ile aidat miktariannın taksit edilmesi ve karara bağlanması

10-Dilek ve temenniler
11- Kapaniş.
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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 GEMLİK 
Tel & Fax : (0.224) 513 17 97 - 513 35 95



DYP Genel Başkanı ilçemizde büyük coşkuyla karşılandı.

KİLONUZ İLE SORUNLARINIZ MI VAR. 
KENDİNİZİ MÜTHİŞ HİSSETMEK İSTİYOR MUSUNUZ? 

BİZE DANIŞIN.

BAĞIMSIZ DİSTRİBÜTÖR :

EMİNE - DOĞAN ALKAYA

Tel: (0.224) 51325 19 - 514 73 87

>2157 
sonra 
'dan

INI 
tin ürünleri 
u işyeri 
nhğından

Çiller fırtınası
Doğruyol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller üç gün süren Bursa gezisinin ikinci günü 

Gemlik’e uğradı. Kurmaylarıyla geziye katılan Çiller Hükümet Meydanında yaptığı 
konuşmada iktidara ve muhalefete ve medyaya verdi veriştirdi.

Serbest Bölge arsası TÜGSAŞ’tan BTSO’ya verildi.

Devir ışı tamamlandı
V Bursa ve bölgesinin serbest bölgesi olarak 
seçilen Gemlik Gübre Sanayi Anonim Şirketi’ne 
ait 950 dönümlük arazinin devir işlemleri, TÜGSAŞ 
Genel Müdürü ile BTSO yöneticilerinin katıldığı 
törenle imzalandı.

«yap.» 
kuuinntfU 

e saatte yapıfetit

m M

jrûşifereiojfe® 
nup gerişti;

Mboğru Yol Partisi Genel 
Başkanı Tansu Çiller, üç 
gün süren Bursa gezisinin 
İkinci günü uğradığı 
İlçemizde İktidara, 
CHP'ye ve medya 
■atronlarınına verdi ve- 
riştirdi. Çiller konuşmasın- 
da iktidarın erken seçim 
itemediğini, sandıktan 
[korktuğunu söyledi.
f Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü Gemlik’e
gelmesi programlanan 
Tansu Çiller için DYP İlçe 
örgütü büyük hazırlık

edmBsVf yaptı. DYP bayraklarıyla

ilçeyi baştan başa 
süsleyen DYP'liler Yalova 
Belediyesine alt itfaiye 
araçlarıyla süsleme işlerini 
tamamladılar.

Cumartesi günü 
Bursa'da düzenlediği 
basın toplantısında bjr 
kameramanın çekim yap- 
mamasına sinirlenen 
Çiller, “bakın şu televizyon 
çekmez, patronları karar 
verir ne yazalım ne. yaz
mayalım diye' dedi.

Basın toplantısından 
sonra Bursa parti ilçe 
binalarına giden Çiller

oradan da Gürsu'ya 
geçti. Gürsu'dan 
Mustafakemalpaşa'ya 
giden DYP Genel Başkanı 
burada da sevgi gösteri
leriyle karşılandı. Çiller, 
Kemalpaşa mitinginden 
sonra Karacabey'e geçti 
burada da halka karşı 
konuşma yapan Tansu 
Çillör, daha sonra 
helikopterle Mudanya
stadyumuna indi.
Mudanya Mütakere Binası 
önünde halka hitap eden 
Çiller burada CHP Lideri 
Deniz Baykal'a çattı.

Mudanya konuşmasından 
sonra Kurşunlu Beldesine 
gelen Çiller, Atatürk 
Büstünün açılışını yaptı. 
Çiller buradan Gemlik’e 
geçti. DYP Gemlik İlçe 
Teşkilatı tarafından büyük 
bir konvoyla karşılanan 
DYP Genel Başkanı, ilçe 
içinde bir tur attıktan 
sonra Hükümet Meydanın 
da kendini bekleyen 
coşkulu kalabalığa hitap 
etti, İktidarın seçimden 
korktuğunu ve kaçtığını 
söyleyen Çiller, "bacınıza 
destek verin, bu iktidarı

Bursa'nın serbest böl- 
gesi ilan edilen Gemlik 
TÜGSAŞ'taki 950 dönüm
lük arazihin devir 
sözleşme töreni TÜGSAŞ 
Genel Müdürü Oktay 
Vural He BTSO Başkanı 
Celal Sönmez’in katıldığı 
bir törenle imzalandı.

■ Törende konuşan 
taraflar 'ülke ve yöre 
ekonomisine yararlı: 
olması dileğinde bulüıp 
dular.

BTSO Başkanı Celal 
Sönmez, hemen tapu 
işlemlerine başlanarak 
TÜGSAŞ'taki arazide 
altyapı çalışmalarına 
başlanacağını, en kısa 
zamanda pay sahip
lerinin yerlerinin serbest 
bölge standartlarına göre 
yapılacağını söyledi.

Sönmez, serbest böl
genin, yöreye canlılık 
kazandıracağını söyledi.

Haberi Sayfa 3’te

ANAP olağan genel kurul toplantısı yapıldı

«Ktaç0K|

»yapüTOsratal

□ Kadri GÜLER

Gemlik imajı zedelendi
E Bir süreden beri Gemlik Bursa arasında mekik 
dokuyorum işim gereği.
E Bursa da iş kurup yerleşen hemşehrilerimizle iletişim 
içinde olmaya gayret ederken, Bursa’da yaşayan 
işadamlarına da söyleşilerimiz oluyor.
E Gözlemlerime göre, Gemlik adı dışarıda çok kötü bir 
iz bırakıyor. Bunun tek nedeni ise ilçedeki vurma, kırma 
ve yaralama olaylarının dışarıda büyük yankı yapması.
I 1960 ve 1970’li yıllarda Gemlik dışarıda aranan bir 
ilçeydi.
t Boksör Restaurant’ta yenen bir balık yemeği unutul
maz, her yerde anlatılırdı. Ankara’da, Eskişehir'de, 
İstanbul'da Gemlik, denizi, deniz ürünleri ve zeytiniyle 
ün yapmıştı.
| ilçenin nüfusu neredeyse 100 bin’e ulaştı. Ticaret 
büyüdü, sanayi gelişti, işyerleri çoğaldı ama imaj bozul
du.

Bursa’daki eğlence yerlerinde çıkan olaylarda 
Gemlikliler birinci sırayı alıyor.
V Tabancayla yaralama, cinayet, rüşvet, kavga olay- 
larında sanırım birinciliği kimseye kaptırmıyoruz.
[ işte, bizim imajımızı bozan bunlar.
■ BursalIlar sahilde yemek yemeye gelmeye bir olay 
olur düşüncesiyle gelmiyorlar.
E Bunun yerine Mudanya'yı tercih ediyorlar, 
E Peki bu bize birşey kazandırıyor mu? Hayır.
■ Esnaf bundan yakınıyor. Eski günleri aradıklarını her 
Eyerde söylüyorlar.
E Yerel gazetelerin arşivini bir kurcalayın, neredeyse 
her hafta bir olay yaşanıyor Gemlik’te-
■ insanlarımız huzur ve güvence anyor.
L Sokağa çıktığımızda bir deli kurşun bize rastlamasın, 
[evimize sağ salim dönelimristiyor.
f iş adamı kazancına b&şkasınt ortak etmek istemiyor.
| Ama tedirginliği sürüyor.
I Gemlik’in eski imajına kavuşmasını sağlamak he- 
I pimizin görevi.
■ Çünki hep birlikte bu geminin içindeyiz.
I Gemi bir yerden su alırsa, hepimiz boğulacağız diye 

can simitlerine hücüm ederiz.
| Amaç, gemiyi batırnlak değil, gemide huzurlu yolcu
luk etmek olmalı.

E Kaptanlara, miçolara, yotautara da görev düşüyor.
i Gemlik’i seviyoruz. Sevmeye de devam edeceğiz.
। Şu sevmeyenler olmasa.

Bora’ya 
armağan 
yağmuru

öğrendi Seçme ve 
Yerleştirme Sınavının birinci 
basamağı olan ÖSS 

-sınavlarında sayısalda 
Bursa birincisi olarak büyük, 
başarı elde eden Bora 
Güneş Doğan'a armağan 
yağıyor. o

Geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü İlçe 
Kaymakamı Şener Can 
Bora'yı Kaymakamlık 
Makamında kabul pderek 
başarısından dolayı kutladı 
ve başarılarının aevamıpı 
dileyerek kendisine 
armağan sundu..

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna da Cuma 
günü Gemlik Lisesi'ne 
giderek, Bora'yı kutladı ve 
başarısından dolayı ödük 
lenâtrdi.

İlçe Körfez Fen 
Dershanesi tarafından da 
ödüllendirilen Bora Güneş 
Doğan hayatının en büyük 
ödüllerini aldığını söyledi.

Trafik Haftası
kutlandı

Trafik Haftası bu yıl 4-10 
Mayıs günleri arasında kut
landı. .

İlçe Emniyet Müdürü 
Nedret Argun, vatandaşların 
ve araç kullananların trafik 
kurallarına uyduğunda trafik 
kazalarının azalacağını, 
maddi hasarların da şahıs ve 
ülke ekonomisine zarar ver
meyeceğini söyledi.

Hafta nedeniyle okullar
da trafik konulu etkinlikler 
düzenlendi.

indireceğiz” dedi.
“Bizim için yüzde on 

barajını aşamayız diyorlar, 
haydi öyleyse seçime” 
diye meydan okuyan Çiller, 
“bunlar erken seçim 
istemiyorlar, seçimden 
korkuyorlar, çünkü bu ikti
dar sandıkta yok olacağını 
biliyor” dedi.

DYP'nin ikinci demokrasi 
hareketini de başlattığını 
söyleyen , Tansu Çiller, 
konuşmasında milletin 
zulüm altında olduğunu, 
devletin sürpkli güçlendirilir 
ken, birey haklarının yok 
edildiğini iddia etti, çözüm 
için iki öneri söyledi. 
“Birincisi seçim yapıl
malıdır, ikinci olarak da 
atılım başlatacağız. DYP 
olarak blım adamları ve 
uzmanlarla birlikte yapa
cağımız toplantılardan 
sonra ülkemizde büyük 
demokrasi yürüyüşü başla 
tacağız. Artık söz milletin 
değil, hak milletin olacak
tır” dedi.

Gemlik'teki konuşmasın
da muhalefete de çatan 
Çiller, ANAP ile CHP arasın
daki pazarlıktan birşey 
anlamadığını, ANAP'ın sağ. 
bir parti değil, Ecevit'i ile 
Baykal'ı ile Perinçek'i ile sol 
bir parti olduğunu söyledi.

Çiljer mitingi sırasında 
meydanda toplanan kala
balık büyük sevgi gösteri
lerinde bulunurken, 
Gemlik'ten ayrılan Çiller 
Umurbey'e giderek Celal 
Bayar Anıtını ziyaret etti ve 
saygı duruşunda bulundu.

DYP Genel Başkam'nın 
Gemlik mitingi'İlçe örgütü 
tarafından başarılı bulundu.

Adnan Tekin yine başkan
Anavatan Partisi Gemlik ilçe örgütü geçtiğimiz hafta 

^Salı günü Belediye Düğün Salonunda yaptığı genel 
kurul toplantısında ilçe başkan ve ilçe yöneticilerini 
yeniden belirledi.
Anavatan Partisi Gemlik ilçe 

örgütünün yapılan olağan genel 
kurul toplantısında Adnan Tekin 
yeniden ilçe başkanı seçildi.

Geçtiğimiz hafta salı günü 
Belediye Düğün Salonunda saat 
H.oo’da yapılan genel kurul, 
olgun bir hava içinde geçti.

Tek liste ile seçimlere gidilen 
genel kurulda, 421 delegenin 
286’sırrın oy kullandı. 
Seçimlerde, ilçe başkanı, ilçe 
yönetim kurulu, ve il delegeleri 
adlarının bulunduğu liste 286 
oyun tamamım aldı.

Yine silahlı yaralama
önceki gün Gazhane 

Caddesinin girişinde bulunan 
İnegöl Köftecisinin önünde 
meydana delen olayda 
Menmet Ali Okur (Damping 
Ali) adlı sabıkalı, Faruk 
Uzunlar'ı ayağından iki kurşun
la yaraladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğün 
den aldığımız bilgilere göre, 
olay pazar günü meydana 
geldi. Mehmet AH Okur i|e

Faruk Uzunlar bir süre tartıştık
tan sonra yumruklaşmaya 
başladılar. Bu arada Mehmet 
Ali Okur, yanında taşıdığı 
Saddam marka silahını çe
kerek, işadamı Faruk Uzunlar'ı 
topuğundan yaraladı. Olay 
yeri yakınlarında bulunan 
polisler Mehmet Ali Okur'u 
kıskıvrak yakaladılar.

Mahkemeye çıkarılan Okur 
tutuklandı.

"Dans” köşesiO^I 
Dursun Ergüler 2. Sayfada 
"Renkler” köşesinde 
Gonca Yerliyurt 3. Sayfada 
"Yarı Şaka Yan Ciddi” ile 

Erol Gürçay 5. Sayfada 
Eğitsel yazılarıyla 
Muzaffer Gürboğa 
5. Sayfada

DYP MİTİNGİNE BÜYÜK DESTEK... 

“FAZİLETLİLERİN FAZİLET ÖRNEĞİ 

GÜÇSÜZE OLMAK, KOLTUK DEĞNEĞİ...
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KÖŞEMDEN

Yazarımızın yazısı elimize ulaşmadığından yayınlayamıyoruz. 
özür dileriz.

10 Mayıs “Anneler Günü” kutlandı
Mayıs ayının ikinci pazar gününe 

rastlayan günün “Anneler Günü” kut
lamaları dünyanın birçok ülkesinde bir 
daha yaşandı.

Amerika'da West Virgjnia'nın 
Grafton Kasabasında bir öğretmen 
olan Anna Jarvis, annesi bayattayken 
ona sevgisini yeterince gösteremedi 
ve hayattan beklentilerini gerçek
leştirmesine yardımcı olamadığı için, 
annesinin ölümünden sonra yaptık
larıyla duyduğu pişmanlığın başka 
insanların da yaşamaması için 1908 
yılının 10 Mayıs'ında ilk “Anneler 
Günü”nü başlatarak bugünlere dek 
gelmesini sağladı. Anna Jarvis'.in bu 
başlattığı “Anneler Günü”nü Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'un 
1914 yılında aldığı kararla kurumsal

laştırılmış, daha sonra "Anneler Günü" 
evrensel bir nitelik kazanmıştı.

Önceki dün dünyanın birçok 
ülkesinde ^Anneler Günü” yine 
coşkuyla kutlandı. Küçükler dönelerini 
ziyaret ederek sevindirirken, uzaklarda 
olanlar telefonla annelerine sevgilerini 
ve saygılarını ilettiler.

ANNELER GÜNÜ KERMESİ
Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 

Gemlik Şubesi 10 Mayıs "Anneler 
Günü" nedeniyle bir kermes düzenle
di.

Belediye Sergi Salonunda hazır
lanan kermeste dernek tarafından 
açılan batik kursunda yapılan çalış
malar ile Gemlik esnafından toplanan 
yardımlar kermeste satılarak'gelir elde 
edildi.

(Sanın (Sanı
Hiç büyümezler gözünde hep küçücük.
Hayat verir, mutluluk verir isteyerek ANNE.
İster ki hasta olmasınlar, mutlu olsunlar
Yerine hasta olur, mutsuz olur, severek ANNE.

Karşı gelsede, istemesede yavrusu onu 
Döysede, sövsede, horlaşa da onu.
Gün olup ölümle karşılaşsa 
Yerine can verir, severek ANNE.

Geçmişime bakarsan baştacı edilmişler
Kadmana, Kocaana, IIanı m an a demişler
Yuva kurmuş, ne canlar yetiştirip hünkar kılmış 
Evlerin direği HÜKÜMDAR ANNE.

Analar evlerde baştacı edilse
Yol gösterir, iz gösterir, yavrularına ANNE 
Başköşe ayrılsa; hep hürmette bulunulsa 
Aydınlanır yollar, biliyorum ANNE.

Ali BAYAR
Hürriyet End. Mes. Lis.

’ öğretmeni

DÜZELTME

5 Mayıs 1998 tarihinde gazetemizde yayımlanan 1996/1606 dosya 
numaralı İcra Dairesi İlanındaki satış saatleri yanlışlıkla birinci satış için 
10.00-10.15, ikinci satış için 10.20 -10.45 yazılmıştır. İkinci satışın saatini 

10.25 -10.40 olarak düzeltir, özür dileriz.
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KAYIP
Gemlik ilçe Trafik 

Şube Müdürlüğünden 
almış olduğum 
sürücü belgemi 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Levent YİĞİT

'ANS
SOKRATES İLE ÖZGÜRLÜK 

ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Sayfa: 5

insanoğlunun, en büyülü iki rüyası; özle
mi var: özgürlük ve Eşitlik!

Biri olmadan diğeri de eksik kalan, ikisi 
bir arada bir türlü gerçekleşemeyen!.. 
Binlerce yıldan beri tartışılan ve yaşam 
devam ettiği sürece de tartışılacak olan!.. /

Vazgeçilemeyen -karşı çıkılan, istenen- 
kızılan, görece-mutlak... Bireysel-toplum- 
sal... Neresinden yaklaşılırsa yaklaşılsın 
etle-kemik gibi birbirine bağlı, ateşle barut 
gibi bir arada olması zor... .

Aşağıda, 2000 yıl öncesinin bir sesini 
A Nejat ölçenin dünyasından okuyacak
sınız.

-Ey Sokrates, bilge kişi, yine sana 
geldik. Aklımız tümden karıştı, özgür 
müyüz, özgür değil miyiz, bunu anlayamaz 
hale geldik, özgür olduğumuzu görüyor, 
tutsak olduğumuzu düşünmeye 
başladığımız zaman özgür olduğumuza 
bizleri inandıranlar ortaya çıkıyor. Biz de 
şaşırdık, özgür müyüz değil miyiz, bize 
söyle, özgür olmadığımızı düşünecek 
kadar özgür isek, bu bizim özgür olduğu
muzu gösterir mi? özgürlük bize neden 
uzak, yoksa biz mi ondan uzağız, özgür
lüğe layık değil miyiz? Anlat bize, özgür 
ölüp olmadığımızı öğrenmek istiyoruz. Sen 
ey bilge kişi, özgürlüğü kendi vicdanında, 
bilincinde bulmuş, onunla bütünleşmiş ve 
özgürlüğü yaşamından vazgeçecek kadar 
yakalamış kişisin. Yaşamınla özgürlüğün, 
arasında tercih yapacak kadar özgür kişi
liğe ulaşmışsın. Söyle bize, özgür olup 
olmadığımızı bilemeyecek kadar neden 
özgür değiliz, özgürlük bir düş mü ya da 
göreceli bir kavram mı? özgürlüğü biz mi 
yarattık ve şimdi ona bağımlı hale geli
yoruz. Yoksa özgürlüğe düşkünlük bizim 
özgürlüğümüzü mü zedeliyor, özgürlüğe 
tutsak mı oluyoruz. Aklimız iyice karıştı. 
Anlat bize özgürlüğe bağlı olmadan özgür 
olamaz mıyız?

Sokrates:
-özgürlüğü sizler, eğer kendinizden 

değil de başkasından öğrenecekseniz, 
özgürlüğün ne olup olmadığını kavraya - 
mazsınız. Tüm tutkulardan, bilgi birikimin - 
den, inanç ve alışkanlıklarınızdan arın
madıkça, inancınıza inanmadıkça özgür 
olamazsınız, özgürlüğünüzün engeli sizin 
kendi yaşam biçiminiz, zihninizde yarat
tığınız size yabancı olan insandır. Size 
yabancı olan, sizi oyalayan ve gerçekleri 
görmenize engel olan o insanı zihninizden 
kovmadıkça özgür olamazsınız, özgür 
olmak için önce kendinizi yenmeniz 
gerekir.

-Nasıl? Kendimizle nasıl savaşalım? 
Herkesin bizimle savaştığı, bir dünyada 
kendimizle savaşmaya nasıl vakit ayıralım. 
Bizi bizden uzaklaştıran Koşullar bizim 
irademize bağlı değil ki. Nasıl düşünme
miz, neyi düşünmemiz, nasıl hareket edip 
neyi yapmamamız bize okulda, evde, 
sokakta öğretiliyor. O öğretilerden nasıl 
arınalım? .,

Sokrates :
-özgürlüğün kaynağı, zihnin düşünce 

yetisidir. Düşünürken zihninize önceden 
gelip yerleşmiş olan öteki düşüncelerin, 
kural ve inançların doğru, gerçek, geçerli 
olup olmadığını irdelemeden zihninizin ve 
gözlemlerinizin bulgularına uyumunu 
sağlamadan yola çıkarsınız elbette 
çelişkiye düşersiniz. Düşüncenizin yadır - 
ganması, kınanması ve hatta yasaklan - 
ması, sizi düşünmekten alıkoyabilir mi? 
Hayır. Belki o düşünceyi açıklamaktan sizi 
yoksun bırakır ama önemli olan doğru, 
gerçek ve geçerli düşünceye ulaşabilmek, 
öyle bir düşünceyi ortaya çıkarabilmektir. 
Zihninize önceden gelip te yerleşmiş olan 
öteki düşüncelerin sahibi siz olmadığınız 
halde onu kabul edebilir doğru, gerçek ve 
geçerli olduğunu kanıtlayabilirsiniz ama, 
asıl sizin düşün yaratmanız, bilim adamı 
ya da felsefeci olmanızın ön koşulu, zih - 
ninizdekileri ayıklamanızı gerektirir. Bizden 
öncekilerin bize aktardığı bilgilerin ege - 
menliğinden kurtulmaktır önemli olan. 
Galileo ve Kopernik bunu yaptılar. 
Kendilerine aktarılmış olan bilgilerden 
zihinlerini arındırıp o bilgilerin doğru olup 
olmadığından kuşku ■ duydular. Bir 
düşüncenin doğru ya da yanlış olduğuna 
bir başka düşünceyi kanıt olarak göster - 
mekten daha yanlış bir şey olamaz. 
Kendinizi gerçek insan yapabilmeniz ne 
denli özgürce düşünmenize bağlıdır. Siz

acaba düşüncenize özgürlük sağlayabildi 
niz mi? Kendinize özgür düşünme hakkını 
tanıdınız mı ki, başkalarının size o hakkı 
vermesini bekleyesiniz. Madem ki nesne/ 
dünyanızdan kopup bana kadar geldiniz ve 
nasıl özgür olabileceğinizi soruyorsunuz, 
ben de size derim ki önce siz kendinize 
düşün özgürlüğünü verip vermediğindi 
düşününüz, özgür düşünemiyorsanızl 
doğru olup olmadığını bilmediğiniz b/r 
düşünceyi açıklamakta özgür olsanız] 
olmasanız ne önemi var. Düşünce özgür 
lüğü, özgür düşünceden kaynaklanır/Sizi 
ne denli özgür düşünebiliyorsunuz?

-Haklısınız ey bilge kişi. Bizler özgür 
düşünemiyoruz, özgür düşünmek ki
mimizin çıkarını zedelediği için düşüncesi
ni başkasının düşüncesine teslim etmiş. 

. Kimileri herkes adına düşünüyor, herkes 
adına karar veriyor,,parti liderlerimiz, 
hükümet büyükleri bizleri düşünmek zah
metinden kurtardığı için onlara teşekkür 
borçluyuz. İyi ki onlar, bizim yerimize 
düşünce özgürlüğüne sahip. Doğru düşün
meseler bile biz onların doğru düşündük
lerine inanmak durumundayız. Zaten 
düzeni değiştirecek düşüncelerden he
pimiz korkmaya öyle alıştırılmışız kg 
başımızdakilerden farklı düşünmenin ris
kine katlanmıyoruz. Bizler, gerçek 
düşüncesini saklayan, konuştuğu gibi 
düşünmeyen ya da düşündüğü gibi konuş
mayan insanlar olarak yetiştirildiğimiz için, 
artık düşün üretmek türünde çabalar bizi 
ilgilendirmiyor? içimizden birileri çıkıp ta 
farklı düşündü mü, standart düşüncenin 
sınırlarını aştı mı onu kendi düzeyimize 
indirmenin çaresini buluyoruz.

Sokrates:
-Öyle ise varoluşunuzun hikmeti nedir? 

Madem düşünmüyorsunuz ve kendinize 
saygınızı yitirmişsiniz o halde niye yaş/yor 
doğayı gereksiz yere dışkınızla kirletiyor 
sunuz. Düşüncenizden farklı davranmam 
ya' da davranışınızdan farklı düşünmeyi 
Onurunuzla nasıl bağdaştırıyorsunuz?} 
Uygarlığın gelişmesi, ölüm korkusunu] 
aşarak, gerçekleri ortaya koyanların eser/ 
değil midir? Erken ya da geç ölmek arasın 
daki önemsiz fark, gerçekleri görüp söy/e 
mekten daha erdemli olabilir'mi?

- Ey Sokrates aslında biz de senin gibi 
düşünmek istiyoruz. Toplumsal özgürlükle 
bireysel özgürlük arasındaki çatışmada, 
nasıl bir yol izleyeceğimizi bilemiyoruz. 
Toplumsal ve bireysel özgürlük arasındaki! 
uçurum, çatışma, özgür düşünmemizin bir 
başka engelini oluşturuyor. Kendimizi tüm] 
dogmalardan arındırarak salt özgün 
düşünsek te, o düşüncenin toplumsal 
gerçeklerle Çatışmasına nasıl çözüm 
getirebiliriz?

Sokrates :
-Toplumsal özgürlük ile bireysel özgür 

lük arasında daima fark olacak ve bu fark 
kimi toplumlarda hatta çatışmaya dönüşe 
çektir. Ama unutmayınız ki, toplumların\ 
gelişmişlik düzeyi, bireysel düşünce /7e 
toplumsal özgürlük arasındaki çatışmanın 
derecesiyle ölçülür, iki düşün, sistem» 
arasındaki fark ne denli az ise ve birbirine 
yakınlaşıyorsa o toplum o denli gelişmiş 
demektir. Bunu sağlayan mekanizma dal 
unutmayınız ki, demokrasinin kendisidir. 
Resmi ideolojinin karşısına çıkmak ve o 
ideolojiyi insan onuru ve yaşam koşullarım 
la bağdaşır hale getirmek ancak 
demokratikleşmeyle olanaklıdır. Devletin 
yetkileri görevinin gerisinde kaldığı ölçüde 
o toplum, demokratikleşmiş olur. Resmi 
ideoloji daima en az zahmet ile toplumun 
dirlik ve düzenini sağlamayı amaçlar. 
Bireylerden oluşan yığının başkaldırı 
gücünün karılması gerekir ki en az zah. 
metli yönetim biçimi oluşsun. Şimdi soru
yorum buna razı mısınız? Bakışlarınızdan 
razı olmadığınızı anlıyorum. Ben anlıyo 
rum. Başkaları da anlıyor mu? O halde 
başkalarına da anlatın ve özgür düşünme, I 
özgür yaşama bilinci zihinlerde yer etmeye I 
başlasın gereksinim olarak doğsun. I 
Yaşamın amacı özgür olmaktır ve l 
başkalarının özgürlüğüne kendi özgür 1 
lüğünü katıştırmaktır. . w

- Ey bilge kişi bize yeni düşün ufukları I. 
açtın. Senin gibi düşünmeyi öğreneceğizI 
bir gün. özgürce düşünecek ve özgür- | 
lüğümüzü başkalarının özgürlüğüneI 
katıştırmayı deneyeceğiz. Sana içtenlikleI 
teşekkür ediyoruz.
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Serbest Bölge arsası TÜGSAŞ’tan BTSO’ya verileli.

Devir işi tamamlandı
Bursa ve bölgesinin serbest bölgesi olarak seçilen Gemlik Gübre 

Sanayi Anonim Şirketi’ne ait 950 dönümlük arazinin devir işlemleri, TÜGSAŞ 
Genel Müdürü ile BTSO yöneticilerinin katıldığı törenle imzalandı.

15-21

Gençlik Haftası 
hazırlıkları
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Gemlik'in serbest bölge olması için 
atılan adımlara bir yenisi daha eklendi.

Serbest bölgenin kurulacağı 
TüGSAŞ'a ait 950 dönümlük arazinin 
satış sözleşmesi TÜGSAŞ Genel 
Müdürlüğü ve arsayı satın alan BTSO 
yöneticileri arasında düzenlenen tören- 
le tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta yapılan törene 
Türkiye Gübre Sanayi Anonim Şirketi 
Genel Müdürü Oktay Vural ve genel 
müdür yardımcıları İle Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Celal Sönmez, 
başkan yardımcısı Mutlu Uras ile genel 
sekreter Zeki Eke katıldı.
[TüGSAŞ'a ait 950 dönümlük arazinin 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası adına 
serbest bölge yapılması. İçin devir 
[sözleşmesi Genel Müdür Vural ile oda 
başkanı Sönmez arasında imzalandı. 
[Tapu tescil işlemlerinin başlamasında 
[esas teşkil edecek olan devir

sözleşmesinin imzalanmasından sonra 
konuşma yapan TÜGSAŞ Genel Müdürü 
Oktay Vural, “Serbest bölgenin ülke 
ekonomisine ve bölgenin kalkınmasına 
katkısı olacağına inanıyorum. Hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Celal Sönmez ise yaptığı konuş
masında, “Bursa’ya ve ülke ekonomi
sine büyük yararlar sağlayacak Bursa 
serbest bölgesinin kurulmasının temelini 
teşkil eden bu sözleşmenin hayırlı 
olmasını diliyorum, en kısa zamanda 
arazi üzerinde gerekli düzenlemeler 
yapılarak, alt yapı çalışmalarına başla 
yacağız.

Serbest bölgenin BursalI sanayicilere 
büyük kolaylıklar sağlayacağı inancın
dayım. işlemlerin hızlandırılması için 
elimizden gelen gayreti göstereceğiz” 
dedi.
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Adnan Tekin yine başkan
Anavatan Partisi Gemlik ilçe örgütü

geçtiğimiz hafta Salı günü Belediye Düğün 
Salonunda yaptığı genel kurul toplantısında ilçe 
başkan ve ilçe yöneticilerini yeniden belirledi.

■ Anavatan Partisi 
Gemlik ilçe örgütünün 
yapılan olağan genel 
kurul toplantısında 
Adnan Tekin yeniden 
ilçe başkanı seçildi.

Gemlik Belediye 
Düğün Salonunda 
geçtiğimiz hafta salı günü 
[Saat 1,1.00’da yapılan 
tgenel kurula, il Başkanı 
Mehmet Gedik, il Yönetim 
[Kurulu üyeleri, Küçük 
Kumla Belediye Başkanı 
Eşref Güre, Umurbey 
Belediye Başkanı Mete 
Okay, Orhangazi 
Belediye Başkanı, çevre 
ilçelerin başkan ve 
yöneticileri katıldılar.
■ Genel Kurulda çalış
ma raporunun okunup 

[kabul edilmesinden sonra 
il Başkanı Mehmet Gedik 
siyasi olayları değer
lendiren bir konuşma 
yaptı. Daha sonra seçim

lere geçildi. Adnan Tekin 
in hazırladığı liste ile 
yapılan seçimlerde 400 
delege oy kullandı.

Köy delegeleri' ile 
bayan delegelerin oy kul
lanmasında öncülük 
yapılmasından sonra 
Adnan Tekin'in yeniden 
ilçe başkanlığına seçildiği 
açıklandı.

ANAP ilçe Yönetim 
Kuruluna ise şu kişiler 
den seçildi.

Nuray Erten, İbrahim 
Talan, Erol Köksal,Yunus 
Sözener, Asım Kın^k, 
Hilmi Turan, İbrahim 
öztûrk, Mehmet Güreşçi, 
Ali Başak, Nuri Kaptan, 
Feyzi Ayyıldız, Mehmet 
Dinç, Mehmet Bıyık, Feza 
Şen, Haluk Kaner, Sinan 
Kahraman, Aydın Bektaş, 
Hüseyin Akdoğanlar.

Kalfalık ve 
Ustalık 
sınavları 
yapılacak
Gemlik Çıraklık Eğitimi 
Merkezi 1997-1998 öğretim 
yılı yaz dönemi kalfalık ve 
ustalık sınavları önümüzdeki 
ay yapılacak.
Gemlik Çıraklık Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğünden 
aldığımız bilgilere göre 1997- 
1998 öğretim yılı yaz dönemi 
kalfalık ve ustalık sınavları 
Haziran ayı içerisinde yapıla
cak.
Sınavlara katılacak olanların 
15 Mayıs 1998 Cuma gününe 
kadar Küçük Sanayi 
Sitesinde bulunan Gemlik 
Çıraklık Eğitimi Merkezine 
şahsen başvurmaları gereki 
yor. Şahsen başvuru yap
mayanlar sınavlara katıla
mayacaklardır.
öte yandan Gemlik Çıraklık 
Merkezinden belge almaya 
hak kazananlar adlarına 
düzenlenen belgeleri 
merkeze şahsen başvurarak , 
alabilirler.

Cumhuriyetimizin bekçisi 
ve geleceğimizin teminatı 
gençlerimizin toplumda 
bütünleşmesi, görev sorum
luluk duygularının gelişti 
rilmesi, çeşitli spor ve 
kültürel faaliyetlere aktif 
olarak katılmalarının 
sağlanması, amacıyla her 
yil 15-21 Mayıs tarihleri 
arasında gerçekleştirilen 
Gençlik Haftası kutlama 
hazırlıkları tamamlandı.

Hafta nedeniyle İlçe 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
tarafından .15 Müayıs 1998 
cuma günü saat 10.00'da 
Atatürk anıtına çelenk 
konulacak, saygı duruşun
da bulunulacak, 16 Mayıs 
1998 cumartesi günü ise 
saat 10.00'da 12-24 yaş 
arası gençlerin katılacağı 
gençlik yürüyüşü stadyum
dan başlayarak, iskele 
meydanında sona erecek.

19 Mayıs 1998 Salı günü 
saat 15.30'da ise Gençlik 
Şöleninde gençler müzik 
eşliğinde eğlenecekler.

Halk 
Eğitiminden 
sergi ve 
belge töreni

ÖSS sınavlarına katılan 67 öğrencinin'65 başarılı oldu
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Celal Bayar 
Anadolu 
Lisesinin 
Başarısı

Geçtiğimiz hafta açık
lanan üniversite birinci 
basamak sınavlarında 
ilçemizde en başarılı 
{okulun Celal Bayar 
Anadolu Lisesi olduğu 
öğrenildi.
ir 68 son sınıf öğren
cisinden 67 tanesinin 
OSS sınavlarına girdiğini 
söyleyen Okul Müdürü 
idris Aka, 65 öğrencinin

başarılı olduğunu, iki 
öğrencinin ise taban 
puan sınırında kaldığını 
bildirdi.

öğrencilerinin 
başarısının % 97
olduğunu söyleyen Aka, 
ÖYS sınavlarında bu 
başarının aynen göste 
rileceğinden emin 
olduğunu, başarıyı di
siplinli çalışmaya borçlu 
olduklarını söyledi.

Kan vermek isteyenler 
Belediyeye koşun

Kızılay 
Gemlik’te
kan topluyor

Türkiye Kızılay Derneği, Bursa 
Kan Bankası tarafından bugün 
ilçemizde kan kampanyası 
başlatıldı.

Bugün Belediye Sergi 
Sarayında kan toplanacağını 
bildiren ilgililer, kan vermenin 
insan sağlığına yararlı 
olduğunu, kan grubunu 
bilmeyenlerin ise bu arada kan 
grupldrını öğreneceklerini 
söylediler.

Belediye Sergi Salonunun iki 
odasında kurulacak seyyar 
hastane ile kan vermek isteyen 
vatandaşlardan kan alınacağı 
bildirilirken, Gemliklilerin kan 
bağışında gereken ilgiyi göster
meleri istendi.

Kan bağışına GEMPORT ve 
diğer fabrikalarda da devam 
edilecek.

Gemlik Halk Eğirimi 
Merkezi Müdûrlüğü'nün 
1997-1998 Eğitim-öğretim 

, yılında açmış olduğu 
kursların belge dağıtım 
törenleri ve sergi açılışları 
yarın yapılacak.

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezinden aldığımız bil
gilere göre, 13 Mayıs 1998 
Çarşamba günü Kgracaali 
Gençlik Kampında kumaş 
boyama, batik ve maklna 
nakışı sergileri, 15 Mayıs 
Cuma günü Kurşunlu Beldesi 
Belediye Düğün Salonunda 
Giyim ve Kumaş Boyama, 
Engürücük Köyü İlköğretim 
Okulunda Makina Nakışı 
sergileri, 20 Mayıs Çarşamba 
günü Engürücük Köyü 
Yazırova Mahallesi Azot İşçi 
Evlerinde Makina Nakışı, 
Kurtul Köyü Düğün 
Salonunda Makina Nakışı ve 
Kumaş Boyama sergileri, 26 
Mayıs Salı günü Gemlik 
Belediyesi Sergi Salonunda 
ve Umurbey Beldesi 
Belediye Düğün Salonunda 
Makina Nakışı, El Sanatları ve 
Batik sergileri açılacak.

11 Haziran Perşembe 
günü ise merkez binasında 
saat lö.oo'da giyim, makina 
nakışı, kumaş boyama, vit
ray, baskı resim ve ev 
mefruşatı sergileri açılacak.

1997-1998 Eğitim-öğretim 
yılında açılan Kuaförlük, 
Bilgisayar Operatörlüğü, 
Uygulamalı Anne ve Çocuk 
Eğitimi Ve Okuma-Yazma 
kurslarına katılarak başarıyla 
tamamlayanlara İse bel
geleri aynı yer ve saatte 
törenle verilecek.

= Gonca YFRIlYHRT =

Aney
Bu akşam aklıma yine sen geldin 
dersi bıraktım, çalışamadım.
Saat bire geliyordu Aney 
yatamadım, uyku gözüme girmedi. 
Sen bu saatlerde eskiden 
benim beşiğimi sallardın.
Uykunu harap ederdin benim için. ’• 
Ağladığım zaman, 
sancılandığım zaman 
kalkardın, süt verirdin.
Nane kaynatırdın
Aney.
Canım Aney, kurban Aney
Hayalin önümde şimdi bir anıt gibi durur. 
Sen şimdi leğenin başına oturmuş 
hamur yoğuruyorsun.
Yarın ekmek yapacaksın akşama kadar. 
Gözlerin tezek dumanından yaşaracak 
alnında ter bulgur bulgur kabaracak. 
Sıcak bazlamalar yapacaksın.
Ben orda yokum, ağlayacaksın...
Ağlama Aney ağlama 
Gündür bu nasılsa geçer 
İnsan insana tez kavuşur.

Mektubunda diyorsun ki 
Bu gece çiğköfte yaptık, 
lokmalar boğazımdan geçmedi. 
Her sofraya oturuşumuzda 
senin yokluğun belli oluyor... 
Biliyorum Aney biliyorum 
Senin kalbin ipek gibidir 
incedir, yufkadır 
Benim yokluğuma dayanamazsın. 
"Özledim" diyorsun benim için 
Ben de özledim seni Aney 
Babamı da, bacımı da, kardaşlarımı da 
Karayazılı memleketimi.de 
Hepinizi özledim
Özledim ama gel gör ki kader bu J 
elvermiyor ne yapacaksın...

M. Atilla Maraş'ın yukarıda bir bölümünü 
okuduğunuz şiiri geçen yıldan beri sîzlerle pay
laşılmayı bekliyor. Avukat Ali Şeydi Çakırel, 
geçen yıl Anneler Günü yazımı okuduğunda 
beni aramış ve bu şiirden söz etmişti. Aileden 
ama daha çok ve özellikle anneden uzak 
geçen öğrencilik yıllarında yurtta okunup 
ağlanan Aney'i okuyucularımla paylaşabile
ceğimi fısıldamıştı.

İşte o gün geldi...
Teşekkürler Atilla Maraş, teşekkürler Ali 

Şeydi Çakırel.
Ve teşekkürler Anne.

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 2. Atatürk Futbol 
Turnuvasına 14 takım katılıyor

Çimsaha Spor Şenliği başlıyor
Atatürkçü Düşünce 

Derneği Gemlik Şubesi tarafın
dan Gençlik Haftası nedeniyle 
bu yıl İkincisi düzenlenen 2. 
Atatürk Çim Saha Futbol 
Turnuvası başlıyor.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Başkanı Hacı Ünal'ın 
gazetemize yaptığı açıkla
maya göre, Büyük Kumla Halı 
Sahasında 19 Mayıs günü 
başlayacak olan karşılaş
malara 14 takım katılacak.

64 karşılaşmanın yapılacağı 
turnuvada açılış törenleri 
düzenlenecek.

Karşılaşmalar sonunda, bi
rinci, ikinci ve üçüncûye 
Atatürk Kupası verilecek.

Karşılaşmalarda en centil
men sporcuya ve gol kralı ile 
en az gol yiyen kaleciye de 
armağanlar verilecek.

Büyük. Kumla Sahil Halı 
Sahasında yapılacak karşılaş- / 
malara tüm Gemlik halkı davet 
edildi.

Belediye Başkanı Avcı 
Kocabıyık’la görüştü

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı Soruşan Holding kurucu 
Başkanı Asım Kocabıyık’la 
görüşmek üzere dün İstanbul’a 
gitti.

Manastır’ın altyapısının hız
landırılması için Fen işleri ekip
manına katılmak üzere İki kazıcı 
yükleyici ile bir adet kepçenin 
alımında mutabakata vardıklarını

söyleyen Başkan Avcı, ayrıca 
Manastırda evlerin altından 
geçen 2 kilometrelik su hattının 
değiştirilmesi konusunda da 
anlaştıklarını belirtti.

Başkan Avcı ayrıca 
Gemlikspor’un formalarının 
önüne Borusan reklamı alın
masında da Asım Kocabıyık’tan 
söz aldığını bildirdi.

memleketimi.de
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Kongre ilanı
Sağlıkçılar ve Emeklileri Derneği 

Başkanlığından
Sağlıkçılar ve Emeklileri Derneği'nin olağan genel 

kurul toplantısı 28 Mayıs 1998 Perşembe günü saat 
10.00’da Bankacılar ve Emeklileri Derneğinde 
yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci 
toplantı 4 Haziran 1998 Perşembe günü aynı yer ve 
saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Yoklama ve Açılış.
2- Kurul divanının seçimi.
3- Genel Kurul divanına toplantı tutanağının imzası 
için yetki verilmesi
4- Derneğimizin 1997'deki faaliyetleri, bilanço, gellr- 
gider hesaplarının okunması ve müzakeresi
5- Yönetim Kurulu ve Denetçilerinin seçimi ile 
sürelerinin tesbiti
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış.

Kongre İlanı
Kurşunlu Köyü Camii ve Eğitim 

Yapılarını Koruma ve Yaşatma Derneği
Başkanlığından

Kurşunlu Köyü Camii ve Eğitim Yapılarını Koruma 
ve Yaşatma Derneğinin olağan genel kurul toplantısı 
30 Mayıs 1998 Cumartesi günü saat 20.00'de 
Demek Odasında yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde toplantı 1 hafta 
sonra 6 Haziran 1998 Cumartesi günü aynı yer ve 
saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1- Açılış ve saygı duruşu.
2- Yoklama
3- Demek feshi kararının alınması.
4- Kapanış.

İLAN

K. KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz mevcut su kaynaklarının yaz aylarında 
yetersiz olması nedeniyle 800 m3'lük gömme depo 
inşaatı işi 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. 
maddesi (a) bendi uyarınca yaptırılacaktır.

1) Keşif Bedeli : 10.000.000.000.- TL
2) Geçici Teminat 300.000.000.- TL
3) ihale Tarihi 20 Mayıs 1998

Çarşamba günü saat 15.00 de Belediye Encümeni 
huzurunda yapılacaktır.

4) Bu işe ait şartnameler mesai saatleri içerisinde 
Belediyemizde görülebilir.

5) iştirakçilerden;
a) 1998 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası kayıt 

belgesi
b) Kanuni ikametgah
c) Noter tasdikli imza sirküleri
d) Şirketi veya kuruluşu yetki kıldığına dair yetki 

belgesi
e) Geçici teminat alındı belgesi
f) Telgrafta müracaatlar ve postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır.
Keyfiyet ilan olunur.
Basın : 1998/9

eleman

YOLUNU
BİZDEN

ÖĞRENİN

ACELE 
SATILIK 
DAİRE

«o» (0.224)513 25 19 
GEMLİK

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE 
SAYMANLIĞI SATIN ALMA KOMİSYONU 

BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemiz yiyecek malzemeleri ihalesi 84/8213 
sayılı kanunun 29-A ve müteakip maddelerine istinaden3 
KAPALI TEKLİF USULÜ ile eksiltmeye konulmuştur. 
İhale 25.05.1998 PAZARTESİ günü Gemlik Devlet 
Hastanesinde yapılacaktır, ihale ile ilgili idari ve teknik? 
şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi Döner Sermaye 
Saymanlığında ücretsiz görülebileceği, gibi istenildiği 
taktirde 1.000.000.- TL. bedelle temin edilebilir, 
isteklilerin idari ve teknik şartnamede istenilen belgelerle 
birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatine 
kadar Döner Sermaye Saymanlığımıza vermeleri, 
postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

CİNSİ MİKTARI GEÇİCİ BEDEL GEÇİCİ
TUTARI TEMİNATI

Yaş sebze 28 Kalem 1.119.000.000.- 35.570.0001 
ve meyve

CİNSİ İHALE TARİHİ İHALE SAAT»
Yaş sebze 25.05.1998 10.00’da 1
ve meyve

Basın : 1998/10

Gemlik Ilıca Mevkiinde
Sahibinden

Acele Satılık 
Sıfır Daire

® Cep (0.532) 362 21 57

Akşam 18.00’dan sonra

® (0.224) 245 45 79’dan Fulya Hanım

AİLE GAZİNOSU
Düğün, Nişan ve Özel 

günleriniz için 
rezervasyonlarımız devam 

ediyor
İskele Meydanı
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EĞİTİM KÖŞESİ Mg YARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRCAY

Eğitimci

ÖNYARGI
[ önyargıları kırmak, atomu parçalamaktan daha 
zor demiş Einstein.
F önyargılı tutum konusunda yaşadıklarımız 
Eİnstein’i doğruluyor. Birbirimizle çok konuştuğumuza 
bakıp, anlamaya çalıştığımızı sanmayın. Herkes bir 
biçimde kendini anlatmaya çalışıyor. Karşımızdakini 
anlamakta önyargı büyük engel oluşturuyor.
[ önyargılı davranışları terketmek kolay değil, 
önce bilinçli olacaksın, sonra, eyleme dönüştüre
ceksin. inanın önyargı ilişkilerimizde kalın bir duvar 
oluşturuyor, önyargılı düşünme kolaylığı varken 
neden kendimizi zora sokalım ki. Karşımızdakinin hep 
kötü yönlerini öne çıkarıyoruz, iyi yönlerini, güzellik
lerini, zenginliklerini, değerlerini göremi yoruz. 
Gözümüze perde inmiş. Farkında değiliz. Farkındalığı 
yakaladığımızda her şey güzelleşecek, ilişkilerimiz 
değer kazanacak, önyargı nedeniyle hapsolan enerji 
açığa çıkacak. Onu daha doğru yerlerde kullanabile
ceğiz.

Aslında yargılayıcı davranışlar hiç hoş değil. Kimi, 
neden, ne hakla hangi ölçütle yargılıyoruz.'üstelik 
önyargılar hata payı içerir. Yargılarınızda yanılabiliriz. 
Bogruların patenti hiç kimsede değil.
•önyargı nedeniyle kötümser senaryolar üretmek1 
bizi nelerden koruyor olabilir?
t Ne gibi işleve sahip, iletişim kurmayarak, iletişim
sizlik becerisi kazanarak, ilişkilerde yaşayabile
ceğimiz kırılmaları yaşamamak, daha güvenli bir 
konum elde etmek olabilir mi? Kirpiler derilerindeki 
kılları kabartarak kendi kişisel alanını tehditlerde 
korurmuş.
[ Bırakalım birbirimizi kırmayı, çekiştirmeyi. 
Bunlardan kişiliğimiz yara almasın. Kendimizde olum
suz özellikleri azaltırken, başkalarının güzel yönlerini 
keşfe çıkarak arttıralım. Bu değişikliği bir an önce 
gerçekleştirmemiz gerekiyor.

Sevgimiz özgürlüğümüz olmalı.
Ne dersiniz?

Her Zevke, Her Bütçeye 
Uygun Davetiyeler 

1 günde itina ile basılır
Güneş, ipek. Koza 

Erdem. Kristal

Körfez OFS6T

Sorunlar Aynı, 
Çözümler Farklı

Ingiltere’de iktidarda, (Sol) bir parti var.
Bizde de (sol) bir parti iktidar ortağı ko

numunda.
Her ikisi de yaklaşık bir yıldır iktidardalar.
İşbaşına gelirken bazı vaadlerde bulundu

lar.
- Eğitime öncelik verileceğini söylediler.
- Mali kaynakların arttırılacağını belirttiler.
- Dini ve vicdani konularda uylaşma 

vadettiler.
Her-iki hükümetin, neler yaptığına bir 

bakalım.
1) önce eğitimden başlayalım.
- Tony Blair ilk iş olarak, bütçeden Eğitim 

Bakanlığına 2.5 milyon sterlin ek ödenek 
aktardı.

öğrenci sınıflarının (25) kişi olmasını 
hedefledi.

- Bizim hükümet, 8 yıllık temel eğitimi 
yasalaştırdı.

Bütçede para bulamayınca, yeni eğitim sis
teminin alt yapısını oluşturamadı.

Eğitime katkı için yeni bir yasa çıkardı.
En zenginden de, en fakirden de aynı 

oranda vergi aldı»
Zamanla, bir miktar mali kaynak bulundu.
Ama., öğretmen kadrosunun, okulların ve 

eğitim donanımının yetersiz olduğu anlaşıldı.
öğretmenin ek zammı bile zamanında 

ödenmedi.
2)'Gelelim mali kaynak çalışmalarına: .
Tony Blair, özelleştirilen kamu kurum- 

larından yaklaşık 3.5 milyar sterlinlik ek vergi 
topladı.

Yaklaşık (2 katrilyon) lirayı bütçeye ekledi.
“Yeni muhafazakar” yakıştırmalarına 

aldırmadı.
Bizim Hükümet, işe büyük zamlarla 

başladı.
iş dünyası yine fedakarlıktan kaçarken, 

fakir halk yüksek zamlarla ezildi.
iş dünyasına-yapılan “ricalar” fayda etme

di.
6 katrilyonluk faiz borcu, daha da büyüdü.
3) Bakalım toplumsal uzlaşma için, neler 

yapılmış:
Tony Blair İrlanda’da yıllardır savaşan, 

Katolik ve Protestan toplumun liderler 
arasında yumuşama sağladı.

Tarafları aynı masaya oturttu.
Bizde ise, milli vicdani ve dini değerlerin 

politik amaçla kullanılmasına, devam edildi.
Sünni ve Alevi vatandaşlar arasındaki 

burukluk giderilemedi.
Her iki kesimi, birbirlerine yaklaştıran bir 

tavır sergilenemedi.
Dini ve vicdani değerlere yönelik çalış

malar, uzmanlara bırakılmadı.
Bu değerlerin, politik çevrelerce istismar 

edilmesi önlenemedi.
işte karşımızda, bir yıllık iki hükümet var.
Her ikisinin de, benzer sorunları var.
Ama.. Çözüm yolları çok farklı.
Tony Blair bazen liberal, bazen 

muhafazakar oldu.
Çoğu zaman, sosyal demokrat kararlar 

verdi.
Bizimkilerden ise, ne köy oldu, ne de 

kasaba oldu.

Haftanın Fıkrası
Sarışın dilber arabasının hızlı 

sürüyordu.
Motosikletli trafik polisi ardından 

yetişti ve arabayı durdurdu.
Ceza yazmak için, defterini ve 

kalemini çıkardı. Tam o sırada sarışın 
dilber tatlı bir tebessüm atarak;

Ay ne kadar garip! Hiç fark 
ettiniz mi? Siz tıpkı Jon Wayne’ye 
benziyorsunuz! Yani bu kadar ben
zerlik olur!”

Polis memeru:
Bakıyorum sinemayı çok. sevi

yorsunuz hanımefendi”, dedi
- “Doğrusu çok severim sinemayı” 
Polis hemen cevabı yapıştırdı.
“- öyleyse bugün çok talihlisiniz. 

Çünkü sizi sevkedeceğim mahke
menin hakimi de tıpkı Marlon 
Brando’ya benziyor.”

Trafik suçları, trafik kazaları ülke 
gündeminde en önemli konu haline 
geldi. Geçtiğimiz günlerde, “Karayolu 
Trafik Güvenliği Haftası” etkinlikleri 
yapıldı. <

Türkiye’de insanların (%95) i, 
karayolunu kullanıyor.

Nakliyenin (%87) si de, karayolu 
ile oluyor. Avrupa’da insanların 
(%60)’ı, karayollarını kullanıyor.

Türkiye’deki kamyon sayısının, 
tüm Avrupa ülkelerinin kamyon 
sayısının “iki katı” olduğu söyleniyor.

AvrupalIlar, Demiryolu taşı
macılığına önem veriyorlar.

Hem daha emniyetli, hem daha 
ucuz oluyor.__________________________

Sözün Özü
Biri sana kötülük ederse, 
Unut.
Ama... Sen,
Birine kötülük edersen, 
Hiç unutma!

“Halil Cibran

Kini yak eden. banş dolu bir söz. 
Hem dünya ülkelerin©, hem de 
ülkemize bakılırsa, insaniann fam 
tersini uyguladığı görülüyor , 

insanlar iyiliği, sevgiyi unuttu» 
Herkes öfke dolu, hatta kin dolu .

"uçuk" bir söz
O kadar, inatçıydı ki, kapıyı bir 

kere çalıyor, açılmazsa inat edip 
. kapıda sabahlıyordu.

Gerilim Politikaları
Kısa bir süre önce, Başbakan 

Yılmaz ile (CHP) Genel Başkanı Deniz 
Baykal arasında, bir “görüşme mara
tonu” yaşandı.

Konu seçim tarihi olunca, ilgide 
büyük oldu. Toplandılar, dağıldılar ve 
Medya kanalıyla atıştılar.

Peki.. Kamuoyunu yoran ve Borsayı 
vuran bu toplantılara ne gerek vardı.

Olayların perde arkasında, neler 
vardı.

Sayın Başbakan, Susurluk Olayı 
nedeniyle yaptığı sert çıkışlarla, mil
liyetçi kesimin üzüldüğünün farkınday
dı.

Şimdi de irtica yasaları nedeniyle, 
muhafazakar kesim küstürülmüştü.

Bunun anlamı, (ANAP)’ın gerçek 
tabanının altından kaymasıydı.

Yapılacak en akıllı iş, bir pundunu 
bulup bu Hükümettin kurtulmak ola
caktı.

Bir ara, Genel Kurmay ile zıtlaştı.
Ama. Sonuç beklediği gibi olmadı.
Çünkü iş Dünyası, hükümetin Genel 

Kurmayla çatışmadan, göreve devam 
etmesinden yanaydı.

Ama.. Sayın Başbakan rahat değil
di.

Mecliste bekleyen kanunlar 
yasalaştığı takdirde, partisinin yıpran
ması daha da hızlanacaktı.

Aynca, ekonomide başarılı olmak 
için politikada istikrar şarttı.

Dışarıdan destek veren (CHP) sık sık 
bu desteği çekebileceğini söylüyordu.

İşte bu sıralarda, Sayın Başbakan 
ve ANAP yönetimi, (CHP)yi suçlamaya 
başladı.

(CHP) yönetimi, bu suçlamalara 
çok sert cevaplar vermeye başladı.

Ve. Suni gerilim politikaları uygula
maya konuldu.

Sayın Yılmaz ile Sayın Baykal’ın 
medya kanalıyla yaptığı kavganın, 
halka bir faydası yoldu.

Bu suni çatışma, her iki liderin parti 
içi politikalarına hizmet ediyordu.

Seçimden ve seçim tarihinden 
bahsedilerek, parti yönetimi üzerinde 
baskı kuruluyordu.

- (ANAP) ın seçmen tabanında 
sıkıntı vardı.

- (CHP) de ise, eski (SHP) liler isyan
lardaydı.

İşte her iki liderin gerçek sıkıntısı 
buydu.

Gerilim politikaları da, bu yüzden 
uygulanıyordu.

Ama. Bu iki lider seçime karar vere
mezdi.

Hükümetin düşmesi de, devamı da 
liderlerin değil, Büyük Sermayenin 
karan ile olacaktı.

Politikacılar ve bürokrasi sadece 
rollerini oynuyordu.

Gazhane Cd. No : 51/A

Tel : 513 17 97 GEMLİK

ANADOLU HAYAT
ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTÎ. 
ACENTELİĞİ

- KASKO SİGORTALARDA % 100 
HASAR ÖDEMELİ VE SERVİS 
ANLAŞMALIDIR.
- TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, 
YANGIN, KAZA SİGORTALARI 
(TÜM) HİZMETİNİZDEDİR.
ÇARŞI MEYDANI AKIT TEL =(0.224)513 02 34
HAN KAT: 1 GEMLİK FAX: (0.224) 514 11 48

İU RRMRRR! Gemi Saatleri1 IL.H| 1 1^0,1 1*1 Yalova-Kartal:(lşgünü) 6.30-11.00-15.00-
• . , . " „ . , 19.30(Tatil)7.15-11.15-16.00 Kartal-

Gereklı Telefonlar Resmi Daireler Yaiova:(işgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00
itfaiye 110 Arıza 5132066 ' (Tatil) 9.00-13.00-18.45 Yalova-
pXfrndnt ’ TEK İşletme 5134503 Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil)
hoiis ımaar ibb Turizm Der. 5131274 6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(lşgünü)
Jandarma İmdat 156 ; Spor Sah. 5140095 9.15-14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15
Jandarma K,1 -5131055 Orm^Böl St 5131286 Deniz Otobüsü
Polis Karakolu 5131879 Hak^ât Mrk' 51'311™ Yalova-Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-
6ar. Kom 5131206 Halk Kutüp ' t 13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 (Tatil)

As Sb cıoJnc7 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-17.00-
Kaymakamllk Karayolları 53I308 17.45-18.30-19.20-20.30

Kaymakamlık 1 sı 31051 Uman Bşk. 5131133 Yalova -Kabataş) işgünü): 7.20- 9.45-12.40
J kaymakamlık Ev t , «i Mal Md. 5 3 095 .15.00-17.15-19.30
r ^rıvr-ıhrii 5131052 Nüfus Md. 5133742 (Haftasonu): 10.30-11.45-13.00-14.45-16.15-
rS^Vd' 5131053 Özel id. Md. 17.30-19.00
C. Savcı Yrd. . 5132954 TâpuSIc. Md. 5131414 Kabataş-Yalova(İŞ): 8.35-11.00-13.45-16.30-
EmnlyetM. 5131028 Müftülük 1 5131364 18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30-11.35-13.30-

SümrükMd. 51314u- 14.45-17.45-18.35
' . . 5131042 Feribot

III ACIM yer'TDa'^J?’ 5132360 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)
ULAŞIM çeTar.Md. 5131186. 7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00-

Uludağ Turizm 1 5131212 . HçeSeç. Md. 5134994 23.00 (P.tesi, salı, çrş, prş) 22.30(C.tesi)
AydmTurlzm 5132077 Raladivo 7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-16.30-18.00-19.30-

™ • 21.00-22.30(Cuma, pazar) .
Santral 5134521-23 _________ _
Başkanlık 5134520

.... Zabıta sı?9zi?9
Haştgneler otobüs işlet. 5 34521-122

I Devlet Has. .5139200 Su İşletmesi 513452I-H5 Aygaz ciAi^nn
SSK Hastanesi 5132329 İtfaiye 5 30325 ' ?^9°Z I <

■M-.Sa9.Oeo» şl3106« MuhaseteM 5 gSgoz S13’ö 37

TAKSİLER suA ıza v ?452A'J11 Ergaz 513 88 43
Körfez Taksi 5131821 Yalnız 185 Ipragaz 513 22 59
Çınar Taksi 5132467 Habaşgaz • 513 45 46
Güven Taksi- 5133240 Llkltgaz 514 28 41
GemTkTdksi 5İ32324 Tutku = Kizil Köşe Yeni Llkltgaz 513 65.00

j Manastır Taksi 5143550 Atlas : Öldüren İlişki Alevgaz

NÖBETÇİ 
ECZANELER

12 Mayıs 1998 
Merkez Eczanesi

13 Mayıs 1998
S. Saral Eczanesi

14 Mayıs 1998
Çağlar Eczanesi

15 Mayıs 1998
İnci Eczanesi

16 Mayıs 1998
Kahraman Eczanesi

17 Mayıs 1998 
Gemlik Eczanesi

18 Mayıs 1998 
Murat Eczanesi
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TEŞEKKÜR
Sayın Genel Başkanımız 

Prof. Dr. TANSU ÇİLLER’in 
Katılımıyla düzenlediğimiz

2. Demokrasi Mitingine 
göstermiş olduğunuz yakın ilgi 

ve sevgiden dolayı 
tüm Gemlik Halkına 

teşekkür ederiz.
DYP Gemlik İlçe 
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

KİLONUZ İLE SORUNLARINIZ MI VAR. 
KENDİNİZİ MÜTHİŞ HİSSETMEK İSTİYOR MUSUNUZ? 

BİZE DANIŞIN.

@ HERgALİFE. »ağ'msiz distribütör :
EMİNE - DOĞAN ALKAYA

Tel: (0.224) 513 25 19 - 514 73 87

Törenler, bugün saat 09.00’da ilçe stadında yapılacak.

Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve 
[Gençlik ve Spor Bayramı’nın bugün 79. yıldönümü. İlçe stadında saat 10.00’da

CHP Gençlik Kolu
Halk Konseri düzenledi

[başlayacak törenler,
Büyük kurtarıcı Mustafa 

Kemal Atatürk'ün işgal 
pıtındaki yurdu düşman
lardan kurtarmak için 
başlattığı büyük mücade
lenin ilk adımının atıldığı 
gün olan 19 Mayıs 1919

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

19 M ayış’ı yaşamak
I Bugün 19 Mayıs...

Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919 günü Bandırma 
Vapuru ile Samsun’a hareket ederken, limanda bulu

num işgak kuvvetlerine ait gemilere bakarak, 
“Geldikleri gibi gidecekler” demişti.

16 Mayıs 1919 günü başlayan, 19 Mayıs 1919 
günü Samsun’dan Anadolu’ya yayılan, Türk Halkının 
bağımsızlık meşalesi, 30 Ağustos 1922’de sona erer.

600 yıllık Osmanlı imparatorluğunun sonu olan 
Sevr Antlaşması, ardında işgal edilmiş bir yurt bırak
mıştı.

Atatürk’ün “Gençliğe Söylevindeki gibi; ulusun 
tüm tersanelerine girilmiş, tüm kaleleri zapt edilmiş, 
ordusu dağıtılmış ve silahları toplanmıştı. Halk yoksul 
ve perişan bir durumdaydı. Toprakları ingilizler, 

IFransızlar, italyanlar ve Yunanlılar tarafından pay
laşılmış, en kötüsü ise Yunan askeri güçleri İzmir’den 
başlayarak Anadolu'nun içlerine doğru ilerlemekteydi. 
[ Mustafa Kemal böyle bir ortamda Türk Ulusunun 

I bağımsızlığını yeniden kazanması için 19 Mayıs günü 
I Samsun'a çıkarak, büyük savaşı başlatmıştı.

’ önce Amasya’da, ardından Sivas ve Erzurum’da 
I toplanan kongrelerden sonra Ankara'da kurulan Büyük 
I Millet Meclisi ve yeni Türk Devletinin kuruluşu...
| 19 Mayıs, dünyadaki tüm ezilmiş ve sömürülmüş

ulusların bir simgesidir.
• 19 Mayıs, zülme ve emperyalizme başkaldırışın 
I sembolüdür.
I l, 19 Mayıs, çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş 
t müjdecisidir.

■ 19 Mayıs, yenilenmedir, Türk insanının kendini bul- 
I ması, ümmet yerine birey olma erkini kazanmasıdır.

19 Mayıs, özgürlük ve bağımsızlıktır.
I . 79 yıl önce bugün, İstanbul’dan hareket eden ve 

I her an batırılma tehlikesi içinde olan bir köhne gemi 
bir büyük insanı, bir önderi sessizce Samsun’a getirdi. 
L Türk ulusunun bugünlere ulaşmasında bir 
başlangıç olan 19 Mayıs günü ve sonrasını unutmak, 
unutturmak isteyenler ile birey olma savaşını veren

I insanımızı, yeniden ümmete dönüştürmenin kav- 
I gasının yaşandığı bir ortamdayız.

Mustafa Kemal işte bu yüzden 19 Mayıs gününü 
Türk gençliğine, “Gençlik Bayramı” olarak armağan 
etti.

i Bununla da kalmadı, Türkiye Cumhuriyetini çağ 
I gerisine götürecek her türlü “bedbahtlarla” savaşması 
| için görev verdi.

Ne mutlu, bizlerin bugünlere gelmesini sağlayan 
| Mustafa Kemal'e ve bu ulusun özgürlük ve bağımsız 
t lığı için canlarını verenlere.

fct0ençler..Bayramınız kutlu olsun.

coşkuyla kutlanacak 
günümün Türk Gençliğine 
armağan -edişinin 79. 
yıldönümü bugün bütün 
yurtta coşkuyla kutlanıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma ve Gençlik ve Spor 
Bayramı bugün saat

09.00'da Atatürk anıtına 
çelenklerin konması ve 
saygı duruşuyla başlaya
cak. Daha sonra ilçe 
stadyumunda ■ saat 
lO.oo'da düzenlenecek 
törenlerle devam edecek.

Halı Saha 
Futbol 
Turnuvası 
başlıyor

ADD Gemlik Şubesinin 
bu yıl İkincisini düzenlediği 
Halı Saha Futbol Turnuvası 
bugün Büyük kumla’da 
başlıyor.

GEMPORT, Jandarma 
Gücü, Asil Çelik, BP Mobil, 
Askerlik Şubesi, Akçan 
Petrol, ADD Gemlik Şubesi, 

.Endüstri Meslek Lisesi, 
Helmersan, . Umurbey 
Belediyesi, Bosch, Erzurum 
Gençlik, kurşunlu Beldesi, 
Baktat, Gemtrans, SMS 
Çınar ve Yıldız Tekstil takım
larının iki grup halinde lig 

-usulü yapacakları 
mücadelede' ilk dörde 
girenler final oynayacaklar.

. Karşılaşmalar 21 
Haziran'da sona erecek.

ANAP’ta 
görev bölümü 
yapıldı

önceki hafta ilçe kongresi 
yapılan ve yeni yönetimi belir
lenen ANAP Gemlik ilçe 
örgütünde görev bölümü yapıldı.

Adnan.Tekin'in yeniden ilçe 
başkanlığına seçilmesinden 
sonra yeniden toplanan yönetim 
kurulu İbrahim Talan, Hilmi 
Turan ve Yunus Sözener’i 
başkan yardımcılığına, Mehmet 
Dinç'i sekreterliğe, Vecdi 
Angüneş'i ise saymanlığa getirdi. 
Mehmet Dinç'i ayrıca basın 
sözcülüğüne getiren yönetim 
kurulu, başta ilçenin beklenen 
sorunlarının çözümüne ve 
Gemlik Belediyesine yardımcı 
olacaklarını, yapılacak ilk genel- 
seçimde Gemlik'ten bir milletve 
kilinin çıkartılması için çaba har
cayacaklarını açıkladılar.

. Geçtiğimiz hafta 
cuma günü İse Gençlik 
Haftası nedeniyle 1.2-24 
yaş arası gençlerin 
katıldığı gençlik yürüyüşü 
yapıldı.

Haberi Sayfa 3’te

PetroMş Sendıkası’nın 
girişimleri sonuç, verdik 

Sunğipek'te 
selefon 
üretimi 
sürüyor

Sunğipek 
Fabrikası’ndaki 355 işçinin 
temsilciliğini yapan Petrol- 
iş Sendikası Bursa Şube 
Başkanı ismet Yiğit, 
TEKEL’in rakı fabrikasının 
kurulmasına kadar fabrika
da selefon üretiminin 
devam etmesini isteyen gir
işimleri olumlu sonuç verdi.

Haberi Sayfa 3’te 

Halk Eğitimi 
sergileri 
açıldı
Gemlik Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğünün 1997/1998 
eğitim-oğretim yılında açmış 
olduğu kursların sergi ve 
belge dağıtım törenleri sürü
yor.
Geçtiğimiz hafta çarşamba 
günü Karacaali, cuma günü- 
Kurşunlu beldesi ve 
Engürücük köyünde açılan 
sergileri yarın Engürücük köyü 
Kurtul köyü ve Yazırova 
Mahallesi Azot işçi Evlerinde 
devam edilecek.
Sergilerin açılışına İlçe 
Kaymakamı Şener Cari, Halk 
Eğitimi Merkezi Müdürü 
Kemal Çetinoğlu ve davetli 
ler katıldılar. Başarılı kursiyer
lere sergi .açılışlarında bel
geleri törenlerle verildi. 
Ote yandan Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğünce bil
gisayar operatörlüğü kursu 
açılacağı, isteklilerin 22 Mayıs 
tarihine kadar merkeze 
başvurmaları istendi.

19 Mayıs Atatürk'ü 
Anma ve Gençlik ve Spor 
Bayramı nedeniyle CHP 
Gemlik ilçe Gençlik Kolu 
açık hava konseri düzen
ledi.

Çalman iplikler bulundu
Gemlik Limanından yüklediği 14 milyar 

değerindeki bir TIR ipliği yerine götürmeyen 
nakliyeci, Adana’nın Pozantı ilçesinde yakalandı.

Gemlik Limanından yüklediği bir 
TIR dolusu ipliği yerine götürme 
yerek ucuz fiyatla satan Levent 
Keskin adlı şoför yakalandı. Satılan 
ipliklere el kondu.

Bir süre önce, Bursa-Emniyet 
Müdürlüğünden yapılan açıklamada 
yurt dîşından Recep Avşar adlı 
şahıs tarafından ithal edilen ve 
Gemlik Limanına gelen iplikler Bal- 
Nak firması tarafından nakliyesi için 
anlaşıldı. Dört TIR ipliğin üçünün 
verilen adreslere ulaştığı halde, 
Levent Keskin adlı sürücünün kul
landığı TIR izini kaybettirdi.

Ballı'nın katiline löyıl
20 ay önce Küçük 
Kumla'da özel aracı içinde 
5 kurşunla öldürülen luna
park işletmecisi Abdullah 
Ballı'nın katil zanlılarından 
Abdullah Kireç, Bursa 1. 
Ağır Ceza Mahkemesi
[Tuncelililer Derneği; Akın Birdai’a yapılan saldın için bildiri yayınladı|

Saldırı kınandı
Gemlik Tunceliler
Yardımlaşma Dayanışma ve 
Kültür Derneği, insan Hakları 
Derneği Genel Başkanı Akın 
Birdal'a makamında yapılan 
saldırıyı nefretle kınadı.
Dernekten yapılan yazılı 
açıklamada. Akın Birdal'a

İŞÇİLER MEYDANLARDA HAYKIRIYOR: 

“TEKEL BİZİMDİR, SATTIRMAYIZ!” 

“PETROLLER BİZİMDİR, SATTIRMAYIZ!” 

“SANTRALLER BİZİMDİR, SATTIRMAYIZ!” 

SATMIYORLAR Kİ;

BAĞIŞLIYORLAR...

Bugün saat 20.00'da 
iskele Meydanında 
yapılacak olan konsere 
gençlerin hayranı olduğu 
birçok grup katılacak.

Haberi Sayfa 3’te

Durumun emniyet yetkililerine 
bildirilmesi üzerine başlanan araştır
mada TIR şoförü Levent Keskin 
Adana’nın Pozantı ilçesinde yaka
landı. Keskin, poliste verdiği 
ifadesinde 14 milyar lira değerindeki 
iplikleri Yusuf Kılıç adlı şahısa sat
tığını söyledi.

Yusuf Kılıç’ın işyerine baskın 
yapan emniyet güçleri aramada 
kaçak iplikleri ve bir adet ruhsatsız 
tabancayı ele geçirdi. TIR şoförü ve 
iplikleri satın alan Yusuf Kılıç, 
çıkarıldıkları mahkemece tutukla
narak cezaevine kondular.

tarafından 15 yıl ağır hapis 
cezasına çarptırılırken, 
tutuksuz yargılanan Recep 
öztürk ise makemece suç
suz bulunarak serbest 
bırakıldı.

Haberi Sayfa 3’te

yapılan saldırının organize 
faşist saldırı olduğu, halkın 
özgür demokratik ve bağım
sız bir ülkede yaşama özlemi 
ve mücedelesini engelle
mek isteyenler tarafından 
yapıldığı iddia edildi.

Haberi Sayfa 3’te



19 Mayıs 1998 Salı$Uk

Körfez _

Yazarımızın yazısı elimize ulaşmadığından yayıglayamıyoruz. 
özür dileriz.

ATATÜRK ve TÜRK GENÇLİĞİ
Unutmak ve unutulmak... İnsanlar bazı olayları ve kişileri kalplerinden atamazlar, özellikle 

sevdiklerini. Fakat belli bir zaman sonunda bunları unuturlar ve kalplerinden silip atarlar. Ne 
var ki bir kişi her insanın kalbine taht kurmuştur. O tarihten bu yana dillere destan olan olaylara 
imzasını atmıştır. O dünden bugünlere kadar gelmiş, tarih kitapları arasında bir anı olarak 
sıkışıp kalmamıştır. Peki ya kimdir bu yüce insan? Şimdi eminim ki hepiniz dudaklarınızın 
mühürünü bozarak canı gönülden Atatürk diyorsunuz. Evet bu yüce insan elbette ki 
Atatürk’tür.

San san saçları vardır O’nun güneşte panldayan, engin gözleri vardır kararlı, çatık kaştan 
vardır lider, hafif bir tebessüm vardır yüzünde asil, çevik bir bünyesi vardır O’nun, bir o kadar 
da yufka yüreği. Vatana çok değer verir. Ama O’nun gözünde çocukların yeri başkadır. Çünkü 
bugünün çocukları O’nun cumhuriyeti gözünü kırpmadan emanet edeceği gençler olacaktır. Bu 
çocuklar ileride Türk Gençliği olacaktır.

Nedir Türk Gençliği kimdir? Türk Gençliği hayat doludur, olgundur, gururludur, asildir, 
geleceğin düşünüdür, hudutlarda bekçidir, nice yiğit askerlerin anasıdır, eğitmendir Türk 
Gençliği. Atasına sadıktır, vatanına bağlıdır. Herşeyden önce vatanı için canını vermeye 
hazırdır. Yeri gelince çevik yüreklidir, yeri gelince bağışlayıcıdır.

Türk Gençliği Tük vatanının bekçisidir. Çünkü bizler yani bugünün Türk Gençliği 
Cumhuriyeti şehit atalarımızdan emanet almışızdır. Bunun için ona gözümüz gibi bakarız. 
Canımız pahasına koruruz O’nu. Çağdaşlaştırırız gün ilerledikçe ama asla gerileşmeyiz onu. 
Hep ileriye hep ileriye yöneltiriz Ö’nu. Atılımlar gerçekleştiririz. Çünkü bizler Atatürk 
Gençliği’yiz, Türk Gençliği’yiz. Hep Atatürk’ün izindeh yürürüz. Hepimizin özünde O vardır. 
Bunun içinde gönlümüzün bir köşesinde hep O’nun izleri sürmekte. Hep O’ndah eser var bizde. 
O’nun düşüncelerini taşıyoruz beynimizde. O’nun gibi ilk amacımız Türkye için çalışmak, 
kendimiz için değil.

Amacımız; Türkiye’yi başkalarına esir etmemek, muhtaç etmemektir.
Amacımız; atalarımızı gururla temsil etmek, Türk Soyu’nun yüceliğini göstermek diğer mil

letlere.
İşte hep bu amacı savunduğumuz için bir bütünüz Atatürk’le. Bir elmanın iki yansı gibi. Ve 

bunun için ne mutludur ki bizlere O’nun eseriyiz bizlerde. Atatürk’ün yolculanyız Cumhuriyet 
Yolu’nda. •

Ne mutlu bize Türk’üz, ne mutlu gururluyuz. Ne mutlu ki atalanmızın güvenini alıp Türk 
Gençliği olarak cumhuriyeti yaşatmaya, yüceltmeye layığız. Ve bizler Tütkiye Çumhuriyeti’ni 
ve Atatürk’ün emanetlerini geçmiş nesillerden güvenle aldık ve gelecek nesillere bunu daha da 
güvenle emanet edeceğiz.

Ve Ulu Önder’in gençlere dediği gibi;
“Ey Türk Gençliği”
“Cumhuriyeti biz kurduk, O’nu yaşatacak ve yüceltecek sîzlersiniz.”
“Ne Mutlu Türk’üm biyene.” Elif Atalay (Ticaret Meslek Lisesi Öğr.)
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Atatürk’ ün

ŞİİR KÖŞCSİ Demir Ali Baydar

DÜŞMEYE GÖR
İşlerin yolunda paran çok ise 
Dostun ahbabında çok olur elbet 
İflas edip elde birşey yok ise 
Sevip sayanında yok olur elbet 

Ev halkında bile hürmet azalır 
Akraban hısım kırk kusur bulur 
Gariban köşeden büzülür kalır 
Her dönen söz ona ok olur elbet 

Zenginin önünde herkes baş eğer 
Fakire kimseler hiç vermez değer 
Kör olası para neymişsin meğer 
Sen varken karalar ak olur elbet

Yoksula seslenir ulan hey ile 
Zengine hitabı paşayla beyle 
İnsan insanlıktan çıkarsa böyle 
En çirkin sıfatı gark olur elbet 

Kabarık görünce cüzdanı cebi 
Döner etrafında pervane gibi 
En kaba inşam yapar çelebi 
Aklı selim gibi şok olur elbet

Demirali yaşadı bu hayat yolu 
Sınar bazı bazı yaradan kulu 
Azalır çoğalır parası pulu 
O zaman dost düşman fark olur elbet

eleman

YOLUNU 
BİZDEN 

ÖĞRENİN

-H* (0.224)513 25 19 
GEMLİK

9^0^,

amacı
Dilimiz ve tarihimiz, ne 
OsmanlI aydınlarının 
sandığı gibi hiçbir şey, ne 
de Atatürk devrinin zor
ladığı her şey idi. Atatürk, 
aşırıları deneyerek doğruyu 
bulmak İstemiştir. Eserini 
sonuçlandırmaya ömrü 
yetmedi. Yazık ki, son dil 
çalışmaları da Atatürk'ün 
eşsiz ve hayret verici sağ
duyusunu hayli zedeleyen 
hastalık buhranlarına rast
ladı.
Ama dil devrimi de olmuş
tur. Dil, büyük bir hızla kendi 
kendisini aramakta ve bul
maktadır. Terimler işinde 
milletlerarası prensiplere 
uyup ta sağa ve sola 
doğru itiraflar arasında 
muvazeneli bir yol bula
bilirsek, gelecek nesle 
ansiklopedisini yazabilecek 
bir milli dil bırakabiliriz. Bu 
da büyük, pek büyük bir 
istir ve şerefi, en başta 
Atatürk'ündür.
Atatürk dilde, Türkçeciliği, 
devlete maletmiştir. üniver
siteye maletmiştiF. 
Mekteplere maletmiştir. 
Atatürk'ün amacı zengin, 
güzel ve milli Türkçe idi. Bu 
gayeden ayrılmak için 
insan Türklüğünden uzak- 
laşmalıdır. Bugüne kadar 
yaptığımız, yapılacak 
olanın belki yarısından da 
ileridir. Dilde geri dönüle
mez.
Mesela benim 
sevmediğim, benimseme 
diğim ve kullanmadığım 
uydurmalardan bile geri 
dönebilecek miyiz?
“Genel" kelijnesl herkesin 
pek kolayına gelmekte, 
yeni nesil, bu kelimeyi 
Türkçe'nin herhangi bir 
kelimesi gibi öğrenmekte
dir. “Mefkure'nin uydurma 
olduğunu sonradan 
anlamış olanlar, alıştıkları 
bu kelimeyi kullanmaktan 
geçmişler midir? “Sel, sal
imen, man" eklerinin bin
lerce soyadında, serbest 
vatandaşlar tarafından 
benimsenmiş olduğunu 
görüyoruz. Telefon rehber
lerindeki soyadlarından 
pek çoğu bu eklerle 
yapılmıştır.
Biz gençken çocuğu olanın 
ilk aradığı şey, bir edebi 
yatçıya giderek hiç duyul
mamış bir Farsça veya 
Arapça bir isim soruştur
maktı. Bugün herkes duyul
mamış bir Türkçe isim ara
makta ve bu isimler, 
yeniden yapılmaktadır.
Bu, şunu gösterir ki, artık “bir 
şeye inanılmamakta" ve 
bir şeye de • 

inanılmâkta"dır. İnanıl
mayan şey OsmanlIca, 
inanılan şey Türkçedir.

Falih Rrfkı Atay 
(Çankaya’dan)
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Nefize EGE

Kaşede 
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bekleme 

yok!
Her türlü lastik 

mühür ve kaşeniz 
bilgisayarlı 

sistemle 
yarım saatte 

itina ile yapılır.

KÖRFEZ OFSET

2000 yıl öncesine saatte 2000 Km. hızla zaman
da yolculuk yapıyorsunuz! Uzay geminiz bir saat’ 
sonra antik çağın büyülü kenti Atina’da. Gemiden! 
iniyor, bütün gün kenti geziyorsunuz. Yetmiyor! Bir 
hafta, bir ay, bir yıl... Kentin derinliklerine daldıkça 
süreyi uzatıyorsunuz...

Felsefe, bilim, sanat, politika... Eflatunla 
konuşuyor, Sokrates’in “demon”‘uyia buluşuyor-, 
sunuz! Çağın bütün bilgeleriyle tartışıyor, konuşuyor 
Thales’e konuk oluyorsunuz! “Herşey tanrılarla dolu” 
diyor bilge! Tarih öncesinin izlerine ulaşıyorsunuz! 
Soruyor, “Yaratılış nedir?” diyor tarih öncesin 
inançların dansını izliyorsunuz!..

Antik çağın mermer tiyatrolarında Aristofanes’in 
oyunlarını seyrediyorsunuz...

Ve demokrasinin beşiği Atina’da politikacılarla 
tanışıyor halklarla karşılaşıyorsunuz! Demokrasiyi 
kendisi için yapan, yaşayan bir avuç Aristokrat 
halk ve onun kölesi (ahnan-satılan, dövülen- 
sövülen...) büyük çoğunluk! Halklar! Yani;! 
Aristokratlar ve köleler!

Şaşıyor, utanıyor, üzülüyorsunuz! Aklınıza 
Spartaküs geliyor, ölürken karısına “Sakın arkam-ı 
dan yas tutma! Evlen adam gibi bir adamla ve çok 
çocuk doğur!” diyen Spartaküs!

* * *
Her şeyi gördünüz, konuştunuz, anladınız! Yolcu 

yolunda gerek. Uzay geminiz saatte 2000 km. hızla} 
bu güne geri dönüyor! Ve siz saatte 2000 km. hızla 
düşünüyorsunuz : Aristokratlar gerçekten özgür, 
eşit, demokrat “imtiyazsız-sınıfsız” bir halk! Onların 
köleleri de “imtiyazsız-şınıfsız” kendi içinde! Köle 
olarak! Şu aristokratlar tuhaf insanlar! özgürlüğü,] 
zenginliği demokrasiyi sadece kendileri için istiyor
lar! üstelik kölelerin desteğini de alıyorlar! Ne tuhaf!* * *

Ne kadar da hızlı geçiş yolculuk! Göz açıp-] 
kapayıncaya kadar 1 Mayıs 1998’desiniz! Uzay 
geminizden iniyorsunuz. Evinizdesiniz, ekranların 
karşısında. * * *

Ekranda, 10. Yıl Marşı’nın resmen Cumhuriyet 
Marşı olarak kabulünün kutlanışını izliyorsunuz. 10. 
Yıl Marşı’nı seviyorsunuz. Çok seviyorsunuz. 
Ama, yine de her nedense secinçle acıyı bir arada 
yaşı- yor, burkuluyor, sarsılıyorsunuz!] 
Dudaklarınızın arasından kısık bir sesle kendiliğin-! 
den dökülen şu dizeyi işitiyorsunuz : “imtiyazsız- 
sınıfsız kaynaşmış bir kitleyiz.”* * *

Kontrol düğmesine basıyor ekranı kapatıyor-ı 
sunuz. Yolculuğunuz geçiyor aklınızdan, büyülü 
antik kentteki serüvenleriniz geliyor gözlerinizin 
önüne. Bir süre sonra Sokrates’in Demon’u dürtek- 
liyor: “Aç şü ekranı!” Açıyorsunuz...

Bir yanda yüzü maskeli militanlar, öğrenci] 
grupları, polis... Taşlı-sopalı, kanlı-bıçaklı,.İKan 
gövdeyi götürüyor!

Bir yanda çocukları kucağında, 1 Mayıs’ı düğün- ; 
bayram gibi kutlayan, tadını çıkaranlar...

Ve bir yanda linç sahneleri, basına gözü dönmüş ’ 
saldırılar...

Teröre son noktayı koymak için sürdürülen PKK 
avı...

Trafikte son üç ayın bilançosu : 30 bin küsur» 
ölü...

ilaçlara zam, hayat pahalılığı seçim kavgası...
Ekranı kapatıyorsunuz!
Ne bitmez-tükenmez kavgalarmış bunlar!* * *
Yoldan geldiniz, yorgunsunuz. 2000 yılı bir anda 

yaşadınız, ekranlarda yorucu şeyler izlediniz,. Bu 
günün yarını da var. Artık uyku zamanı!...* * *

Rüyanızda; Alic gibi, sîzler de Harikalar I 
Diyarında, özgür, zengin, imtiyazsız-sınıfsız kay
naşmış bir toplumda yaşıyorsunuz. Yarın, yeni bir i I 
güne güzel umutlarla başlamak istiyorsunuz... i 
imtiyazsız-sınıfsız...

Rüyalarınızın gerçekleşmesi özlemiyle, dileğiyle! I 
2 Mayıs 1998 . I

* DEMON er. 1. Eski Yumanlılarda a) bir kim- I 
senin, bir kentin, bir ülkenin alın yazısını çizen I I 
iyi veya kötü tanrı; b) her kişinin içindeki tanrısal jl 
vicdan sesi.

-FRANÇAİS - TURC DiCTiONNAİRE-
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[Törenler, bugün saat 09.00'da ilçe stadında yapılacak.

19 Mayıs coşkuyla kutlanıyor
ÖlriŞ^ef wutl.

Sunğipek’te Gonca YERLİYURT

[ipi

✓ Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın bugün 79. yıldönümü. İlçe 
stadında saat 10.00’da başlayacak törenler, coşkuyla kutlanacak.
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I 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik 
ve Spor Bayramının 79. yıldönümü bugün 
tüm yurtta coşkulu törenlerle kutlanacak. 
E Törenler, bugün saat 09.00'da Atatürk 
Anıtına protokolün, dernek kuruluş tem

silcilerinin çelenkler koymasıyla başlaya
cak. Çelenk konulmasının ardından 
şaygı duruşunda bulunulacak ve istiklal 
Marşımız eşliğinde bayrağımız göndere 
çekilecek.
| İlçe stadında ise saat 10.00'da 
^Kaymakam, Garnizon Komutanı ve 
Belediye Başkanı öğrencilerin ve halkın 
^bayramını kutlayacak.
E Günün anlam ve önemini belirten 
(konuşma ilçe Milli Eğitim Müdürü tarafın-- 
dan yapılacak. Konuşmaların ardından 
[Ticaret Meslek Lisesi, Celal Bayar 
[Anadolu Lisesi ve Anadolu Meslek ve Kız 
Meslek Liselerinde birer öğrencinin şiir 
©kuması ve Gemlik Lisesinden bir 
öğrencinin gençlik adına konuşma yap
masından sonra geçit törenine geçile
cek.
K Resmi geçidin ardından okulların gös

terileri, liseler arası atletizm yarışmaları, 
halk oyunları yapılacak ve dereceye 
giren öğrencilerin ödülleri verilecek.

öte yandan cumhuriyetimizin bekçisi 
ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin, 
görev ve sorumluluk duygularınırl gelişti 
nlmesi, çeşitli spor ve kültürel faaliyetlere 
aktif olarak katılmalarının sağlamask için 
15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 
Gençlik Haftası nedeniyle yürüyüş 
yapıldı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü Atatürk 
Anıtı'na çelenk konularak, saygı 
duruşunda bulunuldu. Cumartesi günü 
ise 12-24 yaş arası gençlerin katıldığı 
gençlik yürüyüşü stadyumdan başla
yarak, iskele meydanında son buldu.

Gençlik yürüyüşünde gençlere, İlçe 
Kaymakamı Şener Can ve Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı da eşlik etti.

Gençler, bugün saat 15.30'da müzik 
eştiğinde gençlik şöleninde eğlenecek
ler.

Gece saat 21.00'de 19 Mayıs 
nedeniyle fener alayı düzenlenecek.

üretimi
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✓s u n ğ i p e
Fabrikası’ndakı 355

k
işçinin temsilciliğini 
yapan PetroT-iş 
Sendikası Bursa 
Şube Başkanı ismet 
Yiğit, TEKEL’in rakı 
fabrikasının kurul
masına kadar fab
rikada selefon üreti
minin devam etmesi
ni isteyen girişimleri 
olumlu sonuç verdi.
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CHP Gençlik Kolu
Halk Konseri düzenledi
| CHP Gemlik ilçe 
Gençlik Kolu 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramı 
nedeniyle “Gençlik 
Konseri” düzenliyor.
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Bugün iskele
Meydanında saat 20.oo’da 
başlayacak olan açık hava 
konserine tüm Gemlik 
halkının, özellikle Gemlik 
Gençliği’nin katılması 
istendi.
i CHP Gemlik İlçe 
Başkanlığından aldığımız 
bilgiye göre açık hava kon
serine gençlerin hayranı 
olduğu birçok müzik grubu 
katılacak. Konser için 
gerekli tüm hazırlıkları 
tamamlandı.

CHP ilçe Başkanı 
Mehmet Ali Kaya 
“Atamızın öngördüğü Fikri 
Hür, Vicdanı Hür genç 
kuşakların yetişmesi ve 
ülke yönetiminde söz 
sahibi olmaları CHP’nin 
değişmez idealidir” dedi.

Kaya, konuşmasını

şöyle sürdürdü :
“Sosyal demokrat 

dünya görüşüne sahip 
gençlikten korkmamalı, 
onların ülke yararına yarar
lı etkinliklerde bulunmaları
na yardımcı olunmalıdır. 
CHP aydın düşünceli çağ
daş bir gençliğin yanında

Yıldırım, 
Kadın 
Komisyonunu 
ağırladı

ve her zaman
hizmetindedir. Atatürk’ün 
gençliğe emanet ettiği 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
sahibi ve bekçisi olan 
gençliğimizin her türlü 
sorununun çözümü için 
Gemlik CHP örgütü ken
disini görevli saymaktadır.. 
Bu amaçla kurulan CHP 
Gemlik Gençlik Kolu’nun 
verimli çalışmalarda bulun
ması için kendilerine her 
türlü destek verilecektir. 
CHP her zaman ve her 
yerde gençliğin yanında 
olacaktır. Tüm gençleri 
mizin gençlik bayramını en 
içten dileklerimle kutluyo
rum.”

Doğru Yol Partisi Gemlik 
İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım, 
Genel Başkanları Tansu 
Çiller'in Gemlik'te yaptığı 
mitingte büyük çaba har
cayan kadın komisyonu 
üyelerini Kumla yakınların
daki özel yazlığında ağırladı.

Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü kadın 
komisyonu üyeleri ve eşlerini 
yazlığına davet eden Yüksel 
Yıldırım yaptığı konuşmada 
“Gemlik mitinginin başarılı 
geçmesinde büyük çaba 
harcadınız, sîzleri kutluyo
rum. Kadınlarımızın, siyasi 
yaşamımızdaki yeri ve 
önemi büyüktür. Gemlikli 
DYP’li bayanlar bunu her 
zaman kanıtlamaktadırlar. 
Sizlerin çabalarını gördükçe 
gurur duyuyorum” dedi.

Tuncelililer Derneği, Akın Birdal’a yapılan saldırı için bildiri yayınladı

Saldırı kınandı
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Gemlik Tuncelililer Yardımlaşma 
Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından 
yapılan yazılı açıklamada, insan Hakları 
Derneği Genel Başkanı Akın Birdal’a 
makamında yapılan saldırıyı kınadı.

Tuncelililer Derneğinin yazılı bildir
gesinde şu görüşlere yer verildi.

“Akın Birdal, faşist çeteler tarafın
dan katledilmeye çalışılmıştır. Birdal, 
ağır yaralı olarak yoğun bakımda 
yaşam mücadelesi verirken, ülkemiz 
gerçekleri gözlerimizin önüne bir kez 
daha net ve çok açık bir şekilde 
sergilenmiştir, ülkemizi, insan 
yaşamına ve dünyaya at gözlüyle 
bakanlar yönetiyor, iki çete üyesi 
Ankara’nın göbeğinde insan hakları 
derneğine gelip Akın Birdal’a 13 el 
ateş ederek, katletmeye çalıştıktan 
sonra ellerini ve kollarını sallayarak, 
ortadan kaybolabiliyorlar, insanların 
doğal hakları olan demokratik 
protesto eylemleri de dahil cumartesi 
annelerine, aydınlara, sanatçılara, 

| memurlara, işçilere, öğrencilere acı-

masızca saldıranlar neredeydiler.
Akın Birdal’ı katletmek isteyenler, 

yıllardır ülkemizdeki adaletsizliklere, 
eşitsizliğe, kirli savaşa, yargısız infa
zlara, kayıplara karşı gelen, özgürlük 
demokratik, bağımsız bir Türkiye’de 
yaşamak isteyen insanlarımızı 
demokratları, devrimcileri, basında ve 
kamuoyunda hedef gösterdikten 
sonra katlederek, kürt, türk, laz, 
çerkez, gürcü, çingene, arap, alevi ve 
sunnisi ile türk , milliyet ve mezhep
lerinden milyonlarca insanımızın 
yaşadıkları hayat pahalılığı ve işsizliği 
görmemezlikten gelerek, bir avuç para 
babasına hizmet edenlerdir”

Tuncelililer Derneğinin bildirisinde, 
saldırıların organize faşist saldırılar 
olduğu ve Akın Birdal’ı katletmeye yöne
lik silahlı saldırıyı şiddetle kınadıkları 
belirtilirken, “hiç bir katliamın halkın 
özgür, demokratik, bağımsız bir 
ülkede yaşama özlemini ve mücade
lesini engellemeyecek” denildi.

Müdürlüğü'ne geçtiğimiz 
ay devredilen Sunğipek ve 
Viskoz Mamulleri Sanayi 
İşletmesinde, selefon üreti
minin içki fabrikasının taşın
masına kadar devam ede
ceği açıklandı.

Sunğipek Fabrikasındaki 
işçilerin sendikası olan 
Petrol-İş Bursa Şubesi 
Başkanı İsmet Yiğit'in yap
tığı açıklamada nisan ayın
da TEKEL Genel Müdürlü
ğüne devredilen Gemlik 
Sunğipek ■ Fabrikasında 
selefon üretiminin devam 
etmesi için Bursa mil
letvekillerinin girişimleri ile, 
Bakanlık Nakil işlemlerinin 
gerçekleşmesine kadar 
Sunğipek'te üretimin 
devam etmesine karar 
verildiği söylendi.

Yiğit, açıklamasında 
nisan, ayından beri fab
rikadan 200 ton selefon 
isteminin olduğunu ancak 
mevcut ham maddenin 
yeterli olmaması nedeniyle 
mayıs ayı sonuna kadar 
üretimin sürdürüleceğini, 
ham madde sağlanmazsa 
fabrikanın kendiliğinden 
kapanacağını, çok acele 
ham madde sağlanması 
gerektiğini söyledi.

Sunğipek'te, çalışan 325 
işçinin mağdur eğilmemesi 
gerektiğini söyleyen Yiğit, 
“İçki fabrikası kurulsada, 
selefon ünitesi üretimi 
devam edebilir. Burada 
çalışan yüzlerce aileyi 
mağdur etmemek gerekir. 
Buna karşın fabrikayı 
kaldıracaklarsa, başka 
yere taşısınlar. Çünkü kul
lanılan teknoloji yeni” 
dedi.

Kulluktan vatandaşlığa...
Atatürk bir sabah Florya'dan Dolmabahçe 

Sarayı'na gidiyor.
Yeşilköy istasyonunun önünden geçerken otomo

bili durduruyor ve başyavere dönüyor:
-Sor, tren var mı?
Ve o sırada hareket etmek üzere olan trene bini 

yor... Tabii yanındakiler de.
Biraz sonra her şeyden habersiz olan görevli geli 

yor, bilet kontrolüne başlıyor.
Ama Atatürk'ü görünce birden çekiliyor.
Atatürk:
-Görevini yap, bu efendilere neden biletlerini sor

muyorsun?
Ata'nın yanındakiler atılıyorlar:
-Paşam biz bilet almayız.
-Niçin?
-Milletvekiliyiz.
Atatürk:
-Bu ayrıcalığı hiç beğenmedim. Çok ayıp ve 

acaip bir usul. Çok güzel halkçılık!

Korkunç bir kış günü.
Her yer kar altında. Atatürk sıcak köşkte oturamı 

yor. “Halkım ne durumda” diyor ve görmek için 
çıkıyor.

İstikamet Kırşehir..
Hava öylesine kötü ki; Ata'nın arabası bile zaman 

zaman kara saplanıyor. Atatürk dahil, içindekiler - 
inerek itiyorlar.

Bu sırada karların içinde telaşla koşuşturan bir 
köylü...

Atatürk köylüyü çağırtıp, soruyor:
-Bu havada dağ başında ne arıyorsun?
-İneğim kayboldu paşam.
-İyi de seni kurtlar yer.
-İneğimi yedilerse bırak beni de yesinler.
-İneğin kaç lira değerinde?
-Elli, altmış kağıt.
Atatürk yaverine dönüyor:
-Bu vatandaşa yüz lira verin, Aynca otomobile 

alın.
Köylünün tepkisi:
-Paşam, sana rastlamak benim şansımdır. Ama 

yine de ineğimi ararım. Verdiğin yüz lira ile iki inek 
daha alırım. Benimkini de bulursam eder üç. üç inek 
sahibi olmak benim hayalimdi.

Atatürk yoluna devam ederken, yanındaki İçişleri 
Bakanı'na dönüyor:

-Donma pahasına üç ineği hayal edinmiş bir mil
letin otomobil içindeki içişleri Bakanı... Merhaba... 
Keyfiniz nasıl?

Yukarıda okuduğunuz anektodlar Cemal Kutay'ın 
“Atatürk Bugün Yaşasaydı” kitabından. Aslında 
bugün, Atatürk'ün gençliğe hitabesini sîzlerle pay
laşmayı düşünmüştüm. Ama geçen hafta gazete 
manşetlerine taşınan milletvekili eşlerine, daha 
özelinde İçişleri Bakanı'nın eşine tanınan ayrıcalık 
haberini okuyunca yukarıdaki anılar aklıma geldi. Ve 
Cumhuriyet'in 12. yılında Atatürk için yazılan 
“Atatürk bu milletin en yücesidir” pankartlarını, 
“Atatürk içimizden biridir” diye düzelten Mustafa 
Kemal'in ideallerini düşündüm.

Halk için, halkın içinde, halkla beraber.
Ayrıcalıksız, onun* dediği gibi bizden biri, içimizden 

biri...
Ama bizi affet paşam, biz henüz kulluktan vatan

daşlığa geçmeyi başaramadık...

Küçük Kumla cinayeti davası sonuçlandı

Ballı’nın katiline 15 yıl ceza
Küçük Kumla’da lunapark işletmeciliği 
yapan Abdullah Balh’yı 20 ay önce 
öldürdüğü iddiası ile yargılanan Abdullah 
Kireç, 15 yıla mahkum edildi.
Arabası içinde 5 el kurşunla öldürülen 
Abdullah Balh'nın katilleri olarak yakalanan 
ve tutuklu olarak yargılanan Abdullah Kireç 
ile tutuksuz sanık Recep öztürk, geçtiğimiz 
hafta Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 
son kez yargıç karşısına çıktı.
Recep öztürk, beraatını isterken, Abdullah 
Kireç ise “Suçsuz yere yatıyorum. Benim

olayla bir ilgim yok” dedi.
Ancak, mahkeme ömür boyu hapis cezası 
ile yargılanan Abdullah Kireç'i hafif tahrik 
altında kasten adam öldürdüğüne kanaat 
getirerek, sanığın iyi hali göz önüne alı
narak, önce 24 yıl mahkum etti. Daha sonra 
diğer hafifletici sebepleri göz önünde bulun
duran payet, Kireç'i 18 yıl hapis cezasına 
çarptırdı. Daha sonrada sanığın samimi 
ifadesi ve duruşmalarda sergilediği tavır 
göz önüne alınarak, cezayı 15 yıla indirdi.
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Bulunduğu Yer Mevkii Cinsi Pafta Parsel Yüzölçümü
Cihotlı Köyü Yeni Bağlar Tarla ve Zeytinlik 1 616 28.400
Kurşunlu Bel. Kanarya Ham Toprak 6 847 512
Kurşunlu Bel. Kanarya Ham Toprak 6 849 680

Maz. Mis. Tahmini Bedeli Gecici Teminatı İhale Tarihi ve Saati

Tam 1.420.000.000.- 284.000.000.- 02/06/1998 lO.oo
Tam 1.550.000.000.- 310.000.000.- 02/06/1998 10.30
Tam 2.000.000.000.- 400.000.000.- 02/06/1998 ll.oo

Yukarıda tapu kayıtları ve ihale bilgileri belirtilen hâzinenin özel 
mülkiyetindeki toplam 3 âdet taşınmaz mal karşılarında yazılı gün ve 
saatlerde, 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile 
Malmüdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı 
satılacaktır.

İhale bedeli üzerinden KDV alınacaktır.
i İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale başlangıç saatine kadar 

yatıracakları geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Banka 
teyit yazısı ile birlikte), ikametgah senedi ve Nüfus cüzdanı örneği ile özel 
kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekalet ile 
(Tüzel kişilerde ise 1998 yılı içersinde alınmış sicil kaydı, teklifte bulunacak 
kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile) birlikte ihale 
saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri dahilinde Malmüdürlüğü Milli 
Emlak Servisinde görülebilir.

Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 
Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

' ilan olunur.

Basın: 1998/13

■■

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NE DEVREDELİM
Gemlik insanının kaderi mi zehir 

solumak, anason koklamak.
Yıllarca karbonsülfür soludu çalışanı, 

civar insanı. Çoğu çalışanı emekliliğinin 
sonrası bir yıl ya yaşadı, ya yaşamadı. Felç 
oldu, yatalak oldu. Kimisi kafayı üşüttü, 
zamansız bunadı. Tüm bu gerçekler yıllar 
yılı dile getirildi. Çözüm istendi. Aldıran 
olmadı. Yöneticilerince İplik Sanayii 
olduğu savlandı, durdu. Çok uğraş verdi 
Petrol-Iş Sendikasının o günki Gemlik 
Şube Başkanı Sayın Faik Yumru. Kimya 
Sanayii olduğu yolunda dava açtı. 
Mahkeme Kararıyla kanıtladı Kimya 
Sanayii olduğunu. Biz de vermiştik bu 
uğraşı fakat hiçbir teknolojik yenileme ve 
işçi sağlığı ve iş güvenliğinde iyileştirme 
mümkün olmadı. Eski teknoloji ile 
üretilen mamullerle rekabet edilemez. 
Olunca tesis çalışmaz hale geldi. Selefon 
üretimine kısmen geçildi. Velhasılı 
Sunğipek Fabrikası ha var, ha yok oldu.

Özelleştirme kapsamına alındı. Nasıl 
bir özelleştirme ise, Devlet Kuruluşu 
TEKEL tarafından özelleştirildi (!)

Şimdi TEKEL Rakı Üretecekmiş...
Özelleştirme haberleri 

yaygınlaştığında, Gemlik Körfez’ in “Sırası 
Geldikçe” sütunlarında şöyle bir önerim 
olmuştu. Sunğipek’ in bacasından yıllarca 
zehir, duman tüttü. Artık Uludağ 
Üniversitesi’ ne devredilerek ilim tütsün.

Görünen ve bilinen o ki, “Gemlik 
halkı artık zehir solumak, anason 
koklamak istemiyor!..”.

Sn. Milletvekilimiz Aftan Karapaşaoğlu 
Samanyolu TV aracılığı ile Sunğipek’ in

Turizm hizmetine tahsisini canlı yayında ı 
Belediye Başkanı Sn. Nurettin Avcı* dan 
istedi. O da gayret edeceğini vaad etti. d

Gemlik Ticaret Odası, Meclis 
Başkanları Sn. Mehmet Turgut’ un önerisi ■ 
olan Sunğipek’ in üniversiteye devri 
önerisini oybirliği ile benimsedi. Basın 
aracılığı ile kamuoyuna duyurdu. Bu 
öneriye inanıyorum ki; Gemlik Ticaret ’ 
Borsası Sendikalar, siyasi partiler de 
destek verecekler. Çünkü en iyi, en 
kutsal hizmet bu olacak. Belediye bunun 
için gayret göstermeli. Gemlik, Turizm 
hüviyetini yitirdi. Şimdi Gemlik bir sanayi 
şehri. Fabrikaları var. Serbest bölgede 
daha da yenileri kurulacak. Bursa bir 
adım. Gemlik Banliyösü. Meyvacılık, 
sebzecilik uğraş alanı yörenin.
Sunğipek’ in tahsisi ile, Makine, Tekstil, 
Gıda Mühendislik Fakülteleri, Zeytincilik, 
Su Ürünleri Enstitüleri ile çocuklarımız 
daha sağlıklı bir yerde daha iyi 
yetişecekler. En iyi ve en büyük yatırım f 
insana olan yatırımdır. Teknoloji ne 
kadar gelişirse gelişsin, onu kullanacak, 
ona hükmedecek insandır. İyi yetişmiş ’j 
insanımızla Ata’ mızın hedef gösterdiği 
çağdaş medeniyete ulaşacağız.

Bugünün dünyasının 'çoğu devletini 
asırlarca biz Türkler yönettik. İyi eğitimle 
yine bizler yönetmeliyiz. Gelin 
Sunğipek’ i Uludağ Üniversitesine bu 
amaçla devredelim. Gemlik’ imiz sülfür 
kokmasın, rakı kokmasın, bacasından ilim 
tütsün. Genç gül fidanlarımızın kokuları 
kaplasın ülkemizi..

Hatta hatta dünyamızı...

MILTON
AİLE GAZİNOSU

Düğün, Nişan ve Özel 
günleriniz için 

rezervasyonlarımız devam 
ediyor 

iskele Meydanı 
Tel: 513 10 71 GEMLİK
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EĞİTİM KÖŞESİ
Muzaffer Gürboga

Eğitimçi.

EDEBİYAT VE GENÇLİK
f Günümüzde genç kesimin bir bölümü marka 
tutkunluğuyla giyim kuşam merakını giderirken, 
bazıları barlarda vakit tüketmekte, önemli bir 
bölümü de okuyarak ya da yazarak edebiyatla 
[Bilenmektedir. Kitapçılarda yetişkinlerden daha 
[çok gençleri görmek, onlar adına ölümlü bir 
gelişmedir.

Gençliğin okuma sevgisinin artması için eğitim
cilere büyük görev düşmektedir. Bu konuda 
duyarlılık göstermek gerek. Okuyan, araştıran^ 
düşünen, yurdunu Ve insanlarını seven aydın 
gençlere bu ülkenin ihtiyacı var.
K Okumak, öğrenmek, özgürleşmektir. Demokrasi 
[bir uzlaşma rejimi olduğuna göre toplumun tüm 
Kesimlerinin sesi duyulmalı. Öfke değil, barış 
üretme çabaları etkin olmalı. Edebiyatın bu tür bir 
işlevi üstlenebileceğini düşünüyorum.

Gençlerdeki enerjiyi en olulu şekilde edebiyatla 
'dışarı kanalize edebiliriz. Ülkemizdeki bir çok 
[olumsuzluğa karşın, okuyarak, bilgi ve beceri 
geliştirip, anlamlı ve verimli ilişkiler, bütünleşmeler 
sağlanabilir.
K Gençler kendisini geliştirerek ülke ve dünya 
[sorunlarına çözüm üretecek gücü kendilerinde 
bulabilirler. Okumak böylelikle gencin hhem 
kendine yatırımı, hem de ülkenin geleceğine bir 
yatırım olmaktadır.

I'. Okumak ve yazmak edebiyattan tad almayı 
[sağlarken, bu sayede yaratıcılık geliştirilebilir. Dışa 
'Vurum ile kendini ifade etme sağlanabilir. Bir çeşit 
ruhsal sağaltım işlevi görebilir.
E. Matematik, kimya gibi derslerde çoklukla nice
liksel düşünme egemen iken, edebiyatta niteliklerle 
düşünme temeldir. Ancak benzer çözümleme yön
temleri, analitik düşünme yönteminin kullanıldığını 
"Söyleyebiliriz.

Kültürün korunması, gelişmesi ve taşınması 
başka bir deyişle süreklilik kazanmasına edebiyatın 
önemli katkısı vardır.

Edebiyatla dostluk gerçek bir serüvendir. 
Heyecan verici bir serüven. Hayata farklı bakmayı 
öğrenebilir, çok seçenekli bir dünyada yaşadığıızın 
farkına varabiliriz. Kalıplarla düşünme yerine özgür 
düşünmeyi tercih edebiliriz. Okumakla edinilen 
sözcük zenginliği yaşamamızı kolaylaştıran gerçek 
bir zenginliktir.
| Ancak yaratıcılık ve özgürlük adına gencin ede-; 
biyat uğraşısı kendi haline bırakılmamalı. Yeterli 
bilgi ve ustalığı öğrenmeyen öğrenci, kendi kendini 

'yineler. Gence edebiyat eğitimi alması için destek 
' verip, önünü açmalıyız.

YARI SAKA YARİ CİDDİ
Kadınlar, Gençler 

ve Esnaf
(50) yıllık, çok partili dönemi hatır

layalım.
Toplumun farklı kesimlerinin, dönem 

dönem ülke gündemine ağırlıklarını 
koyduğunu görüyoruz.

-(1950)11 yıllarda, çiftçi ve köylü en 
kıymetli seçmen vatandaştı.

ülkenin (% 80)’i tarım ile uğraşıyordu.
Politikacıların gözü çiftçi ve köylüdeydi.
-(1960jiİı yılların sonlarında, montaj ile 

karışık bile olsa sanayileşme dönemi 
başladı.

-Artık politikacıların yeni gözdeleri 
sanayiciler ve yan sanayicilerdi.

-(1970)11 yıllarda ise,- iktisadi kamu 
kurumlan baş tacıydı.

Sendikalar en güçlü dönemlerini 
yaşadı.

işçilerin ücretleri dolgundu.
Sosyal hakları da mükemmeldi.
(KiT) yönetim kurullarında “işçi tem

silcileri de” yer alıyordu.
Bütün bu dönemlerde gençlere ve 

kadınlara yeteri kadar ilgi gösterilemedi. .
Yeni dönemde tüm göstergeler 

değişti.
-Sanayileşme ve iletişim çağı tarım 

sektörünü geri planda bıraktı.
-Kamu kurumlan özelleştirilince, 

işçiler ve sendikalar eski önemlerini 
kaybetti.

-Gençler kendi işlerini kurmaya 
başladı.

. Bir anlamda, serbest girişimci oldu.
-Kadın, eğitimin önemini kavradı.
Çalışma hayatında yerini aldı.
rPiyasa ekonomisi dönemi başladı.
Esnaf ve ticaret erbabı, yeni 

dönemde yükselmeye başladı.
önümüzdeki yıl seçim var.

Haftanın Fıkrası
Bir deniz yolculuğunda, tehlikeli 

bir fırtına gemiyi sallamaya 
başladı.

Herkes gibi Bektaşi de kaygı
landı.

Bunu gören kalender bir yolcu

“-Tasalanma erenler, Allah 
Kerimdir.” dedi.

Bektaşi:
“-Ben de bu yüzden korkuyo

rum. cömertliği tutar da bizi balık
lara ikram ederse.”

Ekonomide ve siyasetteki 
tıkanma sebebiyle, bir sarsıntı 
geçiriyoruz.

Bu tıkanıklık nedeniyle, sadece 
yönetenler değil, sade vatandaş 
olarak bizlerde sorumluyuz.

Eğer gemi kaptanını ve gemi 
personelini iyi seçemez isek, 
gemi ile birlikte biz de batarız.

Kısa süreler içinde 
denediğimiz kaptanlar, gemiyi 
kurtaracak performansı göster
miyorlar.

Biz de gemide, sürekli ecel ter
leri dökmeye devam ediyoruz.

Sözün Ozü
Arkadaşına öfkeni söyle;
Geçsin.
Düşmanına öfkeni söyle;
Artsın.

‘^Villiam Blake

Erol GÜRÇAY

Meclisin iradesi 
Politikacılar sık sık "Meclisin 
üzerinde bir irade tanımayız” diyor
lar.
Bu söz, katılımcı demokrasnin iyi 
işlediği meclisler için, son derece 
gerçekçidir.
Ama.. Bir de bizim meclise bir 
bakalım.
iki yüzün üstünde kanun 
tasarısının, aylardır mecliste bek
lediği söyleniyor.
Bir buçuk aydan bu yana, meclisten 
tek bir kanun çıktığı ifade ediliyor. 
Reform niteliğinde sayılan kanunlar 
bile, bir türlü hayata geçirilemiyor. 
iktidar Partisi milletvekilleri bile 
devamsızlıkları nedeniyle, liderleri 
tarafından eleştiriliyor.
Yaptırımlara tabi tutuluyor.
“Yasama” eğer gücünü ve ağırlığını 
gösteremiyorsa, başka egemen 
güçler bu boşluğu doldurur.
Ve.. Görevlerini tam olarak ve 
zamanında yapmayan politikacılar 
şikayete başlarlar.
Bazıları “ara rejim geliyor” der. 
Bazıları ise, "hukuk siyasallaşıyor” 
der.
Eşyanın tabiatını unutmayalım. 
Eğer sen, “yasama olarak”, “iktidar 
olarak” gereğini yapamıyorsan, bir 
başka güç senin yerini alıverir.
Şikayet ederken, biraz da kendimize 
bakalım..

/ Arkadaş, arkadaşın doktcmdun
dönemde^inşanınderdiini

Lig Maçları Sonuçlandı 
Lig Maratonu, “Cimbom"un 
şampiyonluğu ile sonuçlandı. 
Bir ara Fenerbahçe’nin “9 puan” 
arkasında olan Galatasaray, arayı 
kapadı ve “4 puan” fark ile şampi 
yonluğu yakaladı.
-Bir kere, Cimbömüri fizik kondis

Olay, Bursa 2000 ve 
Haber Gazetelerine

Vereceğiniz her türlü 
ilanlarınız için 

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ REKLAM

Tel & Fax : (0.224) 513 17 97

Genel seçiler olmasa bile, kanun 
gereği yerel seçimler yapılacak.

Bu seçimlerde, en çok hangi kesini 
etkili olacak.

-Bana göre, yerel seçimlerde esnaf 
ve ticaret erbabının büyük ağırlığı ola
caktır.

-Çalışma hayatında, sivil toplum 
örgütlerinde ve derneklerde önemli 
görevler alan kadınlar, seçim 
sonuçlarını önemli ölçüde etkileyecek
tir.

-Gençler de bu seçimlerin kaderini 
belirleyecek konumdadır.

Çünkü ülkenin (% 70)’i 35 yaşın 
altındadır.

Yeni dönemde, yükselen bu üç kes
ime olumlu mesaj veren parti, malı 
götürecektir.

Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.

arkadaşına açması
Sanki bir ruh tedavisi gibi. - 

||Ama.. derdinizi açacağınız kişi 
çok önemli.
: Size sevgi ve şefkatle
İaşıyot, yoksa anlattıklarınızı sizin 
aleyhinize kullanmak için mi dlnby-

işte bu çok önemiL • '
.Eğer yanlış adamı seçtiysen iz» 
öfke bir yanaf d«lirmeri|z işten 
değildik I■

"uçuk" bir söz
O KADAR; cimriydi ki, banyo 

yaparken ziyan olmasın diye suyu 
damlalıkla kullanıyordu.

yonu iyi idi.
(34) yaşındaki Hagi bile, genç 
arkadaşlarına ayak uydurdu.
-İkinci olarak, Cimbom belki de, 
Avrupa’nın en iyi pres yapan takım
larından biriydi.
-Hücum preste ise, başta Hakan 
olmak üzere tüm takım mükemmeldi, 
-ikinci yarıda yardımlaşma şahaney
di.
Hakan golleri kadar, arkadaşlarına 
verdiği gollük paslarla da dikkati çekti.
-idare Heyeti gerekmedikçe her 
kesime barışçı olarak yaklaştı.
-Durduk yerde düşman yaratmadı, 
işte.. Bu özellikler “Cimbom”u şampi 
yon yaptı.
Bir Fenerli olarak “Cimbom”u can
dan kutluyor, Şampiyonlar Liginde 
başarılar diliyorum.

GEfflLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTI. 
ACENTELİĞİr KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR. - TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, YANGIN, KAZA SİGORTALARIYLA (TÜM) BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.

ÇARŞI MEYDANI AKIT TEL : (0.224) 513 02 34 
HAN KAT : 1 GEMLİK FAX: (0.224) 514 11 48

itfaiye
Polis imdat > 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis karakolu ” 
Gar. Kam

•ı»ıo:
155
156
5131055 
5131879 
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm >5131212
Aydın Turizm '5132077

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

TAKSİLER
körfez Taksi
Çınar Taksi
Güven Taksi
Gemlik Taksi
Manastır taksi

513182V 
5132467 
5133240 
5132324 
5143550

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sat). 
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md.. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp; 
As. Şb.
Karayolları ' 
Liman Bşk. 
Mal Md.
Nüfus Md. 
Özel id. Md. 
TapuŞIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
ilçe Seç. Md.

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

5132066 
5134503 
5131274 
5140Ö95 
5131286 
5131174 
5131846 
5131353 
5131057 
5131308 
5131133 
5131095 
5133742 
5131507 
5131414 
5131364 
5131411- 
5131042 
5132360 
5131186 
5134994

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115

Gemi Saatleri
Yalova-Kartal:(lşgünü) 6.30-11.00-15.00- 

19.30 (Tatil)7.l5-11.15-16.00 Kartal- 
Yalova:(işgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00 

(Tatil) 9.00-13.00-18.45 Yalova- 
Slrkecl:(jşgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil) 

6.30-13.00-17.30 Slrkeci-Yalova:(lşgünü) 
9.15-14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15

Deniz Otobüsü
Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45- 
13.00-14.30-.16.00-17.30-19.00-20.30 (Tatil) 
9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-17.00- 

17.45-18.30-19.20-20.30
Yalova - Kabataş( işgünü): 7.20- 9.45-12.40 

15.00-17.15-19.30
(Haftasonu): 10.30-11.45-13.00-14.45-16.15;

17.30-19.00
Kabatas-Yalova (ıŞ): 8.35-11.00-13.45-16.30- 

18.25 (Haftasonu) :9.15-10.30-11.35-13.30- 
1445-17.45-18.35

Feribot
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı) 

7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00- 
23.00 (P.tesi. sall. çrş, prş) 22.30(C.tesi) 

7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-16.30-18.00-19.30-  
21.00-22;30(Cuma, pazar)

ki iz u 5132325 Muhasebe M.5134521.182 
Yaalş. Md. 5134521-m 
SuAnza Yalnız 185

GEMLİK te SİNEMA GÜNLERİ
Tutku: Kızıl Köşe
Atlas : Öldüren İlişki

1 TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukltgaz 
YenlLIkltgaz 
Alevgâz

51312 95
514 17 00
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95

NÖBETÇİ 
ECZANELER

20 Mayıs 1998 
Balıkpazarı Eczanesi

21 Mayıs 1998
Bayer Eczanesi

22 Mayıs 1998 
Gemiç Eczanesi

23 Mayıs 1998 
Sağlık Eczanesi

24 Mayıs 1998 
Merkez Eczanesi

25 Mayıs 1998
Erçek Eczanesi

26 Mayıs 1998
Engin Eczanesi



19 Mayıs 1998 Salı BM* Körfez Sayfa: d

KONGRE İLANI
GEMLİK LALE KEMAL KILIÇ İLKÖĞRETİM 

OKULU VE ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin ilk genel kurul toplantısı 07.06.1998 
Pazar günü saat 10.00’da okulumuz toplantı 
salonunda yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde 
ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 14.06.1998 
Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

N. Lale Kılıç 
Dernek Başkanı

GÜNDEM:
1- Açılış ve Yoklama
2- Kongre divan teşkili ve saygı duruşu
3- Geçici yönetim kurulunun faaliyet ve hesap 
raporunun okunması
4- Raporlar Özerinde görüşmeler
5- Yönetim kurulunun aklanması
6- Gelecek dönem tahmini bütçesinin okunması, 
görüşülmesi ve oya sunulması
7- Organ seçimleri
a) Yönetim Kurulu
b) Denetim Kurulu
8- Dilekler ve Kapanış

ACELE SATILIK DAİRE
Gemlik Ilıca Mevkiinde

Sahibinden 
Acele Satılık 

Sıfır Daire
TELEFONLAR

Cep (0.532) 362 21 57
Akşam 18.00’dan sonra 
(0.224) 245 45 79’dan 

Fulya Hanım

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI’ndan
AİDAT DUYURUSU

5590 Sayılı kanunun 2567 Sayılı Kanunla değiştirilen 
25. maddesi gereğince 1998 yılı ODA AİDATI ile 
26. maddesi gereğince 1998 yılı ODA MUNZAM AİDATI 
1. taksitleri 1 HAZİRAN 1.998 Pazartesi günü akşamına 
kadar gecikme zamsız tahsil edilecektir.

1998 Yılı Birinci Taksit Aidatlarının süresi içinde 
ödenmemesi halinde 6183 sayılı kanun gereğince 
ödemede gecikilen her ay için ayrı ayrı yüzde 15 oranında 
gecikme zammı uygulamak zorunda kalınacaktır, j

Sayın üyelerimiz gecikme zammına muhatap 
olmamaları için ODA AİDATI ile ODA MUNZAM AİDATI 
Birinci Taksitlerini yukarıda belirtilen süre içindi 
ödemelerini önemle duyururuz.

Saygılarımızla
; Gemlik
Ticaret ve Sanayi Odası

YESİLIRMAK DERSANELERİ
GEMLİK MERKEZ ve 
STADYUM ŞUBELERİ

1998 -1999 öğretim Yılı 
DERS SAATİ ÜCRETLERİ

Üniversite Hazırlık : 500.000 TL. '

Lise 2. Sınıf : • 450.000 TL.

Fen Lisesi Hazırlık 400.000 TL.

Orta 2. Sınıf 400.000 TL.

Ücretlerimize KDV Dahildir.

/ Ge 
veDen 
günden 
ve Den 
Sûreyyc

Gemlil 
Hainine 

l«ptanM 
I kongresır 

yasandı 
k.Yöneti

Gemlik Merkez Şubesi : Orhangazi Cad. Kanarya Sk. I 
No: 2 GEMLİK!

Telefon : (0.224) 514 47 87

Gemlik Stadyum Şubesi: Orhangazi Cad. No : 129 . 
GEMLİK)

Telefon : (0.224) 513 09 57

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 GEMLİK

Tel & Fax : (0.224) 513 17 97 - 513 35 95

। Gemlik 
j.taolayl

p Gemlik'! 
Mi yılar 
ıkHalıîa 
Sönmezin 
tatlıma 
Wui 
kasana 
«yi büyük 
abrakbu' 
O983yıl> 
filanı 
Mgûnp

Çiftli 
MyeBaı 
Wfcile 
UODEPI 
WyeM( 
^mayabe

Ödünler 
ödeşti 
'«ökakk-

Gemiidil 
*®Ürsite

•Siteeksiğ 
.Gemlklis

W B un
i ■Jul»» 

u^hu;
■Weler.
•Jwsuçli 

kuruna!

ilişil

E* »fi! .««w.

# **
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KİLONUZ İLE SORUNLARINIZ MI VAR. 
KENDİNİZİ MÜTHİŞ HİSSETMEK İSTİYOR MUSUNUZ? 

BİZE DANIŞIN.

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

©HERŞALIFE. BAĞ,MSIZ dIstrİbuiör =
EMİNE - DOĞAN ALKAYA

Tel: (0.224) 513 25 19 - 514 73 87

Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin Mali Genel Kurul toplantısında yönetim değiştirildi

Olaylı Genel Kurul
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifinin yıllık olağan Mali Kongresinde Yönetim 

ve Denetleme Kurullarının düşürülmesi ve seçimler yapılması için 50 imzalı önerge 
gündeme alınınca, karşılıklı sataşmalar toplantıyı erteleme hoktasına getirdi. Yönetim 
ve Denetleme Kurulları raporları aklanmadı. Yönetim KürüİÜna tek liste ile gidildik 
Süreyya Bayrak seçimlere giremedi.

CG.Gernlik Küçük Sanayi 
fesinin cumartesi (günü 
yapılan Mali Genel Kurul 
Jcongresinde uiuOİaytar 
^asandı.
89,.Yönetim . mutıailfleri

divan başkanlığın^. ıbır 
> önerge vererek seçim 'iste
diler j ;.. .

।Yönetim ve Denetleme 
kurulu raporlarının aklanl- 
madiğit geneli-Kurüldâ

yönet i mebM&n i d enetrm 
k uıu I lan düşü rü *ünce 
tgrâflar arasındg sen 
İdrfî^Mald^Ö^-iR'öngrSde 
seçı mteri pbifoeşllgıH de 
yağılgpildb^MUjStgfgı^üştilfa

ApdüllamAy;'Cem<Jrümer, 
Erdal Filyos ve Metin 
Guldere yeni yönetim 
kılçru^^Mgyklg^inp îşeıöldi; 
lef. ql

Haben Sâfîa3fe

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri1, zeytin üreticilerini uyardı

Güve ile mücadele başladı
İlçe ITarımnM'ü'dürlilığıü

■ etkilileri ;ı gdytjn;.]çi©eği.rîi^,

[e yğuVe) ıl^'"mûçade- 
u fenîH ^HşfcIdığiHı’*a tr^TrâÜ- 
’ifâp m

ilgâltrejıp zararlnuıte/ 
zamanında!
mücadeleniQ.ur ürünün, 
rekoltesine ve Kafilesine

zandnA/örecfeğiini Watırr 
II a taTıgı ks rs/Yağ te1 lâösielk'fli'f 
İÇ,^B^Iinil99,Prı5blülıllph [- 
mâsını jste,ai|e^. »
. ' İlk'b^frar.y’ağımrîn n 
yoğunluğu nedeniyle de 
zeytiıV 'ağâçları'ndd' 'm'an- 
■ihaEttes:b1.1ifoe başlandığı 
bjlç|iril,di.Gbj

Haberi Sayfa 3'de\

“Palio” çocuk felci aşı 
kampanyası başladı

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Küçük Sanayi
r Gemlik Küçük Sanayı; fşitşşi'njrv Genel^yrııi ^oplanf, 
tonın^Jaylı geçtiği haberi bu hattâ,gazeteiipçrinrnanşetini 
|^y^U-ibn
loncGemlik'e modern bir sanayi , sitesi kurulması, çabalara 
\l.£7£'li yıllarda başladı: ib s
snıçHaiıZamı/y ah ulın iyotsa, hS>üreyyâ Bayrak ve 'Ali: 

(Sönmezin öncülüğünde--kürdisin Bağ-Kur '3anayi> Sİtesif1 
rGemlikJimâr sınırları 'dışında bölündüğü iğih ktedi1 ala
mayınca. uzuniyıllar askıda kaldı. Ortalvolanlar baylarım < 
küçük sanayici olmayan, müteahhide, kuyumcuya, ecza
cıya. büyük balıkçıya,' ‘doktora daha döğrüsü parası blafiâ1 
'şatafak. bu yükün altından kaçtı.
t)m,i1'983r yılından sonra özâlHüküm^tihin/kob'peratiflere 
geniş olanak sağlam a s ı i I e yine Süreyya B ay r a k' ı n 
öncülüğünde' bu kez Gemlik Bâledİye'şirfırlârr İçinde 
^Minare Çiftliği yâhında bir arazi alıpdi Ver Hakkı Çâmri' 
Belediye Başkanı olduğu dönşrtı,1. irtijar’plâhlarinda yapılan 
değişiklik ile bu alan Küçük Sanayi Bölgesine ayrıldı. q

SODEP liler ile bazı ANAP hlar alana karşı çıktılar. 
Belediye Meclisindeki ikilik nedeniyle daha geniş alan 
aranmaya başlandı ve buğunkü yer bu.!vndU‘.> > 
ıinuOagünlerde Gemiik Korfez glarak kurulacak şanayi 
ı^itessinii destekledik; ıkurufîuları teşvik ettik. Kendimizi de. 
e'ıortakıolduk. - Bugün.maalesefsitede yerimizyok- < 
9 flGemlikliıküçük sanatkarları bünyesine toplayah moe1 

ıtdern birnsitetıîn. kuruluşu ile içine girişi'arasmdalB yıl 
".geçti. Bu Türkiye koşullarında erken yapılan Sitelerden'biri11 
idi. Site eksiğiyle, gediğiyle açıldı.
* n'Gemlik'li sanatkarların1böyle birsiteyd sahip'1 olıhasırida 
kurucu Başkan Şüreyya Bayrak'ın payı ve emeği çğki' 
büyüktür. Bunu kimse yadsıyamaz.
•'<' Site kuruldu ama, yönetimde eri .yakın 'iki arkâdaş 

' arasında başlâyan görüş ayrılığı, ikiliğin dçğrfıasınâ neden 
'öldü.
' ^ Tabii bg arağa suçlamalar, mahkemeler, karşılikiy 

ı1.! küfürleşmeler, itişip kakışmalar devam etti.
Haklı suçlamalar vardı, haksız planlar da. Tüm bunlar 

,'genel kurullarda çözülmeliydi. Vapılamadı. işyerlerinde 
dedikodular üretildi. Gürültülü patırtılı genel kurullar 
yapıldı'.
nj . Tabii asıl önemlisi sitenin sanatkar olan sahipleri; 
yüzde 65 payını Sanayi Bakanlığı'nın ödediği: modern iş- 

ı- yerlerine ortak olmalarına ıkarşın eski, işyerlerini;bırakıp 
şite'ye gelmediler.. Buraları: rant-yapan birer işyeri olarak 

ıkabul ettiler.
n-..e Eski başkan işyerini ortağına devretti, kendi işyerini 

sattı. Yeni.seçilen başkan: Gemlik'teki işyerini kapatmadı, 
sitedeki işyerini kiraya verdi.

i'-ir? (Sânayi1'Sitesi’nin genel kurulunda bunlar görüşülüp 
- tartışılacağına,'yönetimde sen- ben kavgası, kuruldüğun- 
' dân beri devam ediyor.

Site, site ikteri çıktL Dağınıklık, kuralsızlık aldı başıhı 
'gidiyor.
'“'"Sitede Bakanlık bir inceleme yaptırsa, sanı(rırr> bu 
kavga edenler işyerlerinden de öiurlar.
- Küçük Sanayi Sitesinde mantar üreticisi bile var.

-—Bunu biliyor muydunuz? " ______________

Sağanak yağmur nedereyte ertetendt 

CHP Gençlik Kolu 
konseri 30 Mayısla 
I Cumhuriyet Halk,Partisi tarafın
dan 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
'Bayramından sonra düzen- 
lenecek. olan “Gençlik konseri" 
havanın yağışlı olmaSı-nedeniyle 
30 Mayıs akşamına ertelendi.

Haberi Sayfa 3'de_ 

Gemlik'in girişi 
köstebek 
yuvası
il Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğünün ’bakıH'Y've 
Anarım 'kdfisafnıKdö 'büluriön* 
Buİşa-ıY,dlpvdj<a$föıltj <fâemlik| 

girişinin bozuk olma sı, a r a ç 
sürücülerinin yakınmalarına 
neden olu yor.
I Yaklaşık ■l'OÖ’ftf&frfefik giriş 
şeridi ayldırdın çakılırlar içindi 
öiduğu, t ha ide-, ?.KopoyP’J iaflr 
İa|afın^Qi} 
gayretle karşılanıyor. 4 

KÖRFEZ’de
kolibasili 
incelemesi
; Yaz aylarında Bursa ye' 
çevresinln piknik yapmak ve 
denize girmek-için tercih ettiği 
VenleBn başında'.giereıj Gemlik 
Körfezi sahillerinde il Sağlık 
Müdürlüğü ekipleri tarafından 
kolibasili ölçümleri yapılacak.

Haberi Sayfa 3’te

Sinemada

Halkbankası 
60. kuruluş 

yıldönümünü 
kutladı

Haberi Sayfa 3’te

kalpten

| ilçemizift'eîi? eski^sine
malarından olan Atlâfef 

SiiıiıernTâ'şı iŞletiâiîe.r-İRiCİeW 
Esat ^.Değer4îğeçir'd.iğ1/.'ka|:p; 
krizi sönuçu.yaşamımyitirdiv

| Olay;, pazar günü:îAtl:ats 

Sinemaşında - meydana, 
geldi, kalp hastasıolan Esat 

Değer 5 an ide n J^nafaşt/Ş i d-, 
d eti i enfarktüs geçirdiği sap
tanan ,Öggef kur^arjfarrjadı.', n 

Akkılıç ve 
Gürçay’a 
geçmiş olsun 
Gdzetemiz yazarlarından 
YılmazAkRiliç/geçirdiği,^ ' 
zatürre hastalığı nedeniyle",| ! 
yatırıldığı Bursa Tıp Fakültesi t jyı 
HqştaQelsjı^G|.enîtGibgnıGU pld^.-j, 
Öte yandan. Yarı Şaka Yarı .' 
Ciddi köşesi yazarımız Erol' 
Gurçaydagözünde mey
dana; gelen: katarakt yüzün-i 
den Bursa Tıp FaküÇteşHGöz i )( 
Haftalıkları,Bölümünde, L| 
başarllr bir operasyon geçirdi. 
Sağlığına kavuşan Akkılıç ve • 
Gıİjrçay Bursa'dakfeVlerinde? 1 
dinleniyorlar.

Emin Dalkıran 
Kordonundaki 
çocuk parkı 
yenileniyor

Aylardır bakımsızlık ve ilgisi
zlik nedepıyte kulladılamgz

; durumda olah Erbin ■ 
»Dalkıran Kordonundaki 

çocuk parktan aksesuvar- 
îları^g ^le^y.ş:î^pşkqQL:, 
' Nueftih.ÂyöFeLaît?. "

Haberi Sayfa 2’de

Polio âcil yeriİeh1Cçpcuk 
jfel-fid âişiı-s ı n ı nl i ki ri c i;i k'âW-f 
p^nyaşlmâ’ başlandız-.lv

Kaymakam Şener Can 
't a raf ı hqa n ’M b rk$z Sağ 11 k 
Ocağ ıngâ/düzen feneri iorenlp

başlatılan ;aşî ykâmp'âriyasm- 
-dâ llcfo?lJJ§lyâşlârı>lâlfâ,singa 
İ7iil 20üçte!u'ğa!ın'i aşılârrmapı 
hedefleniyor.

Haberi sayfa 3’de :

5, Ahmet Süren Zeytin Dalı Halk Oyunları Şenlikleri başlıyor

Folklora doyacağız
ıuş5aAhnjet Süren Zeytin Dalı 
Hdj,l^iQ1y.pnlar|| YnrjşiîrKTSiL&V 
MgyıŞjÇİgzar. gürpü yapılacak.

Afolürk [ jj^^grdonu 
Balıkpazarı Mevkiinde yapıla- 

oîan’-yjptışma la r „şe nlik

yürüyüşüyle başlayacak-?ri
’£ 25 ekibin katılması beke- 
nen yarışmalarda dereceye 

jŞl^eıpı -ekipler^çe^ltioclül^r 

nfihn"Haberi Sayfa 3’de j

Aşhız i 
can alıyordu

1! geçtiğimiz hafta cuma günü meydana geleçf’SPâyda 
■'lüfari Tösündün kullandığı'ozbî^TÖ^âŞı^KE'Kedeniyle^şaraım- 
’pöId'yüVöHângı.

Cumd'gühü sâdtB13\i3Qİ!sîrlâliılâ3dğ=^^iri?ıîhldtkac^el oto
suyla Kumla yğ'nüh'e'ğitmektdı oldriiTufânı Tosun? Cafnhûhy®t 

ı Mahallesindeki İrtöınrJVIörkettönündeki.rtVJr@jd) hızla gifthge 
,Tufg^( Tosun. dıreks.iy;o;ıg[fegkiıni.y^tfin|5)tQ.¥bed^)'ekvterşp>pie 
bpğgzıng-.uçful. gg

। Araçta .ğultınan Tufan Tosun ve arkadaşı Savaş yaralı 
oldr^pgddneyekcıl^ırıtailçr...
^'TuTanjösün tedavi gördükten sonra taburcu edilirken, 

boÇrnüHı'dpn aar.be alan arkaddş.ı rSavq^,rı B’cifJâ^SöK 
Vtastanösihde tjeöövl ÖdiflyötP21

CHP KURULTAYINDA İKİYÜZ MİLYARA ŞOV

ALLAH ALLAH! BUNLAR BİR DE SOSYAL DEMOKRAT

YOK YOK

ALAYINI TUT KOLUNDAN SIPIT, AT.

YAKINDIR...

fJnan.
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Yılmaz AKKIUÇ

Asıl suçlular nerede?
İHD Genel Başkanı Akın Birdal’a 

güpegündüz fütursuzca silahlı saldırı 
düzenleyenler kısa sürede yakalandı. 
Bu olaydaki başarısından ötürü 
Polis’imizi kutlamayı görev bilirim. Ne 
var ki, -bana kalırsa- gerek Akın 
Birdal’a suikast düzenleyen, gerekse 

.binlerce “faili meçhul”ün sorumlusu 
olan “asıl suçlular”a ulaşabilmiş 
değil -o konuda yeterince çaba har
candığını da pek sanmıyorum-.

Birdal suikastı sanıklarının basına 
yansıyan ifadelerini hemen farkede- 
bilen pervasızlık dehşete düşürüyor 
insanı. Diyor ki adamlar:

“Akın Birdal’ı kaçıracak, durumu 
ilgililere bildirdikten sonra infaz 
edecek ve sonra da polise teslim 
olacaktık!”

Yani anlaşılıyor ki, adamlar, işleye
cekleri cinayet nedeniyle kendilerine 
pek fazla bir zarar gelmeyeceğine 
inandırmışlar. “Türk intikam TUgayı” 
(TIT) adlı bir “vatanseverler (I) 
cinayet çetesi”nin elemanı olduk
larını, en küçük bir çekingenlik duy
maksızın, bir bakıma iftiharla söyleye
biliyorlar.

Dehşet verici olan ve asıl üzerinde 
durulması gereken de işte bu!..

Aklımı kurcalayan bir de şu : Bu 
Uzman Çavuş Cengiz Ersever, “Cem 
Ersever’in katli olayı”nda ve 
“Susurluk kazası”nda adının 
geçmesine, hakkında yoğun yakın
malar bulunmasına karşın, nasıl oluy
or da -adeta ödüllendirilircesine- 
istanbul’un burnu dibindeki bir jandar
ma karakoluna atanabiliyor?

işin orasına “rufaier” karışıyor 
galiba...

Bir garip ülkede yaşıyoruz. 
“Susurluk kazası”yla ortaya çıkan 
“devlet içindeki çeteleşme” olayı 
ne oldu?

“Çetespor” olup 3’üncü Türkiye 
Ligi’ne yükseldi...

Meşhur “Kutlu Savaş 
Raporu”ndan ne haber?

Agatha Cristie’nih veya Ellery 
Oueen’in, bir zamanlar merak ve 
heyecanla, yutarcasına okuduğum, o 
sabun köpüğü polisiyeleri gibi tozlu 
raflarda unutulup gitti...

Ya dönemin ana ..muhalefet partisi 
ANAP GeneL Başkam’nın burnunu 
kıran?

Aff-ı şahaneye mazhar oldu...
Başka?..
Sonradan yadsımaya kalkıştı ama, 

Devlet Bakanı Eyüp Aşık’ın, “Haluk 
Kırcı/ 20 gün önce özel Tim’de 
kahve içti” dediği henüz belleklerde 
tazeliğini korumakta (27 Ocak 1998- 
Hürriyet’ten.)

Ve de gelişmeler gösteriyor ki, 
pekala mümkün bu...

Sonra bir de bakıyorsunuz, günün 
birinde Başbakan ansızın “Yeşil’in 
ölmüş olduğunu” açıklamış, ertesi 
gün içişleri Bakanı “ham hum şar- 
alop”la karışık tersini söylemeye 
çalışmakta...

Ya “Alaattin Çakıcı'nın yaka
landığı” balonunun bizzat 
Başbakan’a şişirtilmesi?..

Akın Birdal’a suikast düzenleyen
lerin başarılı bir operasyon sonucu 
yakalanmış olması kamuoyunu belki 
bir ölçüde tatmin edebilir, ama yeterli 
midir?

Hayır, değildir...
Basına yansıdığına göre, sanıklar 

“bir başka eylem” hazırlığı içinde 
iken yakayı ele vermişler.

Yani Akın Birdal’dan başkaları da 
var.

Kim bunlar?
Sakın Mehmet Ali Birand veya 

Cengiz Çandar olrrıasın?..
öyle ya, eşkıya başı Şemdin Sakık 

bu iki seçkin gazetecinin de adlarını 
vermemiş miydi ilk ifadesinde...

Cengiz Ersever’le birkaç adamı 
yakalandı. Ya, Çatalca ormanlarında
ki kampta eğitilen öteki onbeş kişi? 
Ya başka sapık TIT’çiler? Ya şu 
“Yeşil” denilen herif-i na-şerif?..

Sorun şurada:
“Hazırlık soruşturmasının ‘gizli’ 

olmasına karşın, Sakık’ın ilk ifade
sine ‘ustaca yerleştirdiği’ bazı flu 
bilgiler kim veya kimler tarafından, 
niçin ve ne amaçla basına 
sızdırıldı?”

Asıl yanıtı bulunması gereken soru 
bu işte, yoksa üç beş dangalak saldır
ganın yakalanmış olması pek önemli 
değil.

Demek istediğim, “asıl 
suçlular”ın üzerine giden yok. 
Ayrıntılarda boğuşup duruyoruz. 
Konunun “öz”ü alacakaranlıkta yitip 
gidiyor.

Başbakan da öyle, o da ayrıntılar
da bunalıyor ve zaman zaman ipe 
sapa gelmez şeyler söylüyor. Akın 
Birdal’ın vurulmasının ardından 
“örgüt içi hesaplaşma” deyip çık
madı mı işin içinden?

Şimdi ne buyuruyor?
“Bana verilen ilk ve yanlış 

değerlendirmenin, olayın gerçek 
şeklinin ortaya çıkmasına yardımcı 
olduğunu düşünüyorum. Anlayışla 
karşılanmasını istiyorum.”

insanın aklına şu pek ünlü atasözü 
gelip takılıyor:

“Zırva tevil götürmez!..”

Nurettin Avcı’dan 
çocuklara jest 

Çocuk parkı
II i yemleniyor

İlçemizin Emin Dalkıran 
Kordonu'nda bulunan 
çocuk parkının aksesuarları 
bir sûredir ilgisizlik nedeniyle 
kırılıp, dökülmüş ve kullanıla
maz hale gelmişti.

Çocuk parkında bulunan 
eski aksesuarları söktûrmeye 
başlayan Başkan Avcı, 
“Geleceğimizin garantisi 
olarak gördüğümüz çocuk
larımızın en doğal hakları 
eğlencesi olan parkları daha 
iyi kullanabilmeleri için park
ta değişiklikler yapı yoruz. 
Afacan çocuk grubu 
denilen, içinde değişik türde 
oyun aletleri bulunan yeni 
bir park yapıyoruz. Bu parkın 
10-15 gün içinde hazır 
olması bekleniyor" dedi.

YOLUNU 
BİZDEN 

ÖĞRENİN

o (0.224)513 2519 
GEMLİK

DÜZELTME 
19 Mayıs 1998 tarihli 

gazetemizde yayınlanan 
Sağlıkçılar ve 

Emeklileri Derneği’nin 
kongre ilanındaki ilk 

toplantı tarihi 28 Mayıs 
perşembe, ikinci toplan
tının tarihi ise 4 Haziran 

perşembe olarak 
yazılmıştır. 

Birinci toplantının tari
hini 30 Mayıs cumartesi, 
ikinci toplantının tarihi

ni ise 6 Haziran 
cumartesi olarak 

değiştiririz.

Gemlik Körfez

Kaşede 
Mühürde 
bekleme 

yok!

OLOF PALME

P&EMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 25 SAYI: 1218 
Fiyatı :20.000 TL.

Sahibi ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER 
||||fcerkezl: Gazhane Cad. NO.51/A Tel: 513 17 97 GEMLİK 

Bursa: Kız Yakup Mh. Kemal Bengü Cd. Horoz Apt. 
|||||o : 18 BURSA Tel: 225 20 67-223 66 88

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 
">İ-Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

KAYIP
108 SR AE1036274 seri 

numaralı Beko Casio 
marka yazar kasamızın 

ruhsatını kaybettik.
Hükümsüzdür.

Yılmaz Petrol ve Tic. 
Koli. Şti.

Her türlü lastik 
mühür ve kaşeniz 

bilgisayarlı 
sistemle 

yarım saatte 
itina ile yapılır.

KÖRFEZ OFSCT

Olof Palme, İsveç standartlarına göre çok renkli bir politikacıydı. 
Palme’nin sosyal demokrat görüşleri sayesinde, İsveç politik hay
atında ve dünyada yeni bir şekillenme oldu. O, ani değişikliklerden 
uzak, 1950'lerin geride kalan ideolojisini kimseyi rahatsız etmeden] 
değiştiren bir liderdi.

Olof Palme gelenekselleşen sosyal demokrat hareketin, ayak
larını yere sağlam basmasını sağladı. Onun dürüst davranışları, j 
uluslararası platformda her zaman destek buldu ve ilgi uyandırdı. I 

Ortanın üstünde bir aileden gelen Olof Palme, 1927’nin Ocak' 
ayında doğdu. Aile üyeleri memur ve bürokrat takımındandıl 
Çocukken hastalıklardan çok çekti, özel hocalardan dersler alarak 
kendini iyi yetiştirdi ve 17 yaşında liseyi çok iyi dereceyle bitirdi. 
İsveç'in en iyi yüksek okullarından birinde eğitimini sürdüren Olof I 
Palme, iki yıl da Stockholm'de hukuk eğitimi aldı.

Onun politikaya girdiği dönemde, İsveç işçi hareketi ile İsveç 
entelektüelleri, İsveç Sosyal Demokrat Partisi'nin çatısı altında bir
leşmişlerdi. Partiye Katıldığından onun orta sınıf bir aileden gelme-; 

. si, kimi zaman çeşitli sorulara neden olacaktı.
Palme'nin erken yaşlarda İsveç Ulusal öğrenci Sendikası’nda 

görev almış olması, onu siyasi arenada parlamasına neden oldu. 
Yurtdışında bulunduğu yıllarda yabancı ülkelerdeki öğrencilerle 
olan ilişkileri, onun politikayla daha içli dışlı olmasına ve ulus
lararası ilişkilerden daha iyi anlamasına katkı sağlamıştı.

Amerika'da olduğu yıllarda ise zenginlerle fakirler arasındaki 
uçurumu daha iyi algılayabildi. Meksika seyahati sırasında ise fakir
liğin ne anlama geldiğini açık seçik gördü. 1949 yılında Prag'ı 
ziyaret ettikten sonra ise ülkesine dönmesinin ardından, üyesi 
olduğu ve yönetiminde komünistlerin bulunduğu Uluslararası 
öğrenci Sendikası'nın yönetimini ele geçirdi. 1951 yılında Sosyal] 
Demokrat Öğrenci Kulübü'ne katılan Palme, bu sayede parti üyesi 
de olabildi. Bir yandan da Savunma Bakanlığı'nda çalışan Olof 
Palme, bir müddet sonra uluslararası ilişkiler ve istihbarat birimler
ine geçti. 1953 yılında ise Başbakan Tage Erlander'in özel 
sekreteri oldu.

Siyasi gelişiminin temelinde işçi hareketlerinin yeri olmayın Olof 
Palme, bu dönemde SSU denilen Sosyal Demokrat Gençler Liginin 
başına geçti. Ve artık, Başbakan Erlander’in yakın yardımcısı ve 
danışmanıydı... Hafta sonlarına bile sosyal demokrat gençler 
arasında geçiren Olof Palme’nin kaderi değişmeye başlamıştı. 0 
artık, sosyal demokratlar arasında en sevilen öğretici ve iyi bir lider
di.

Olof Palme’nin siyasi düşünceleri bu dönemde olgunlaşmaya 
başladı. Sosyal demokrat areket içinde işçiler geniş bir çoğunluk 
kazanmıştı. Parti içinde işçilerle diğer üyeler arasında Olof 
Palme'nin fikirleri adeta zamk işlevi görüp bir banş zemini oluştur
du.

Olof Palme fikirlerini daha Amerika'dayken gerçekleştirmeye 
başlamış, neo-liberal denen akıma bağlı olan ekonomist Frederick 
Von Hayek hakkında tezler azırlamıştı.

1956’da sosyal demokratlar Agrarian isimli bir merkez partiyle 
koalisyon yapmak zorunda kaldılar. Bu nedenle kendi politikalarını 
yaşama geçiremediler. Bu dönemden, “sosyal demokrat ideolo
jisinin öldüğü döem" diye söz edildi. Partililer ve sosyal 
demokrasiye inananların sabırları kalmamıştı artık. Parti içindeki 
yüksek icra kurullarında sosyal demokratik bir dizi reform çalışm^l 
başlatıldı. Olof Palme'nin bu dönemde yazdığı kitabının ismi, 
"Siyasi Gelişim" idi. Palme, vergi adaletinden tutun da emeklilik ve 
sosyal yardımlara kadar her şeyi masaya yatırdı. Böylece sosyal 
demokrasiye yeni bir açılım sağladı. Onun bu görüşlerine karşı lib
eraller ve muhafazakarla, özel sektörü öne çıkartan ve emekliliği 
özel sigortaya bağlamak gibi fikirler öne sürdüler. Ancak eğitimden 
tutun, her türlü sosyal kuruma kadar, dinamik toplumu geliştiıeceM 
role sosyal demokratlar soyunuyordu artık. 1962 yılında Sosyali 
Demokrat Parti yeni bir kitap yayımladı. Bu yeni kitabın adı, 
"Seçilmiş Toplum"du. Ve bu kitap da Olof Palme'nin eseriydi.

Bu yıllarda Olof Palme kendini uluslararası ilişkilere adadı.’ 
Böylece İsveç toplumu da Olof Palme'yi daha iyi tanıma fırsatı 
buldu. İsveç her ne kadar Amerika'nın dostu ise de, gelişmekte 
olan ülkelere karşı, Amerika'nın tersine daha duyarlı davranıyor vq 
yardımcı olmaya çalışıyordu.

1963 yılında Olof Palme'ye Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı 
görevi verildi. Tage Erlander de partinin başında olduğu için 
Başbakan oldu, palme herkese eşit imkanlar vererek sosyal adeleti 
sağlamak için milli eğitimde büyük reformlar yaptı. Palme çok 
başarılıydı ve toplum onun reformlarını çabucak benimsedi. Artık 
yalnızca öğrencilerin değil, yetişkinlerin eğitimine de önem veriliyor
du.

1968 yılında yapılan kamuoyu araştırmalarında Olof Palme adı, 
hep birinci sırada yaralıyordu.

Vietnam savaşı çıktığında ise Olof Palme Amerika'nın tutu
munu hiç benimsememişti. Nitekim 1965'in yazında, Hıristiyan 
Sosyal Demokratların kongresinde Amerikan karşıtı bir konuşma 
yaptı. Palme genelde anti-emperyalist tavırlarıyla dikkati çeken bir 
liderdi. Ve Palme, bir kez daha Amerikalılarla tartışmaya girişti. 
Tartışma, Amerikalıların emperyalist tutumuyla ilgiliydi. 1972’nin 
Noelinde ise ABD'nin Hanoi bombalaması Palme'yi çok kızdırdı. 
Palme bu konuda bir açıklama yaparak, bu saldırının faşist ve 
komünist saldırılardan hiçbir farkı olmadığını söyledi. Bütün bunlar, 
Olof Palme'nin hümanist ve sosyal demokrat kimliğinin kanıtlarıydı. 
Palme ve sosyal demokratlar, 1970'li yıllarda birçok koalisyon ve 
muhalefet dönemi geçirdiler. 1979 seçimlerinde ise zafer onların 
oldu ve seçimi büyük farkla kazandılar.

1973 ile tekrar başbakan seçildiği 1983 yılları arasındaki on 
yılda, İsveç siyasi hayatında Olof Palme'nin damgası vardır. İsveç 
o yıllarda petrol krizinden etkilenmiş ve nükleer enerjiye sarılmıştır. 
Bu yüzden Palme eleştiri de almıştı. Ancak Olof Palme'nin, hem 1 
ekonomide hem de sosyal hayatta gerçekleştirdiği büyük reformlar 
da ortadadır.

Olof Palme, 1 Mart 1986’da karısıyla beraber sinemadan çıkıp 
evine giderken yanında koruması olmadan yürüdüğü sokakta 
haince öldürüldü... Onun öldürülmesinden sonra yeni kurulan 
ükümet ise, politikasında hiçbir şekilde değişiklik olmayacağını 
açıkladı. O günden beri de İsveç'in izlediği siyasette çok büyük bir 
değişiklik olmadı. Çünkü yeni yetişen siyasetçilerin önünde 
mükemmel bir model vardı: Olof Palme!..
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[Küçük Sanayi Sitesi Genel Kurul Kongresi olaylı geçti.

Süreyya Bayrak azledildi
y Sınırlı Sorumlu Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin yapılan 
mali kongresinde yönetim aklanmayınca seçimlere gidildi. Mehmet 

ı Fıstık’ ın grubu baskın seçimle eski yönetimi devirdi.
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifimin 

yapılan yıllık olağan genel kurul kongresinde yer
yer sert tartışmalar yaşandı. Yönetim genel kurul
ca aklanmayınca seçimlere geçildi. Süreyya 
Bayrak ile Semih Aşkın arasında kooperatifin kuru
luşundan beri süren yönetim mücadelesinde bu 
kez Semih Aşkın grubu galip çıktı.

1 Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Küçük 
'Sanayi Sitesi'nde yapılan genel kurul toplantısın-
da divan başkanlığına Abdullah Ay, yardımcılığı
na Halit Kökçam ve Kenan Sarıkaya getirildi.
rt Genel kurulun açılmasıyla birlikte divan 
^başkanlığına Mehmet Fıstık ve 50 arkadaşı tarafın
dan verilen bir önerge ile mevcut yönetim ve 
denetim kurulunun azledilerek, seçim yapılması 

listemi genel kurulca oylanarak, kabul edildi.
■ Süreyya Bayrak başkanlığındaki yönetim kuru
lu genel kurula sunduğu mali rapor 65'e 35 oyla 
kabul edilmeyince yönetim düşürüldü.

■ Yönetimin düşürülmesi üzerine kongrede 
taraflar arasında sert tartışmalar yaşandı. Yer yer 
gerginleşen kongreye polis davet edildi. Bakanlık 
Temsilcisinin de araya girmesiyle olaylar yatıştırılın- 
'ca, toplantıya devam edildi.

Aklanmayan yönetimin mahkemeye verilmesi 
konusunda tartışmalar yapılınca, genel kurul 
“Devri sabık” yaratmamak amacıyla eski yöne
timin mahkemeye verilmesini istemedi. Bu arada 
seçimlere gidildi.

Süreyya Bayrak'ın genel kurulca azledilmesi 
nedeniyle aday olamadığı seçimlerde yönetime 
tek liste ile giren Mehmet Fıstık, Abdullah Ay, Cem 
Tümer, Erdal Filyos ve Metin Güldiken getirildi.

Denetleme kuruluna ise Haldun Hızal, Ahmet 
Güler, Halit Kökçam seçildi.

Yeni yönetim kurulu dün Süreyya Bayrak'tan 
görevi devralmasına karşın, Süreyya Bayrak'ın 
kooperatife uğramadığı, yeni seçilen yönetim 
kurulu tarafından açıklandı.

Gazetemize açıklama yapan eski başkan 
Süreyya Bayrak, kendisinin bir yıldır yönetime talip 
olmadığını ve yorulduğunu, seçimlerde listeye ilk 
oyu kendisinin verdiğini belirterek, şunları söyledi.

“Sanayi Sitesi konusu sen ben konusu 
değildir. Arkadaşlarımızla birlikte Türkiye’nin en 
güzel sitesini yaptırdık. Herkes huzur içinde 
çalışıyor. Bunu gördükçe iftihar ediyorum. 
Arkadaşlarımın başarılı olmasını diliyorum. 
Başarılarından gurur duyacağım”

“Palio” çocuk felci aşı 
kampanyası başladı

19 Mayıs 
kutlandı

CHPGençiik 
Kolu konseri

Gonca YERLİYURT

30 May ıs'ta
Cumhuriyet Halk Parti{ 

Gemlik Gençlik Kolu tarafın
dan, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı nedeniyle düzenle
nen halk konseri ertelendi.

19 Mayıs 1998 Salı günü 
iskele Meydanında saat
20.00'de yapılması
düşünülen konser, sağanak 
yağan yağmur yüzünden 
yapılamamış ve ertelenmişti.

Konser, 30 Mayıs günü 
yine iskele Meydanı'nda saat 
20.00'da yapılacak.

Konsere, Bursa Türkü 
Bar’da canlı müzik yapan 
amatör bir grup katılacak. 
Pop ve özgün müzik yapan 
grup, gençlere zevkli saatler 
yaşatacak.

L 0-5 yaş arasındaki 
çocuklara uygulanan 
“Palio” çocuk felcini 
önleme aşı kampanyası 
Gemlik Kaymakamı 
Şener Can tarafından 
Sağlık Ocağı'nda 21 
Mayıs perşembe günü 
düzenlenen törenle 
başlatıldı.
| Sağlık Ocağı Sorumlu
Doktoru Hüsnü
Dedekargınoğlu'nun yap
tığı açıklamaya göre, birin 
ci turu 21-27 Nisan tarih
leri arasında tamamlanan 
aşı kampanyasında 6773 
çocuğun aşılandığı, ikinci 
tur aşılamada ise 7120 
çocuğun aşılanmasının

hedeflendiği belirtildi.
Sağlık Ocağındaki 

törene Kaymakam Şener 
Çan’ın yanısıra Sağlık 
Grup Başkam Prof. 
Hamdi Aytekin de katıldı, 
ilk aşıyı kaymakam Şener 
Can, 5 aylık Şeydanur 
Sergin’e yaptı.

Rotary Kulübünün 
100. kuruluş yıldönümüne 
rastlayan 2005 yılında, 
dünyada çocuk felcini yok 
etme hedefinde olan 
Rotary Kulübünün; 
Gemlik Şubesi “Polio” 
aşı kampanyasının erzak 
ve benzin masraflarını 
karşılıyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı’nın 
79. yıldönümü ilçemizde 
çeşitli etkinlikler kutlandı.

Törenler, 19 Mayıs 1998 
Salı günü Atatürk Anıtına 
çelenk konması ve saygı 
duruşuyla başladı.

Daha sonra saat 10.00’da 
ilçe stadında törenlere geçildi. 
Orta dereceli okulların 19 
Mayıs nedeniyle hazırladıkları 
gösteriler sergilendi. Gemlik 
Lisesi, Celal Bayar Anadolu 
Lisesi ve Kız Meslek 
Lisesi’nin oluşturduğu karma 
grubun gösterileri izleyiciler
den büyük beğeni topladı. 
Program bitiminde başlayan 
sağanak yağmur nedeniyle 
pğrenci ve seyirci grupları 
panik halinde tören alanından 
dağıldılar. Havanın yağmurlu 
olmasına karşın halk göste 
rilere büyük ilgi gösterdi.

Halkbankası 
60. kuruluş 
yıldönümünü 
kutladı

Ahmet Süren Folklor Yarışması için hazırlıklar devam ediyor.
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Ahmet Süren şenlikleri yapılacak
Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan 

Ahmet Süren Folklor Yarışması için hazır
lıklar devam ediyor.

Yarışma Komite Başkanı Mehmet 
Dinç'ten aldığımız bilgilere göre, yarışma 
31 Mayıs 1998 Pazar günü Atatürk 
Kordonu Balıkpazarı Mevkiinde yapılacak.

Şenlikler pazar günü, yarışmaya 
katılacak ekiplerin Ahmet Süren 
Meydanından başlayacak Kordon boyun
da sona erecek olan yürüyüşüyle başla 
yacak. Yarışmalara Bursa ve çevresin
den 25 civarında ekip katılacak, ilk üçe 
giren ekiplere kupa ve para ödülü verile-

cek. Dereceye giremeyen ekiplere ise 
yarışmalara katıldıklarına dair katılma bel
gesi ve Gemlik’i tanıtan kitapçıklar verile
cek.

Komite Başkanı Mehmet Dinç, yarış
malara katılımın her yıl arttığını, Ahmet 
Süren Folklor Yarışması sayesinde güzel 
Gemlik'imizin sadece yöremizde değil tüm 
Türkiye'de daha iyi tanıtıldığını, ileriki yıl
larda bu yarışmanın uluslararası hale 
getirilmek istediklerini, bu amaçla 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı ve Gemlik 
Folklor Derneği Başkanı Dilek Süren ile 
birlikte çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Halkbankası'nm kuruluşu
nun 60. yıldönümü kutla
maları dün yapıldı. ?

23 Mayıs 1938 yılında 
kurulan Halkbankası’nm 60. 
kuruluş yıldönümü bu yıl 
cumartesi gününe rastladığı 
için, kutlama 25 Mayıs 
Pazartesi gününe ertelendi.

Halkbankası Gemlik 
Şubesinde dün sabah bir kut
lama töreni yapıldı. Diğer 
banka müdürleri ve Esnaf 
Kefalet Koooperatifi Başkanı

Halkbankası Müdürünü 
ziyaret ederek, tebrik ettiler.

Halkbankası'; Gemlik 
Şubesinden yapılan açıkla
maya göre, Esnaf sanatkar 
ve KOBilere çağdaş 
bankacılık hizmeti sunan 
Halkbank’ın, misyon 
bankacılığı anlayışının 
toplumda değer kazanmaya 
devam ettiği, 60. 
yıldönümünü kutlayan 
Halkbank, esnaf sanatkar ve 
KOBilerin Kalkınma Bankası 
görevini yürüttüğü ve düşük 
faizli kredilerle finanse ettiği 
belirtildi.

Üniversite öğrencileriyle söyleşirken
Üniversite anılarınız henüz tazeliğini korurken, 

mezuniyet tarihiniz de hani öyle çok eski 
değilken, mezun olduğunuz okula panelist 
olarak gitmenin keyfini hiç yaşadınız mı? Ben bu 
inanılmaz keyfi geçtiğimiz hafta içinde 
yaşadım.

Uludağ Üniversitesi İşletme Topluluğu ve 
Bursa Yeşil Rotary Kulübü tarafından ortaklaşa 
düzenlenen “Nasıl bir gelecek?" konulu meslek 
panelinde öğrencilere mesleklerimizi anlattık.

Yalnız değildim.
Aysun Karlı medya dünyasını, Mücahit Korkut 

toplam kalite yönetimini, Ahmet Nevruz gümrük 
komisyonculuğunu anlattı.

Bense halkla ilişkileri anlatmak için oraday
dım.

Ama sanırım daha çok öğrencilerle dertleş
tim ve sanırım biraz da yüreklendirdim onları.

Mezuniyet sonrası ruh halinden söz ettim 
onlara, yaşanılan panikten.

Üniversite sürecinde sadece “kendinden 
sorumlu" olunan “sorumsuz" günlerin değerini 
bilmelerini, o günlerden daha çok yararlan
malarını istedim onlardan.

Ve dedim ki "dersleriniz uygunsa haftanın 
belirli günleri de olsa mutlaka çalışın. Bir yerler
den işe başlayın.

Anadilinizden başka bir dile de daha hakim 
olun ve okul sonrası mutlaka uzmanlaşın."

Bilmiyorum çok şey mi istedim ama unutul
mamalı ki üniversite sadece bir başlangıç, 
sadece bir temel. V6 herkes beklentisine göre 
almak istediğini alıyor. Sonuçta üniversiteden ve 
imkanlarından ancak kapasitenize göre yarar
lanabiliyorsunuz. O gün o paneli düzenleyenler 
ve dinleyiciler beklentilerinin ve kapasitelerinin 
ufku konusunda gerçekten başarılı bir sınav 
verdiler.

Son derece profesyonelce hazırlanmış, son 
derece spesifik konularda ayrıntılı sorular yönelt
tiler. .

Üniversitenin sadece eğitim binalarından 
oluşmayacağının, sosyal ve kültürel etkileşim
lere açık büyük bir kaynak olduğunun da 
göstergesiydi bu adeta. Son yıllarda topluluk, 
kulüp adı altında kurulan yeni oluşumlar üniver
site öğrencisini sosyal yaşama hazırlama işlevini 
de üstleniyor. Öğrenciler beraber çalışmanın, 
topluluk önünde konuşmanın sorumluluk üstlen
menin ve belki de daha önemlisi bir gruba dahil 
olmanın ayrıcalığını ve güvenini yaşıyorlar bu 
kulüplerde.

Üstelik öyle küçümsenecek işler de yapmıyor
lar. Örneğin İşletme Topluluğu'nun broşüründe 
yazdığına göre dayanışma kokteylinden kon- 
aklamalı gezi programına, bilimsel araştırmaya 
yönelik yarışmalardan yardıma ihtiyacı olanlara 
yardıma kadar pek çok şey yapıyorlar.

Bunlar sadece işletme Topluluğu'nun yaptık
ları.

Öğrendiğime göre Uluslararası İlişkiler Kulübü 
de “genç diplomatlar gecesi" düzenliyor, bir 
yardımcı kitabın hazırlığı içinde ve üniversitenin 
müthiş bahar şenlikleri bu kulüplerin katkısı ile 
gerçekleşiyor.

Yani kısaca üniversitede iyi şeyler oluyor.

ilçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, zeytin üreticilerini uyardı

İffiJEZ'deHM
I'■ Ya? atyfeırux& Bunsa ı» ^vmtola piki* 

ve dertte flıürtrtı içi» vrtönriaşfanü 
«0^ h* #ı gözdesi o*ac

tareMdas öemrtı 
dertit «mjömöteri alıeaıpk, 

^ı^H* İl di IK
■ Yas: rtrtkei 'KumHsHı । «Harfte 
pgeMii FıMM' Karafeftlfi stöMttâe 
W W m bihiO ya$ta?ıw yakından

llglîendlrefl fete Rr;aşwafar soriueiiftda 
sğğlik açisınciBft sakıncalı sahılfar ortaya 
çıkacak । ü< 1 ,

Düriy'ft Sağhk &ğiM (WHpl, bir san- 
flmefrekûp «tefeı TUıteye'da ise 25ü 
kişili oranınınormal sayıyor. J P t ’ ’ 

yaz yapfeıt ölölmfaıcfe Narlı en 
temiz sahili 448 kcnteasfe öranryia Küçük 
KtimU’nsı en KlıS caMI öiduğı» bellıfenmışlL 
¥eöiiliiâi< bu arâsfırmatarla,. 
ytızülrtylfecek bölgeli ükkığunuOa Mirimi ■

Güve ile mücadele başladı
Gemlik ilçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, 

zeytin güvesi ile mücadelenin başladığını, 
üreticilerin zararlılara karşı zaman geçirme
den ilaç kullanmalarını istediler.

İlgililer, çiçek nesli ile mücadele için 
güveyi yok edecek, insektif yağ ilaçların 
kullanılması gerektiğini hatırlatarak, 
havaların ısısının normal gitmesi halinde 
hafta içerisinde zeytin çiçeğinin açılması ile 
güvenin çiçeğe zarar vererek, ağacın 
meyve tutmasını önleyeceğini hatırlatarak, 
mücadelede geç kalınmamasını söylediler.

Bu yıl ilkbahar yağışlarının uzun sürme
si nedeniyle bilhassa taban arazilerde man
tar hastalığının geçtiğimiz yılda olduğu gibi 
zeytin ağaçlarına zarar verebileceğine 
dikkat çeken ilgililer, İzmir Bornova 
Zeytincilik Enstitüsü'nden gelecek bir 
uzman ile ilçede bir inceleme yapılacağını 
ve bunun sonunda elde edilen bulgulara 
göre üreticinin uyarılacağını bildirdiler.

Zeytin güvesi ile mücadele için her türlü 
yağlı ilaçların kullanılabileceği ilgililerce 
hatırlatıldı.
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KONGRE İLANI
KURTULSPOR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 

BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün yıllık genel kurul toplantısı 14 
Haziran 1998 Pazar günü saat 21.00’de Köy 
Kahvesinde yapılacaktır.

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

üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

26 May'

GÜNDEM:
1- Açılış ve saygı duruşu.
2- Divan heyetinin seçimi

Yönetim ve Denetim kurulları ibrası >
3- Raporların okunması
4- Yönetim ve denetim kurullannın ibrası
5- Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
6- Dilek ve temenniler,
7- Kapanış.

DUYURU
özel Gemlik Körfez Fen 

Dershanesi Müdürlüğünden 
1998-1999 öğretim yılında dersanemize 

devam edecek öğrencilerle ilgili ücret 
çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır.

Bir ders saati ücreti
1- İlköğretim 4. ve 5. sınıflar
2- ilköğretim 6. ve 7. sınıflar 
takviye ve Fen Liseleri
3- Lise 1. ve 2. sınıflar takviye
4- üniversite hazırlık
NOT : ücretlerimize KDV dahildir.

400.000.-
450.000.-

500.000.-
550.000.-

DUYURU
özel Gemlik Doğuş Etüt ve 

Eğitim Merkezi Müdürlüğünden 
1998-1999 öğretim yılı Etüt Eğitim 

Merkezimize ait ücret çizelgesi aşağıya

Birinci 4 Ay 
ikinci 4 Ay 
Üçüncü 4 Ay

çıkarılmıştır.

44.000.000.-
46.000.000.-
48.000.000.-

Ücretlerimize KDV dahildir.
NOT: Yemek ve servis ücrete dahil 
değildir.

özel Gemlik Körfez Etüt Eğitim 
Merkezi Müdürlüğünden
1998-1999 öğretim yılı Etüt Eğitim 

Merkezimize ait ücret çizelgesi aşağıya 
çıkarılmıştır.

Birinci 4 Ay 44.000.000.-
İkinci 4 Ay 46.000.000.-
Üçüncü 4 Ay 48.000.000.-

Ücretlerimize KDV dahildir.

NOT : Yemek ve servis ücrete dahil değildir.

DUYURU İ
T.C.

Milli Eğitim Bakanlığı 
özel Gemlik Köseoğlu Etüt Eğitim 

Merkezi Müdürlüğünden
1998-1999 öğretim yılı Etüt Eğitim 

Merkezimize ait ücret çizelgesi aşağıya 
çıkarılmıştır.
Birinci 4 Ay 44.000.000.-
Ikinci 4 Ay 46.000.000.-
Üçüncü 4 Ay 48.000.000.-

Ücretlerimize KDV dahildir.

NOT : Yemek ve servis ücrete dahil değildir.

| KAŞEDE BEKLEMEYE SON |
^ittyiâatpMi 4iate*ni ite 

ûaçetenûufy itûta, ite (jafutvı. 
iŞf “Bir telefonunuz yeterli" $| 

| KÖRFEZ OFSET | 
■e s (0.224) 513 17 97 GEMLİK İl

MİLTON
AİLE GAZİNOSU

Düğün, Nişan ve Özel 
günleriniz için 

rezervasyonlarımız devam 
ediyor

H İskele Meydanı 
Tel: 513 10 71 GEMLİK

II-

I Bir i 
I oltyap 
I önemr 
| soğlta 
I otocaç 
I kşvey 
I doda 
I kıyan 
I peyleri 
I kınam 
I omaçl 
| ûece 
I Ne 
I çokeı 
I Yapılar 
I özgüriî 
I öğrete 
I mazo 
I Wan, ( 
| muna 
I yor 
I ûlkr 
I okuryc 

1 terdi 
I eğitim 
I tekrarlı 
I [rineaki 
I I llkö 
I | dûşüni 
[ llöğrenı 
I terketn

Eğiti 
" söyleye 

sonra t 
kullanı 
demek 

Felsr 
temizin 
aptalla: 
demek

Söylt 
var. iyi 
'Eğitime 
oka, bı 
sak, e 
kazanç 

f içerme: 
toplums

ANAD

NUM

•KASKı 
ÖDEME 
TRAFİ 

KAZas 
BRANŞI
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ARI ŞAKA YARI CİDDİ
Yazarımız Erol Gürçay, geçirdiği göz operasyonu nedeniyle yazısını yazamamıştır. 

Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunar, okuyucularımızdan özür dileriz.
Gemlik KÖRFEZ

EĞİTİME FARKLI 
BİR BAKIŞ

E Bir üstyapı kurumu olarak eğitimin ekonomik 
altyapıyı belirleyici olmayan, ama etkileyici bir 
öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Eğitimin 
sağlıksız ilişkileri değiştirmemizde önemli bir İşlevi 
olacağını düşünüyorum. Eğitimin ayrıca kimi yan
lış ve yararsız düşünce kalıplarından kurtulmamız
da da yararı vardır, öğrenilen her şeyin bizi sınır
layan ilişkileri değiştirmek gibi bir işlevi vardır. Bir 
şeyleri bilmek, bilgi biriktirmek, eğer o bilgileri kul
lanamayacaksanız bir olumluluk değildir. Eğitimin 
amaçlarını biliyor olmamız onu uygulamadığımız 
sürece bir işe yaramaz.
■ Ne yapıldığı kadar, hatta ne yapıldığından 
çok eğitimin nasıl ve niçin yapıldığı önemlidir. 
Yapılan ne olursa olsun, eğitimin temel işlevi bireyi 
özgürleştirmek, yaşama sanatını öğretmek olmalı. 
Öğreten-öğretilen gibi mikro-iktidar ilişkileri kaçınıl
maz olarak öğreneni öğretene karşı edilgen 
kılan, özgüvenini sarsan, veren-alan ilişkisi konu
muna dönüştürmektedir. Oysa süreç birlikte 
yaşanmalı.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirlemede 
okuryazarlık bir ölçüt olmaktadır. Okur-yazarlık 

likendi başına bir şey ifade etmiyor. Yapılan 
eğnimin özü önemlidir. Ezber gibi durmadan 
tekrarlanan, insanı aptallaştıran yöntemlerin ye
rine aktif eğitimi koymak gerekiyor.

ilköğretimin rolünün önemli olduğunu 
^düşünüyorum. Çünkü ezber burada öğreniliyor, 
öğrenci o kolaycı düşünce biçimini kolay kolay 
terketmiyor. Liseye gelince iş işten geçmiş oluyor. 
E Eğitimde beynimizi ekonomik kullanmadığımızı 
söyleyebilirim. Yığınlarca bilgi istifleniyor, bir İki yıl 
sonra hangisi aklımızda kalıyor. Beyni ekonomik 
►kullanmak demek daha yararlı kullanmak 
demektir.

Felsefe öğretmeni arkadaşıma, eğitim felse
femizin olup olmadığını sorduğumda, “Var, insanı 
aptallaştırak gibi bir felsefesi var” dediğinde ne 
demek istediğini anlamıştım.
■ Söylemden gerçeğe giden yolda sorunumuz 
var. iyi şeyler söylüyoruz, ancak gerçekler farklı. 
Eğitime yönelik değerlendirmelerim olumsuz da 
olsa, bu konudaki yanlışlıklarımızın ayırdına varır
sak, eğitim dizgemizi düzeltmek gibi bir 
kazancımız olabilir. Eğitim dizgemiz yanlışlıklar 
içermeseydi kolay yoldan köşe dönücülük ve 
toplumsal yozlaşma olmazdı.

DUYURU
T.C.

Milli Eğitim Bakanlığı 
Gemlik özel Köseoğlu ilköğretim 

Okulu Müdürlüğünden
Okulumuzun 1998-1999 öğretim yılında 

uygulanacak eğitim üretleri aşağıdaki şekilde 
tespit edilmiştir.

Duyurulur.

SINIFLAR EĞİTİM ÜCRETİ
Anasınıfı 100.000.000.-+KDV
ilköğretim 1 425.000.000.-+ KDV
ilköğretim 2 525.000.000.-+ KDV
İlköğretim 3 525.000.000.-+ KDV
İlköğretim 4 525.000.000.-+ KDV
İlköğretim 5 525.000.000.-+ KDV
ilköğretim 6 600.000.000.-+ KDV
İlköğretim 7 600.000.000.-+ KDV
ilköğretim 8 600.000.000.-+ KDV

NOT: Servis ve yemek ücretleri dahil değildir.

□ Olay,
□ Bursa 2000 ve

□ Haber
Gazetelerine

__ Vereceğiniz her türlü z* 
ilanlarınız için

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ REKLAM

(0.224) 513 17 97 GEMLİK

DUYURU
Soyadı Değişikliği

1 -Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin
16.4.1998 tarih 1998/118 esas 1998/308 karar 
sayılı ilamı ile Çürük olan soyadım Yıldız 
olarak tashih olduğu ilan olunur.

Mustafa Çürük

2-Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 
30.4.1998 tarih 1998/123 esas 1998/349 
karar sayılı ilamı ile Çürük olan soyadım 
Yıldız olarak tashih; olduğu ilan olunur.

Ahmet Çürük

3-Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 
30.4.1998 tarih 1998/125 esas 1998/350 
karar sayılı ilamı ile Çürük olan soyadım 
Yıldız olarak tashih olduğu ilan olunur.

Erol Çürük

4- Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 
30.4.1998 tarih 1998/124 esas 1998/341 
karar sayılı ilamı ile Çürük olan soyadım 
Yıldız olarak tashih olduğu ilan olunur.

Mustafa Çürük
5- Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 
30.4.1998 tarih 1998/126 esas 1998/342 
karar sayılı ilamı ile Çürük olan soyadım 
Yıldız olarak tashih olduğu ilan olunur.

Erdal Çürük

6- Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 
28.4.1998 tarih 1998/121 esas 1998/323 
karar sayılı ilamı ile Çürük olan soyadım 
Yıldız olarak tashih olduğu ilan olunur.

Mehmet Çürük

7- Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 
28.4.1998 tarih 1998/120 esas 1998/327 
karar sayılı ilamı ile Çürük olan soyadım 
Yıldız olarak tashih olduğu ilan olunur.

Ramazan Çürük

8- Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 
28.4.1998 tarih 1998/122 esas 1998/328 
karar sayılı ilamı ile Çürük olan soyadım 
Yıldız olarak tashih olduğu ilan olunur.

İbrahim Çürük

9- Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 
16.4.1998 tarih 1998/119 esas 1998/311 karar 
sayılı ilamı ile Çürük olan soyadım Yıldız 
olarak tashih olduğu ilan olunur.

Hüseyin Çürük

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTİ. 
ACENTELİĞİ- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASARI ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR.- TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, YANGIN, KAZA SİGORTALARIYLA (TÜM) BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.

■ ÇARŞI MEYDANI AKIT TEL =(0.224)513 02 34 
HAN KAT: 1 GEMLİK FAX: (0.224) 514 11 48

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

no
155
156 
5131055 
5131879
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der.. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk.' 
Halk Kutüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tdr. Md. 
İlçe Seç. Md.

5132066 
5134503 
5131274 
5140095 
5131286 
5131174 
5131846 
5131353 
5131057 
5131308 
5131133 
5131095
5133742 
5131507
5131414 
5131364 
5131411-
5131042 
5132360
5131186 
5134994

Gemi Saatleri
Yalova-Kartal:(lşgünü) 6.30-11.00-15.00- 

19.30 (Tatil)7.15-11.15-16.00 Kartal-
Yalova:(işgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00 

(Tatil) 9.00-13.00-18.45 Yalova-
Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil) 

6.30-13.00-17.30 Sirkeci- Yalova:(işgünü) 
9.15-14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15

Deniz Otobüsü

Devlet Has. 
SSK Hastanesi

Hastaneler
5139200
5132329

Mer. Sağ. Ocağı 5131068

TAKSİLER

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115

Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45- 
13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 (Tatil) 
9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-17.00- 

17.45-18.30-19.20-20.30
Yalova - Kabataşf işgünü): 7.20- 9.45-12.40 

15.00-17.15-19.30
(Haftasonu): 10.30-11.45-13.00-14.45-16.15-

17.30-19.00
Kabataş-Yalova (İŞ): 8.35-11.00-13.45-16.30- 

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

Feribot
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı) 

7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00- 
23.00 (P.tesi, salı, çrş, prş) 22.30(C.tesi)

7.3Ö-9.00-11.00-13.00-15.00-16.30-18.00-19.30- 
21.00-22.30(Cuma, pazar)

Körfez Taksi - 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550,

.. u ... 5132325 
Muhasebe M.5134521.182 
Yazı İş. Md. 5134521-m 
Su Arıza yalnız 185

GEMLİK te SİNEMA ÇÖNLERİ

Tutku: Mortal Kombat

Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Haboşgaz 
Ukltgaz 
YenıUkltgaz 
Alevgaz

513 12 95 
514 1700 
513 1637 
513 16 37 
513 83 43 
513 22 59 
5134546 
514 2841 
513 6500 
513 4095

NÖBETÇİ 
ECZANELER

26 Mayıs 1998
Engin Eczanesi

27 Mayıs 1998
Veziroğlu Eczanesi

28 Mayıs 1998
Yiğit Eczanesi

29 Mayıs 1998 
Seda Eczanesi

30 Mayıs 1998
Çamlıca Eczanesi

31 Mayıs 1998
Yiğit Eczanesi

1 Haziran 1998 
Yasemin Eczanesi
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Yıldırımdan 
piknik 
ziyafeti
- Doğru Yol Partisi Üçe 
Başkanı Yüksel Yıdırım,_

/Parti Genel Baştanları 
Tansu Çlller'ln Gemlik'te 
’ybptiğı mitingin . 
^yorgunluğunu Küçük 
Kumlayakınlarındaki 
yazlığında yönetirin I1>* 
kurulu, denetleme Kurulu, 
belde başkçnlanı, . 

f kaÇın ve gençlik-p l 
'korriisyonlöfı üyeleri ye,.■■ 
seslerine verdiği yerrtekte 
giderdi.

■ Yüksel Yıldırım, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada,) geçtiğimiz. i t 
hafta çıkan haberde 
eksiklik bulunduğunu, 
yemeğin salt. Kadın 
' Komisyonu üyeleri ve,' 
eşlerine 'değil, yönetim, 
denetim kurulu belde , 
başkanlan, gençlik 
komisyonu ÜyeieıŞ^, 9 

■ ederine verildiğini söylödi i 
I Yıldırım, “piknikte stres 
attık, yaklaşık 150 
arkadaşımla birlikte 
güzel bir gün geçirdik.", 
'dedi.

CHP Kadiri ve 
Gençlik 
Komisyonu 
ADD’yi 
ziyaret etti
- Cumhuriyet Halk-Partisl - 
Kadınive Gençlik 
Komisyonu Üyöleri, 
Atatürkçü Düşünce 
iDörnedi.hilkütuluş-. ! 
■yıldönûmlbri hedehiyte 1 t 
'ziyaret?ettijer.
•; ^ernek1pöşkqnı.ljac*lf'if 
Onal'adn çatışmalar 
hakkında bilgi alan CHP'lller 

. çalışmaları; yakından.
izledi kİ erini ve destek, ;. 
olduklarını böyleçfîlşr'J

Yaşadığımız 
çevreyi temiz r 
tutalım
geleceğe teiniz
mıreı
bırakalım.

KUMLADA
HAVUZLU KİRALIK 

DAİRELER
S: 513 17 97

KONGRE İLANI
S.S. Gemlik Arı Konut Yapı Kooperatifi 

Başkanlığından
•!>l :S;ö.)iiGernlikKAFi Konut rYâpı Kooperatifimin kuruluş 
aenel kurul toplantısı 28.06.1998 Pâzar günü 
saat 14.00’de İbrahim Akıt Caddesi No : 9 Gemlik 
adresinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 7 gün sonra aynı yer 
ye saatte aynı gündemle toplamlacaktır.--—
| üyelerimize önemle duyurulur.

YÖNETİM KORULU
GÜNDEM:

i 1-Açılış yoklama
2- Divan seçimi, saygı duruşu
3- Yönetimrkyıyly faaliyet rapp^y t,,
4- Yönetim kûrulusöÇîrhi

|ı 5-, penetim küruju seçimi
i 6- Arsa alımı için yongilrn kuruluna yetki verilmesinin 
görüşülmesi H9
|T 7- İnşaat proje, altyap’ı, yolaterk, tevhit, yolaterk park ve 
yeşil alan düzenlemesi ve inşaatın yapıtiş şeklinin 
görüşülerek fyön'etım; fcurbıünâoyetKi^venlmeSİ.U/Emanet 
Komray0hwırr^O^Qjrölfhöâ!te'
| 8- Kooperatife üye alınması ve aidatların belirlenmesi

9-, Kooperatif hizmetlerini yürütmek üzere büro 
nutulması, demirbaşların alınması, personel alınması için 
yönetime yetki yerilmesi/;;
1 10- Dilek ve temenniler, kapanış.

Her Zevke, Her Bütçeye Uygun Davetiyeler 
1 günde itina ile basılır <
Güneş (pek Koza 

Erdem Kristal

Körfez Ofset
T? 513 17 97 GEMLİK

GENEL KURUL İLANI i
GEMLİK TARIM VE HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME 

İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜNÜ DESTEKLEME
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN i

Derneğimizin 1996-1997 yıllat Olağan Gendi 
■Kurulu 15 Hazftan. 1998 gönü? saat 11.00’de ilçö 
Tarım Müdürlüğü 2. nci Hizmet Binasında 
yapılacaktır.

। Aşağıdaki igündemde yazılrımaddelerin görüşülüp 
jkarara bağlanmasıiçin; üyelerimizin toplantıyı! 
(teşrifleri rica olunu&ı vö

YÖNETİM,KURULU U

GÜNDEM :
1^çTfis"u'
2- bivah Heyeti seçimi, saygı duruşu'
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması
4- Derietim Kurülû R*apİ5TıfriÜri; okunrhâsi ' "
5J Bilahço-<5ölir GiclerlcetVelinih bktjf,ımasıJ' •.
6- Yönetim Kurulun un ibrası
7- Denetim Kurulunun ibrası sı
84 rYönetimve' Denetim’Kurülu:üyelerinin;Seçimi e
9- Dilek ve temenniler n
1QriKşp^ın^.|Sn

ACELE SATILIK DAİRE |
Gemlik Ilıca Mevkiinde T ;

Sahibinden
Acele Satılık 

Sıfır Daire | L
TELEFONLAR

Cep (0.532) 362 21 57
Akşam 18.00’dan sonra 

(0.224) 245 45 79’dan Fulya Hanım

.. *

katıl

veyf

KÖRFEZ OFS
...;/T: .

toplci
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Kara
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kurulı
I- 
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yöne 
sonur 
görüş 
gûna

G
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an 
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e) 

yönet!
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MATBAACILIK ■ REKLAMCILIK -YAYINCILIK

Her
Fatura

Yıl
Md 

seçilir. |
Asi 

çağnln

üyeler L 
kurulu \

Ma 
üye tar 
tarafınc 
. S01 
duruşma 
görevle

Mat.

"r-.n

ürlü Baskı işleriniz itina ile Yapılır
Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Gider Makbuzu, 
Müstahsil Makbuzu, Kitap, Dergi, Broşür, Gazete, 

El İlanı, Kaşe, Kimlik Kaplama, Fatura Kartı, 
Özel PVC Kartlar, Takvim

No î 51/A GEMLİK
f7 T<^W.W'3 tOlO

Kemal Bengü Cad. Horoz Apt. Altı BURSA
^-Tteh 225^20 67 «223 66 88 ■

likf felâ 
m
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