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5. Gemlik Ahmet Süren Zeytin Dalı Halk Oyunları Yarışması yapıldı 11 parça hayali tekstil ürünü ihraç ettiler, iki partisinden 
50 milyar liranın üzerinde KDV iadesi aldılar.

«KURULU

ınması

»çimi s

Folklore doyduk
Pazar günü Atatürk Kordonunda yapılan Halk Danslan Yarışmalarında birinciliği 

Kocaeli Değirmendere Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Artvin oyunlarıyla kazandr ikin
ciliği Kocaeli Tavşancıl Belediyesi, Ardahan yöresinin oyunlarıyla, üçüncülüğü ise 
Kocaeli Körfez Belediyesi Halk Dansları ekibi kazandı.

Gösterileri halk büyük coşkuyla izledi. Yarışmalar geç saatlere değin sürdü.

II II

Gümrükte hayali taca
adına düzenlenen 
sahte belgelerle 
GEMPORT limanından 
11 parti tekstil 
ürününü ihraç ettik
lerini gösteren 
şebeke, 2 parti ihra
cattan 50 milyar 
liranın üzerinde KDV

W

t

ADD’den mektupla destek arayışı
Atatürkçü Düşünce Derneği Sunğipek 
Fabrikasının Atatürk Kültür Markezine 
dönüştürülmesi için başlattığı destek arayışını 
mektupla sürdürüyor. Haberi Sayfa 2’de

Karanlıklar aydınlanmadıkça...
5. Gemlik Ahmet Süren Zeytin Dalı Halk Oyunlan Yanşmasında 
birinciliği Kocaeli Değirmendere ekibi üçüncü kez kazandı

iadesi aldı.

Gemlik Gümrük 
Müdürlüğünde 
görevli bir bayan 
memurun evraklarda 
eksikliği farketmesin- 
den sonra yapılan 
incelemede, ıhra- 
caatların hayali 
olduğu ortaya çıktı. 
Polis iki kişiyi gözaltı
na aldı.

Haberi Sayfa 3’de

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal’a 
yapılan saldırının katillerinin çabuk bulunması genelde 
sevinç yarattı.

Bu sevinç, emniyet güçlerine karşı son zamanlarda 
beslenen hoşnutuzluğun giderilmesinde büyük etken oldu.

Akın Birdal' ı 1976 yılında Ankara da tanımıştım.
Haydariye Köyü Kalkınma Koperatifine traktör almak 

uğraşısı içinde idik ve traktör karaborsadaydı. O yıllarda 
Köy- Koop Genel Başkan yardımcısı olan Birdal ile 
görüşerek Birliğin Romanya'dan ithal ettiği Universal trak
törlerinin alımı için girişimlerimizde bize yardımcı olmuştu.

Birdal, o tarihlerde CHP milletvekilliği de yapıyordu. 
Yumuşak görünüşlü, kibar ve demokrat bir kişiliği ile 
tanımıştım yıllar öne o'nu.

Cengiz Göral, Uğur Mumcu, Abdi ipekçi, Çetin Emeç 
gibi kahpe bir kurşundu onu da vuran.

Ne varki diğerleri gibi vuranları gizli kalmadı.
Failleri kısa zamanda yakalandı ve Susurluk kazasıyla 

başlayan “Devlet, çete, mafya” iddiaları somut bir şekilde 
gözler önüne sergilendi.

Susurluk kazası, Türkiye'nin bilinmeyen faili meçhul
lerinin aydınlanmasında bir başlangıç oldu.

İlk kez kitleler, meydanlarda toplanarak çetelerin 
ortaya çıkarılmasını haykırdı. Aydınlık Türkiye istemlerini 
dile getirdi.

Temiz toplum isteyen yığınlar, Adaletten bir umut 
bekliyor ve ülkenin önünün açılacağını sanıyordu.

Beklenen olmadı. Susurluk kazasıyla ortaya atılan tüm 
iddia sahipleri ellerini kollarını sallayarak toplum içine 
çıkarıldılar. Bazı kesimler tarafından ise birer kahraman 
olarak karşılandılar.

İşte, aynı düşüncenin sahipleri dün Cengiz Göral'ı 
bugün ise Akın Birdal’ı yok etmeye çalıştılar.

Devlet içinde çetelesen bu grupların bir eli mafyada, bir 
eli eroin ticaretinde, bir başka eli ise cinayet şebekelerinde 
Bu şebekeler çökertilmedikçe, karanlıkların ayadınlan- 
ması beklenmemelidir.

İşin kötüsü bu çeteler, küçük mafyacık gruplara da 
kötü örnekler teşkil ederek .onlara cesaret veriyor.

Bir bakıyorsunuz birileri çıkıyor kendi halinde çalışarak 
belirli bir ekonomik düzeye çıkan işadamının kapısına 
dayanarak haraç istiyor. Alamazsa, silahına sarılarak 
belden aşağıya basıyor kurşunu.

Dünün çömezi, bir içen bir dışarı, sonunda bağımsız 
bir güç olduğunu sanıyor.

Son zamanlarda bu türler çoğaldı.
Bunda Susurlukları hazırlayan zihniyetin payı yok mu 

sizce?
Susurluklar aydınlanmadıkça, toplumda rahatsızlık 

sürecek.

Devlet Hastanesine 
üç doktor atandı

Gemlik Devlet Hataneslne 
üç yeni uzman doktor atandı.

Hastane Başhekimi 
Mehmet Küçükkeçe'den 
aldığımız bilgilere göre, 
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden Teoman 
Sınar Enfarktüs Hastalıkları 

zmanı olarak, Kastamonu 
Taşköprü Devlet
Hastanesinden Tevfik Ulu Göz 
Hastalıkları Uzmanı olarak, 
Çapa Tıp Fakültesinden Yalçın 
Baykancı Kadın Hastalıkları 
Uzmanı olarak Gemlik Devlet 
Hastanesine atandılar.

Devlet Hastanesinde 15 
uzman, 5 de pratisyen doktor 
kadrolu olarak görev yapıyor.

Ytong 
semineri

Ytong Yapı ürünleri firması 
tarafından Atamer Turistik 
Tesislerinde müteahhit, 
mühendis, teknik eleman, inşaat
la uğraşan kooperatiflerin yöneti
cileri, inşaat kalfalarına seminer 
düzenlenecek.

Ytong Gemlik Başbayii 
Şahin Danış, saat 18.30 da 
başlayacak olan seminerde, 
Ytong ürününün tanıtımının 
yapılacağı, ürünle ilgili teknik 
bilgi verileceği ve deneyler 
yapılacağını söyledi.

istiklal
Caddesine 
kaldırım

Belediye yaz atağını İstiklal 
Caddesinden başlatıyor.

Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğünce bir süre önce ihale 
edilen kaldırım çalışmalarına baş
landı.

Fen İşleri Müdürlüğünden 
aldığımız bilgilere göre, Ahmet 
Dural Meydanından SSK 
Hastanesine doğru yolun iki 
yönündeki yaya kaldırılan 
ökülerek yerlerine, kırmızı 
tuğladan tek tip parke döşemesi 
yapılacak.

Yaklaşık 10 milyar liraya 
taamlanması beklenen parke

Devamı Sayfa 4'te

Sahiller 
doldu 
taştı

Mayıs ayında bunaltan yağ
murlar yağması vatandaşları 
güneşli havalara hasret bıraktı.

Pazar günü havanın günlük 
güneşlik olmasıyla ilçemizin tüm 
sahilleri insan akınına uğradı.

Baharın geçmiş yıllara göre 
çok yağışlı geçmesi yeşile ve 
denize hasreti arttırdı. Bir yağan 
bir açan havalardan bıkanlar 
pazar günü güneşi görünce 
soluğu kırlarda ve deniz 
kenarlarında aldı. Kumla sahilleri 
bu nedenle binlerce insanın 
akınına uğradı. Gün boyunca çay 
bahçeleri ve siteler yaza hasret 
insanlarla doldu.

Gamze’nin acı sonu

Bunlara yeşil ışık yakan siyasiler de destekledikleri bu 
çetelerin namlusunun bir gün kendilerine çevrildiğini 
görünce, iş işten çoktan geçmiş olacak.

Bizim tarihimizde bunun çok örneği var.
Görebilene..! ________

Emlak Vergisi 
beyanname 
verme süresi 
uzatıldı

Her dört yılda bir 
Belediyelere verilen emlak ver
gisi beyannamesi ile birinci taksi- 
dinin ödeme süresi, Bakanlar 
Kurulu kararı ile bir ay uzatıldı.

Mayıs ayının sonuna kadar 
ödenmesi gereken emlak vergi
leri ile bu yıl 2001 yılına kadar 
verilecek emlak beyannameleri 
mecliste bulunan bir yasa 
tasarısı nedeniyle Haziran ayı 
sonu kadar uzatılması beyan
name vermeyenleri sevindirdi.

Belediye'de 

sözleşme 
I^Şilye îsî^â&Ssı arasın- 

da 1 Mart tarihinden beri 
devam eden toplu sözleşme 
görüşmeleri tamamlanamadı 
Dün, Sendlka’nın Bursa Bölge 
Başkanı Süreyya Canda? ile 
Gemlik Belediye işçi temsilci
leri ve Belediye Muhasebe 
görevlilerinden Eyüpbiroraya 
geierek sözleşmenin eksik 
kalan maddelerinde rütuş 
çalışmaları yaptılar. 
Çalışmaların sona ermesin
den sonra taraflar arasından 
imza töreni düzenleneceği 
açıklandı. Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, sözleşme ile 
belediye isçilerinin ücret
lerinde enflasyon üzerinde 
iyileştirme olacağını söyledi.

Gemlik Anadolu Kız 
Meslek Lisesi üçüncü sınıf 
öğrencisi Gamze Güldal, 
ve arkadaşları okul tarafın
dan düzenlenen Kuşadası 
gezisinde, Turkat Otel'de 
konakladılar. Pazar günü 
arkadaşlarıyla otelin yüzme 
havuzuna giren Gamze, bir 
daha çıkamadı.

Arkadaşlarının gözleri 
önünde birbuçuk metrelik 
suya dalan talihsiz 
Gamze’nin boğulduğunu 
kime farketmedı. Dakikalar 
sonra Gamze'yi arayan 
arkadaşları, havuzun 
dibinde cansız cesedi ile 
karşılaştılar.

Haberi Sayfa 3'te

ÖNÜNE GELEN KONUŞUYOR.
AKLINA ESEN KONUŞUYOR.
HER KONUŞANIN KONUŞTUĞU HEP YANLIŞ 

ANLAŞILIYOR.
DOĞRU ANLAŞILACAK KONUŞMAYI 

YAPACAK BABAYİĞİDİ NE ZAMAN 
GÖRECEĞİZ ACABA?...

MERAK BU YAI...
nem ^amcı.
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Başkanlığa Mustafa 
Fıstık seçildi

KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Seçeneksizlik
CHP kurultayı sona erdi, ancak 

tartışmalar bitmedi. Kimilerine göre, 
CHP “değişim” ve “yeniden 
yapılanma” yolunda önemli bir 
kavşağı döndü. Kimilerine göreyse, 
“sosyal demokrasi”den çark 
ederek, şu sıra daha çok “küre
selleşme” adıyla anılan “Yeni 
Dünya Düzeni”ne uyum sürecine 
girdi.

Birinciler, CHP'nin “değişim” ve 
“yeniden yapılanma” çabalarında 
dünya solunun gerisinde kaldığı; 
sosyal demokrasinin Türkiye’de 
1983’ten beri sürekli gerileyiş neden
lerinin “küreselleşme”ye -yani ‘Yeni 
Dünya Düzeni*ne- uyum sağlamak
taki gecikmede aranması gerektiği 
görüşünde.

Şimdilerde ANAP’ta politika yapan 
veya “özalist felsefe”ye bağlanan 
“sabık sosyal demokratlarla “ikin
ci cumhuriyetçi”ler ve CHP’nin 
sahip olduğu “kitle tabam”na ayrına 
kabaran -sosyalizmi siyaset 
sofrasının garnitürü düzeyine 
indirgeme eğilimindeki- kimi “yeni 
solcu”ların ortak yargısı bu.

İkinciler ise, kendine özgü 
ekonomik/toplumsal yapısı ve yüzyıl
lardan sarkıp gelen gelenekleri 
dolayısıyla “küreselleşme”nin, 
Türkiye’de bir kavram kargaşasına 
yol açtığı kanısında. Bu İkinciler, 
“Yeni Dünya Düzeni”nin, gelişme 
sürecindeki Türkiye’yi yeniden 
1919’lara taşıyabileceğinden -hatta 
taşıdığından- derin kaygı duymakta. 
Genel yaklaşım şöyle:

“Bir ülkede, hele Türkiye gibi 
gelişme trendini henüz tam 
anlamıyla yakalayamamış bir 
ülkede, ‘iktidar’larla muhale
fet'lerin aynı dünya görüşünde bir- 
leşiyor olmaları, sıkıntılar içinde 
bunalan seçmeni ya ‘kararsızlığa 
sevkeder, ya da ‘metafizik’ çözüm 
arayışlarına.”

Sanırım, 28’inci Kurultay sonrası 
CHP’nin uzun süre bu tartışmaların 
odağında yer alması kaçınılmaz...

* * *

Yeni Yüzyılla açtığı, kurultay son
rası CHP’ye ilişkin soruşturmaya ve 

. rilen yanıtları üç öbekte toplamak 
olanaklı:

1- CHP, gecikmeyle de olsa 
‘dönüşüm’ ve ‘yenilenmeyi göze 
alarak ‘çağdaş sol’a uyum 
sürecine başlamıştır.

2- CHP ne yaparsa yapsın, kitle 
lerle bağını koparmış, “seçenek” 
olma özelliğini yitirmiştir -ki bunlar, 
CHP tabanını sahiplenmeye aday

‘yeni sol’ siyasetçiler-, dolayısıyla 
artık toparlanamaz.

3- CHP, Baykal’ın önderliğinde 
giderek ‘merkez’e yaklaşma ve 
‘sosyal demokrat’ kimliğinden arın
ma sürecine girmiş bulunmaktadır. 
Bu ise, -öteki sol/sosyalist parti
lerin henüz yığınsal destek 
sağlayamamış olmaları nedeniyle- 
Türkiye'yi siyasal anlamda 
‘seçeneksiz’ bırakmaktadır.

Burada,, birinci ve ikinci öbek 
görüşlere değinmem gereksiz -çünkü 
esasen çok konuşulmakta, yazılıp 
işlenmekte-, üçüncü grubun öncü
lerinden Ahmet Taner Kışlalı, 
Kurultay’da ortaya çıkan tabloyu 
şöyle değerlendiriyor:

“Bazı numaracı cumuriyetçilerin 
ve eski özalcıların öne sürdükleri 
gibi, bu acaba bir ‘devrim’ midir?

Hayır!
Bu bir ‘karşıdevrim’dir... Bu, 

özal’ın yarım bıraktığını, Cem 
Boyner’in yapamadığını, Çiller’in 
yüzüne gözüne bulaştırdığını 
tamamlama hareketidir. Amaç, 
‘sağln eksikliğini ve beceriksizliği
ni, ‘sol görünüm’ altında gidermek
tir.”

28 Mayıs gecei Kanal E'ye konuk 
olan DİSK Genel Başkanı Rıdvan 
Budak da, üyesi olduğu CHP’nin, 
28’inci Kurultayla sosyal demokrat 
çizgiden biraz daha uzaklaştığı 
görüşünde.

Her ne denli TV’lerin telefon anket
lerini ihtiyatla karşılaşanı da, itiraf 
etmeliyim ki sonuç ürkütücüydü : 
izleyenlerin “yüzde 71 "i. CHP’nin 
sosyal demokrat/çızgıden uzaklaştığı 
kanısını paylaşmaktaydı!

Ve önceki günkü Cumhuriyetle 
bir haber : “Asker özelleştirmeye 
direniyor”.

Çünkü 'özelleştirilen Sümerbank 
fabrikalarında, Silahlı Kuvvetlerin 
gereksinim duyduğu “üretim”! 
sürdürme, vaatleri bile askıya alın
mıştı.

Oysa CHP Lideri, “küreselleşme” 
rüzgarları önünde savrulan hazan 
yaprağı misali, kurultay salonunda 
yükselen “özelleştirmeye hayır” 
pankartlarına inat, “özelleştirme” 
söylevi veriyordu.

Ve de -kimilerine göre- Baykal bu 
tutumuyla, “seçeneksiz”liğe doğru 
sürüklenişte, CHP geleneğiyle 
çelişmesine karşın, işlev üstleniyordu.

CHP'liler -örneğin Bursa örgütü-,, 
hizip manevralarından fırsat bulup, bu 
konuda da^kafa yorarlar mı acaba?..
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İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 17.04.1998 
tarih 1998/365 esas 

1998/313 karar sayılı ilamı 
ile Fatma Derya Yılmaz 

olan ismim Derya Yılmaz 
olarak tashih olduğu ilan 

olunur.

DERYA YILMAZ

Küçük Saıayi 
Sitesinde

H 1 »ilil H görev bolumu
Geçtiğimiz günlerde 

olaylı genel kurul toplantısı 
yapan Gemlik Küçük Sanayi 
Sitesi yönetim kurulu yaptığı 
görev bölümünde Mobilyacı 

»Mustafa Fıstıki başkanlığa 
getirdi.

Eski başkan Süreyya 
Bayrak'tan geçtiğimiz hafta 
sonunda Site evraklarını 
devralan yeni yönetim kurulu 
aralarında yaptığı toplantıda 
Başkanlığa Mustafa Fıstık'r ■ 
getirirken Abdullah Ay'ı 
Başkan Yardımcılığına, Cem 
Tümer’i de saymanlığa seçti.

Okullar 19
Haziranda
tatile giriyor

ilk ve orta' deredbll ;
okullarda 1997-1998 eğitim, 
ve öğretim yılı 19 Haziran 
1998 Cuma günü sona ere
cek.

Eğitim ve! öğretim döne
minin sonunun yaklaşması 
üzerine bilhassd orta dere
celi okullarda yoğun bir 
.şekilde son sınavlar 
yapılarak, öğrencilerin bir 
yıllık başarıları öğretmenler 
tarafından 
değerlendiriliyor.

# eleman?»

YOLUNU 
BİZDEN 

ÖĞRENİN

fi» (0.224)513 2519 
GEMLİK

Maşedei 
»Mühürde? 
f bekleme] 
İ^yok’llj

Her türlü lastik 
mühür ve kaşeniz 

bilgisayarlı 
sistemle 

yarım saatte 
itina ile yapıhr.

KÖRFEZ OFSET
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2. ÇERKEZ

KARAMEZAR KAFKAS
KÜLTÜR ŞENLİĞİ

Karanlığın ısrarla sakladığı bir gizemin üstünü 
açmak istercesine, ışığını bütün gücüyle ovaya yayan 
güneş gökkubbede yol alırken, otobüsünüz de bir şen
liğe doğru ilerliyor!

Bir saat sonra Ceyhan’ın Adapınar (Eski adıl 
Karamezar) köyündesiniz. Osmaniye'den, Adana'dan, 
Mersin, Hatay, Sivas... gibi yakın illerden, ilçelerden vl 
köylerden gelen yüzlerce Çerkezle bir şenliktesiniz! 
Anneler Günü’yle aynı tarihte (10 Mayıs) her yıl tekrar! 
lanan bir Çerkez şenliği!

Çerkezlerin bilinen tarihi 4000 yıl ötelere uzanır. 
Bugün, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yaşayan 
Çerkezlerin ataları ise Türkiye’ye Kuzey Kafkasya'dan] 
1864'lerde gelmiş, yerleştikleri bölge halkı ile kolayca 
kaynaşmış, bütünleşmiştir. 4000 yılın aşındıramadım 
ileri-evrensel bazı değer ve-gelenekleri ile yerleştikleri 
yörenin kültürüne zenginlik katmışlardır.

Konuk sever, sıcak ve sorun yaratmamaya özel 
gösteren bu halkın özündeki derinliğe inebilmek için 
akordiyon eşliğindeki Çerkez Halk Danslarını görmek, 
izlemek yeterli.

Halk dansları, bir toplumun iç dünyasını yansı
tan tarihsel, psiko-sosyal en doğal verilerdir. ’

Çerkez halk danslarında-oyunlarında açıklık- 
dürütlük ve saygı vardır.

Uçsuz-bucaksız ve rengarenk kır çiçeklerinin 
desenlediği, yeşil bir. halıya benzeyen ovanın ortasın
daki Adapınar köyünde, köy okulunun bahçesin- 
deşiniz. Kaymakam, birkaç parlamenter-ve Çerkez 
olmayan konuklar da var.

Oyun-dans için boş bırakılan açık alanın bir tarafın
dan akordiyon çalan müzik ekibi ve erkekler, karşıda, 
alanın öbür tarafında kadınlar, çocuklar, boş kalan 
taraflardan birinde sadece genç kızlar ve onların tam 
karşısında sadece delikanlılar...

Akordiyona ritm tutan alkışların (şaplakların)! 
eşliğinde delikanlılardan biri oyun alanına çıkıp şöyle 

. bir dolandı mı, kızlardan biri hiç davet beklemeden] 
[ hemen oyun alanına girer ve ona eşlik eder. Çerkez 

töresinin güzelliğidir. Çerkez kızı ve kadını erkeği yal
nız bırakmaz! Ve Çerkez erkeği ve delikanlısının kadı
na özeni ve saygısıdır, dansım sonunda, kendisine 
eşlik eden genç kızı-kadını dansın akışı içinde alkışlar
la grubuna iade eder. Ve anında, dans alanına bir 
başka delikanlı fırlar ve bir başka Çerkez kızLİ Bu 
böyle sürer gider...

Danslar-oyunlar genellikle ikilidir. Bir kız bir erkek. 
Belki grup dansları da vardır!

Analar-babalar, büyükler-küçükler ve konuklat3 
önünde açık, dürüst ve estetik jest ve figürlerle evlilik 
çağına gelmiş-yaklaşmış tüm delikanlı ve kızlar boy 
gösterirler... Ve olası ki; kurulacak bir yuvanın çiçekleri 
de orada açar!..

’ Kültür zenginliği ve kaynaşması ne güzel!
Dönüşte, yol boyunca ovayı, tarlaları seyrederken, 

hayal ettim, düşündüm, sordum kendime :
Uçsuz-bucaksiz ovada sadece bembeyaz pa*- 

patyalar (yoğurt çiçekleri) açmış olsaydı veya sadece- 
kırmızı gelincikler (pampallar) veya sadece sarı saman 
çiçekleri, ova daha mı güzel görünürdü? Hayır! 
Gözlerimin önünde uzanan yeşil doğal halı çok güzeli 
di! Başakların, yüzlerce, binlerce kır çiçeklerinin har- i 
monisi çok güzeldi! Gökyüzü çıldırmış, güneş sevdalıy
dı! Gizemli bir güzelliğin üstünü ısrarla açmak isterce
sine pırıl parıldı...

Kültür çokluğu, çeşitliliği de öyledir. Dünyamızın, 
ülkelerin, zenginliği, güzelliği, dinamiğidir!.. Yeter ki; 
gölge düşmesin üstüne! Fanatizim, ırkçılık, kirli siyaset 
bulaşmasın! Yeter ki; hoşgörü, bilginin aydınlığı ege
men olsun!

Çerkez şenliğinde Çerkez töresinin güzelliği, sıcak
lığı, hoşgörüsü vardı. Sevgi ve saygı vardı!

Çerkez insanı sözcüklerin ötesine uzanıyor, 
danslarıyla, müziğiyle iç-dünyasının tüm nüanslarını, 
Çukurova güneşinin aydınlattığı kır çiçekleri gibi dışa 
vuruyor, gururunu sergiliyordu.

Her şey çok güzeldi!
Kültür zenginliği üzerine kurulu bir dünya barışı ve 

özgür bir dünya özlemiyle!
OSMANİYE, 10 MAYIS 1998 I

özel Not : Karanlığın kara yüreğine inat, yaşa
makta direnen ve yaşayan AKIN BiRDAL'a uzun 
ömürler dileğimle!
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İ5. Gemlik Ahmet Şüren-Zeytin Dalı Halk Oyunları Yarışması yapıldı

I Folklore doyduk
Ç\°l ı/ Pazar aünü Atatürk Kordonunda yapılan Halk Danslar Yarışmalarında birincili!
ovaya yay51 
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✓ Pazar günü Atatürk Kordonunda yapılan Halk Dansları Yarışmalarında birinciliği 
Kocaeli Degirmendere Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Artvin oyunlarıyla kazandL ikin
ciliği Kocaeli Tavşancıl Belediyesi, Ardagan yöresinin oyunlarıyla, üçüncülüğü ise 
Kocaeli Körfez Belediyesi Halk Dansları ekibi kazandı.

Gösterileri halk büyük coşkuyla izledi. Yarışmalar geç saatlere değin sürdü.
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5. Gemlik Ahmet Süren 
Zeytindolı Halk Oyunları 
Yarışması bu yıl, geçmiş yıllara 
göre 'daha görkemli bir şekilde 
yapıldı.
Hayaların yağışlı olması 
nedeniyle 31 Mayıs Pazar günü 
saat 17.00'ye alınan halk oyun- 
lan yarışması Ahmet Süren 
Meydanınındaki açılış seramo 
nişiyle başladı. Burada toplanan 
protokol, folklor ekipleri ve halk 
Balıkpazan'na kadar folklor gös
terileriyle yürüdü.
Kaymakam Şener Can, Belediye

;Ba$kanı Nurettin Avcı. • 
Jandarma Komutanı Tarkan 
Tekin, Emniyet Müdürü Nedret 
Argün, Belediye Meclis.üyeleri, 
Daire Müdürleri ve Amirlerinin 
katıldığı yürüyüşte 5. Gemlik - 
Ahmet SürenZeytindalı Halk. 
Oyünları,Yarışmasına, Gemlik 
Halk Dansları Folklor Derneği, 
Kocaeli Karamürsel Belediyesi, 
Bursa Artvin Vakti, Kocaeli 
Gölcük Belediyesi, Orhangazi 
Belediyesi; Çanakkale Biga 
Atatürk Anddou Lisesi. Kocaeli 
Bahçelik Belediyesi . Balıkesir .

Balya Halk Dansları, Kocaeli 
Degirmendere Belediyesi, 
Manisa Soma Belediyesi, Kocaeli 
Tavşancıl Belediyesi, Kocaeli 
Körfez Belediyesi, Bursa ‘ 
Rumelililer Halk Dansları 
Topluluğu, Bursa Gençlik 
Merkezi, Kocaeli Güzel Sanatlar 
Kültür Müdürlüğü, Yalova • 
Yafem, Yalova Gençlik Merkezi,. 
Bursa Turkuvaz Halk Dansları, 
Orhangazi Balkan Göçmenleri 
Derneği folklor ekipleri de yer 
alarak yürüyüş boyunca halkı 
selamladılar ve gösteriler yap-

sini yansı 
dir.
a açıklık-
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r Gemlik Gümrük Müdürlüğünde mey
dana çıkartılan hayali ihracatla ilgili 
araştırma büyük gizlilik içinde sürdürülü 

•yor.
Geçtiğimiz hafta cuma günü Gümrük 

Müdürlüğünde görevli.bir bayan memurun 
ihracat belgeleri üzerinde yaptığı 
incelemede bir eksikliği farketmesi ve 
araştırmanın derinleştirilmesi ile 11 parti 
ihracatın belgeler üzerinde yapılarak iki 
tanesinden 50 milyar liranın'üzerinde KDV 
iadesi alındığı ortaya çıktı.

MÜFETTİŞ BEKLENİYOR
Daha önce Borusan A.Ş; ithalat ve 

ihracat bölümünde takipçi olarak çalıştık
tan sonra, buradan ayrılan ve serbest 
olarak çalışmaya başlayan Mehmet Avcı, 
Iğdır'h firmalar adına sahte belgelerle 
GEMPORT Limanından 11 kez tekstil ürün
leri ihracatını gerçekleştirmiş gösterdi. 
Gümrük muayene memuru ve kolcuların

kaşelerinin kullanılarak ve imzalarının da 
taklit edilerek düzenlenen belgeler, GEM- 
PORT Gümrüğünden'de çıktığı gösterilerek 
hayali ihracatın gerçekleştiği anlaşıldı.

Gümrük işleri takipçiliği nedeniyle 
rahatlıkla belgeleri' görevlilere hissettirme
den tamamlayan Mehmet Avcı ve ona 
yardımcı olan Recep özcan ile Haluk 
Bilgiç, ihracatçı firmanın kapanan iki 
dosya için 50 milyar liranın üzerinde KDV 
iadesini bağlı bulunduğu vergi dairesin
den aldığı saptandı.

■ G e m I i k Gümrük Müdürlüğü ol ayın 
ortaya çıkması. üzerine durumu emniyet 
müdürlüğüne bildirdi. Mehmet Avcı'nın iki 
yardımcısı gözaltına alınırken, ihracatçı 
firma,ve Mehmet Avcı'nın aranmasına 
başlandı...

Olay, Gümrük Müsteşarlığına bildirildi, 
üç müfettişin bugün Gemlik'e gelerek 
incelemede bulunacağı öğrenildi. .

^^M^^fet^^iöğrerKisiöktılgea^def^opaJzdâ boğulçMı

'ederken. Gamze’nin acı sonu

fılar.
Balkonlardan ve pencerelerden. 

. ekipleri alkışlayan Gemlikliler de 
sevgi gösterilerinde bulundular.
YARIŞMALAR BAŞLIYOR
Atatürk Kordonunda hazırlanan 
sahnede yapılan yarışmalardan 

' önce, bir konuşma yapan •
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, ■ 
bu yıl beşincisi kutlanan halk 
:oyunları yarışmasının Gemlik'in 
tanıtımında büyük etken .

’ olduğunu vurgulayarak, "Bu ’ 
yarışmaların, düzenlenmesinde 
büyük emeği geçen, Gemlik

Halk Dansları Folklor Derneği 
kurucusu ve eski başkanı Ahmet 
Süren'i burada .rahmetle anıyo
rum .- Onun desteği ile başlayan 
bu yarışmalar bugün beşinci yılı
na girdi. Kültür mirasımız blan , 
folklorü yaşatmak ve gelecek 
kuşaklara tanıtmayı amaçlayan 
bu festivallerin sürmesini diliyo.-. 
rum" dedi. Ekiplere başarılar da 
dileyen Başkan Avcı, halkın gös
terdiği ilgiye de teşekkür etti. 

. Neşe Yetişel, Gamze inceyıldız. 
Melih Güzel, Necdet-Arı, Akif 
Alahlar'ın seçici kurul üyeliğini- 
oluşturduğu yarışmalarda ekipler 
yaklaşık 30 halk dansları oyu- m 
nunuh büyük bir başarıyla sun
dular. .

■ Organizasyonun buyıl daha iyi 
. olduğu gözlenen yarışmalarda 
seçici kurul, Kocaeli ‘ 
Degirmendere Belediyesi Halk ■ 

. Dansları ekibini Artvin 
Oyunlarıyla birinci seçti’, ikinciliği 
Kocaeli Tavşancıl Belediyesi 
Ardahan Yöresi Oyunlarıyla, 
üçüncülüğü ise Kocaeli Körfez ’ 
Belediyesi Halk Dansları ekibi 
aldı.
Birinciye 75. İkinciye 50, üçüncü 
ekibe ise 30 milyon lira para 
ödülü ve şilt verildi. .
Ekipler paraları Ariyet Süren'in 
ailelerine, çocuklarının eğitim 
harcamalarında kullanmak için 
verdiler.
Gece aat 24.00'e değin süren 
yarışmalar binlerce Gemlikli 
tarafından ilgiyle izlendi.
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Gemlik Anadolu Kiz
Meslek Lisesinin
Pamukkale-Kuşadası gezisi 
acı sonla noktalandı. 
Kuşadasında konaklayan 
öğrenciler, kaldıkları otelin 
havuzunda serinlemek 
isterken 14 yaşındaki Gamze 
Güldal adlı öğrenci havuzda 
boğularak can verdi.
। Geçtiğimiz hafta sonu yıl- 
sonu gecesi nedeniyle önce 
Pamukkale'yi ziyaret eden 
Gemlik Anadolu Kız Meslek 
Lisesi öğrencileri ve öğret
menleri buradan neşe içinde 
Kuşadasına geçtiler. Yörenin 
tarihi ve turistik yerlerini 
görmeyi, amaçlayan öğrencil
er cumartesi gecesi 
Kuşadası1 Turkat Otel’de 
kaldılar. Pazar günü otelin 
havuzuna serinlemek için 
giren öğrenciler neşe içinde 
yüzerlerken yüzme bilmeyen 
Gamze, havuzun derin 
tarafında bir anda suların
arasında kayboldu.
Arkadaşları bir süre sonra 
Gamze'nin aralarında 
olmadığını farkederek, ara
maya başladılar. Genç 
öğrencinin havuz dibinde 
görülmesi üzerine dışprı.

çıkartılarak suni teneffüs 
yaptırıldı ve oradan 
Kuşadası Hastanesine 
götürüldü. Gamze, buradan 
da Ege üniveritei Tıp 
Fakültesine kaldırılırken, har
canan tüm çabalara karşın 
kurtarılamayarak yaşama 
genç yaşta veda etti.

TOPRAĞA VERİLDİ
Gemlik Anadolu Kız 

Meslek Lisesi öğrencilerinin 
yıl sonu gezisini zehir eden 
acı olay geziye katılan öğret
men ve öğrencileri şoka 
sokarken, durum Gemlik’te 
bulunan Güldal ailesine 
bildirildi. Kuşadasında geziyi 
yarım bırakan öğrenciler ise 
Gemlik’e geri döndüler.

Hayatının baharında bir 
dikkatsizlik sonucu yaşama 
veda eden Gamze'nin 
cenazesi de dün düzenlenen 
hazin bir törenle' toprağa ver
ildi. Sevenleri ve okul 
arkadaşlarının karanfilleri ile 
Türk Bayrağına sarılı tabut 
gözyaşları arasında 
Gamzenin evinden alınarak 
dün öğle namazından sonra 
ilçe mezarlığında toprağa 
verildi. Olay Gemlik'te büyük 
üzüntü yarattı. ,,

ADD’den mektupla 
destek arayışiO

Atatürkçü Düşünce Derneği Sunğipek Fabrikasının 
Atatürk Kültür Merkezine dönüştürülmesi için başlattığı 
destek.arayışını mektupla sürdürüyor.

. Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi Başkanı Hacı 
önal'ın Cumurbaşkanlığına gönderdiği yazısında; 
Derneklerinin ilçede Atatürk'ün adını taşıyacak Kültür 
Merkezi ve öğrenci Yurdu yapılmaı için çalışma başlattık
larını, bu konuda yaptıkları araştırmalarda. Tekel Genel 
Müdürlüğüne devredilen Sümer Holding A.Ş.'ye ait 
Sunğipek ve Viskoz Mamülleri Sanayii İşletmesinin, yapmayı 
planladıkları tesislerine uygun olduğunu belirterek, söz 
konusu işletmenin Tekel Genel Müdürlüğünden alınarak 
Kültür Bakanlığına devredilmesi konusunda yardımcı olun
masını talep etti.

Buna Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği adına Genel 
Sekreter Yardımcısı Oğuz özbilgin verdiği yanıtta talebin 
incelendiğini ve gerekli araştırmaların yapılarak derneği bil
gilendireceklerini açıklayan bir yazıyı ADD Gemlik Şubesine 
gönderdi.

ADD Gemlik Şube Başkanı Hacı önal, aynı taleplerini 
başbakanlığa, TBMM başkanlığına ve ilgili bakanlıklara da 
mektupla illetliklerini söyledi.

= Gonca YERUYIJRT==

Profesyonelizm Şartnamesi
Mesleğinizde, yaptığınız işte “ne kadar” pro

fesyonel oldğunuzu iç düşündünüz mü?
Hayır, hayır “ben bir profesyonelim” deyip 

sıkıştığı anda kaçanlardan, kaçmak cevap verenler
den söz etmiyorum.

Gerçek anlamda profesyonel düşünüp, işin 
gerektirdiği sorumluluk ve yetkiyi taşıyan ve yaptığı 
işten keyif alanlardan söz ediyorum. Yani gerçek 
profeyonellerden. iyi de bu nasıl anlaşılır? Yönetim 
danışmanı Ulaş Bıçakcı’nın hazırladığı 
Profesyonelizm Şartnamesi işte bunun için var. 
Dillerseniz beraber okuyalım ve kendimizi, çalışma 
arkadaşlarımızı veya profesyonelim diyenleri test 
edelim. Bakalım ne çıkacak.

Buyrun;
“Profesyonel sorunların üzerine gider; profesy

onel olmayan sorunların etrafında dolaşır ve hedefe 
hiçbir zaman varamaz.

Profesyonel işlerine sarılır; profesyonel olmayan 
elinin ucu ile tutar.

Profesyonel mesai saatlerini aşsa da işlerini ne 
ticeye ulaştırır; profesyonel olmayan, “sabah 8 - 
akşam 6 sendromıTna yakalanmış, “Mesai bitti 
mi benim işim de biter” diyen otobüs yolcusudur.

Profesyonel iş tanımından daha geniş bir sorum
luluk hissi taşır; profeyonel olmayan, “Ben burada 
sadece çalışıyorum” der.

Profeyonel iş tanımının dışında da taşşa işin 
gereğini yapar; profeyonel olmayana göre bu işler 
“Benim görevim değirdir. .

Profesyonel işlerini yerine getirebilmek için 
gerekli yetkiyi ne yapıp yapıp elde eder; profesyonel 
olmayan “Sorumluluk çok, yetkim yok” diye 
sızlanıp durur.

Profesyonel, yapabileceği işleri, “Ben bu işi 
yaparım” diye üstlenir; profesyonel olmayan tüm 
işleri, “Valla kardeşim ben profeyoneli, istediğim 
koşullar sağlanmazsa çeker giderim” diye koşul
landırır.

Profesyonel kutları, engelleri aşmaya çalışan 
yapicı’dır; profesyonel olmayan her vesilede, “Bu 
şirket adam olmaz” diyeni kronik mızmızdır.

Profesyonel orta yetenekteki personelle de 
görevlerini başarıya ulaştırabilir; profesyonel 
olmayan durmadan, “iyi adam yok ki!” diye ma 
zeret öne sürer.

Profesyonel üstlerini de yönetmesini becerebilir; 
profesyonel olmayan “Adam her işe karışıyor” 
diye şikayet etmekten işleri doğru dürüst yapamaz.

Profeyonel “Bu işi yapmanın daha iyi bir yolu 
olmalı”; profesyonel olmayan” Biz bunları eski-, 
den beri böyle yapardık” der.

Profesyonel “Araştırıp bulalım"; profesyonel 
olmayan "Valla, hiç kimsenin bişi bildiği yok" der.

Profeyonel bir hata yapınca “Benim hatam oldu"; 
profesyonel olmayan “Benim suçum değil” der.

Profesyonel dinler;, profesyonel olmayan konuş
ma sırasının gelmesini bekler.

Profeyonel kaybetmekten hemen hemen hiç 
korkmaz; profesyonel olmayan kazanmaktan gizli 
gizli korkar.

Profeyonel kendisini ayıracağı daha çok zamanı 
olsun diye hedefe daha kısa sürede ulaşmak için 
daha “sıkı çalışır”; profesyonel olmayan ise kendi 
kafasına göre takıldığı kıvır zıvır işlerle uğraşmak
tan, neticeye ulaşacak işleri yapmaya zaman bula
mayacak kadar “çok çalışır.”

Profeyonel söz verir, profesyonel olmayan vaat 
eder.

Profesyonel "Olmam gerektiği kadar iyi değilim”; 
profesyonel olmayan “Hiç olmazsa falanca kadar 
kötü değilim" der.

Profesyonel izah eder; profesyonel' olmayan lafı 
geveler.

Profeyonel dumanlı havayı da sever; profeyonel 
olmayan bahardan başka mevsim tanımaz.”
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DÜŞÜNCE KORİDORU

'Veda 'Sifyet
Em. Amiral

27 MAYIS HEP YAŞANACAK
Ne doğada, ne de toplumsal yaşamda.nedeni bulunmayan 

hiç bir olay yoktur. Ne kı neden, öyle .saltık bir etken değildir. 
• Dahası neden'den öz edince, .nesnel ve .öznel olanın ayrımına 
varmak da gerekir.

..Nesnel nedenler, insanın bilinç ve isteminden bağımsız olarak 
etken olurlar, Öznel nedenler ise, nesnel olanların insan 
bilincindeki yansımasına dayanan eylemlerdir. Ancak neden’in 
"vesile" (nedence), ile karıştırmamasına dikkat edilmelidir.

“Vesile" de aynen neden gibi, bir olayın gerçekleşmesinde 
etken olabilir. Ama: bu, .neden gibi temel bir etken değil, 
görünüşte (zahiri) ve zorlamalıdır. "vesile"den gelen bir olayda, 
başka olayldrca yapılan dış etkilerin rolü kadar, o olayı geliştirici iç 

. çelişkiler ae önemli bir etmendir.
27 Mayıs olayında "neden" etkendir; 12 Mart'daki gibi 

"Sosyal Gelişmenin Ekonomik Olanı Aştığı” ve 12 Eylül'deki gibi. 
“Anarşi" vesilesi değil...

Başka bir deyişle, 27 Mayıs zahiri ve zorlamalı ya da eylemi 
belirleyenlerin iç çelişkileriyle gelişmiş bir olay değildir. Tarıma 
dayalı toplumun sanayileşmeye doğru atılımı sürecinde, 
toplumsal yapıda doğan farklılaşmanın eylemi belirleyenlerin 
bilincinde yansımasının önemli bir aşamasıdır.

Gerçi, bu önemli neden, 27 Mayıs günlerinde ve ertesinde 
gözden 'kaçırılmıştır ama, bu da çok doğaldır: Çünkü önce 
olaylar yaşanır, sonra yaşanılan olayların bilincine varılır.

Üstelik'bu. önemli neden'i .gözden uzak tutturarak bilincin 
eylem üzerindeki etkisini ve dolayısıyla o süreçteki Silahlı Kuvvetler 
bilincini küçümsemek yoluyla 2/ Mayıs'ı yalnızca DP iktidarına 
tepki “vesilesi"ne indirgemek, sermaye güçlerinin ve iç çelişkileri 
zorlama yoluyla asma yanlıların işine gelmiştir. Her iki kesim de, 
toplumu ou yoldakoşullamanın tüm etkinliğinde birleşmişlerdir..

Dahası, Silahlı Kuvvetleri CHP ve İnönü’nün yedek gücü 
tO.larak sunmak çabasına da .girişmişlerdir. Oysa, DP tek .parti 
'döneminin -dolayısıyla CHP ve İnönü'nün- ideolojik mirasına asla 
reddetmemiştir, ve bu bakımdan 27 Mayıs, tek parti dönemi 
ideolojisine de karşı bir eylemdir.

Ve böyle olduğu içindir ki, o ideolojinin kör karanlığından çıkış 
noktasının, toplumsal koşulların yeniden örgütlenmesinde 
-olduğuna inanmıştır. Devlet yönetiminin öğeleri ve toplumsal 
denetimin öğeleri' arasında bir iç içe geçiş durumu olmadıkça 
demokrasiden ve demokratik işlerlikten söz edilemeyeceğini 
savunmuştur. Siyasal Devlet in karşısına, Toplumsal Devlerin 
üstünlüğünü koymuştur. Ancak bu belirlemelerde bulunurken ne 
12 Eylül gibi köndisini kitlenin doğal vekili sayma saplantısında 
olmuş ne de ona ültimatomlar hafinde politikalai dayatmıştır.

Ülke için ortalama bir demokrasi önerenlere karsı, 
demokrasiyi örgütlü ve özerk bir halk katılımının siyasal ve 
yönetsel eylemi üzerinde yaşatmayı öne çıkarmıştır. Ve sicil 
güçlerin tartıştığı ama henüz yol alamadığı demokrasi alanında, 
27 Mayıs, özğünük bayraklarını dalgaldndırmıştır.

■ Öte yandan, eylemin nesnel ekonomik nedeni de, 
toplumdaki mülkiyet ilişkilerini 27 Mayıs'dan sonra belli bir 
değişme uğramasıyla, tekelciliğin bu dönemi izleyen süreçte 
oluşmasıyla kendini tanıtlamıştır. Bu gelişim eyleme gölge 
düşürmemiş, tam tersine ve tarihsel eytişim yasaları önünde, 27 
Mayıs'ın önemli bir evrim süresi olduğunu kanıtlamıştır.

Zaten bunun ayrımına varan sermaye güçleri, kaba bir taktik 
gereği, Silahlı Kuvvetler içindeki tek tek'bireylerin diktatörlük 
güdülerini okşamaya koşulmuştur. Bunun sonucunda ise, gerici ve 
kafatasçı diktacılığı ülke için' tek çıkar yol olarak benimseyen 
Türkeş ve izleyicilerinin sayesinde. Silahlı Kuvvetler, kendisinden 
kat kat diktacı ve gerici sermaye güçleri karsısında 27 Mayıs 
darbecisi olarak suc'amnn r' duru;^.,jrc
«. Bu çoktağan şğn,r.q. 27 Mayisin getirdiği evrim ile toplumsa1 
devrim arasındaki eyrıŞımsei bağ koparılmıştır. Ve artık sermaye 
güçleri de. Türkiye'de şu ya da Bu parti arasında bir yeg 
belirlemek yerine, 'güdümlü demokrasi ile akersel demokrasi 
arasında dönemsel yeğler'belirlemeye Başlamışlardır. ■ ■

27 Mayış, kendim olduran nedenlerden soyutlama koparılmış, 
sonraki dönemlerde görüleceği gibi, askerlerin yönetsel erke 
eylemli katılımlarının herhangi Bir"vesile "sinin yansıması boyutuna 
sıkıştırılmıştır. Bununla da yetinilmemiş, 27'Mayıs, Silahlı Kuvvetlerin 
dünü le bugününün bir hesaplaşması şeklinde konulmuştur.

Oysa o görkemli evrim sürecini yaşayan dizler, Pierre de 
Blois'nın bir sözünü değiştirerek söylersek, 27 Mayıs'ın üzerine 
çıkan ye ondan daha uzaklara bakabilen ve görebilen kişilersek, 
bunü'hep ona'-borçluyuz. Demokrasi ve özgürlük sorünuhün hiç 
bir zaman bu genişlikle ve bü derinlikte ortaya konulduğu ve 
değer kazandığı bir dönem daha yaşamamıştır. Ülkemiz.

Peki; buna karşın, 27 Mayıs askersel bir müdahale değil midir?
Evet: öyledir. Ne ki; 12 Mart ve 12 Eylül güçlerinin öne 

sürdükleri gibi1, askersel müdâhalelerin, ulusal özellikleri diye bir şey 
yoktur. Ama dönemsel özellikleri vardır.

Örneğin, 12. Yüzyılda militarizm, Japonya'da “Çadır ve 
Karargah;Hükümeti” yönetimini zorla kabul ettirmiştir. Japonya, 
bir Genel Kurmay tarafından yönetilen askersel devlet özelliğini 
almış-: ve bunu bugün' de daha değişik bir biçimde 
sürdürügelmektedir.

"Çadır ve Karargah Hükümeti Yönetimi"ni zor yoluyla 
Türkiye'ye koşulamgya kalkışan Türkiş ve izleyicileri.27 Mayıs'da 
Silahlı' Kuvvetler 'bünyesinden dışlanabilmişlerdir ama, yirmi yıl 
sonraki bir askersel müdahale salt Bu yöntem biçimi üzerine 
kurulmuştur.

İşte dönemsel özelliğin en somut vurgusu!
Yoksa, Türkiye'de askersel müdahalelerin mutlaka 

parlementer demokrasiye (!) dönmek gibi bir ulusal özelliği 
olduğu savı asla doğru değildir. Hangi ülkede sürgit erki elinde 
tutabılmiştir ve tutabilir ki askersel yönetimler ?

Bu ayrıma varılmaz ise, 27 Mayıs'ın .dönemsel özelliği ve 
“nedeni” gözden yitirilir, diğer "vesıleci” müdahaleler gibi bir 
düzeye indirgenir: Bu da-27 MayısT ezmeyi hedef alan sermaye 
güçleri kadar onun .bayram olumunu önleyenlerin de istediği bir 
olgudur.

Bu iki ayrı güç, sessiz işbirliği içinde, söylevleri, yazıları, çıkarcı 
kalemleri ile 27 Mayıs'dan ve onun ufkunu açtığı özgürlükler 

'sürecinden intikam kuşakları hazırlamaya koyulmuşlardır ama, 
onları Atatüfk'den intikam almak için eylemde bulunan şeriat 

. güçlerinden' daha az masum değillerdir. Onlar, kendilerinin 
gerçek kimliklerini gözden saklamanın yolunu, 27 Mayıs evrimini 
gözden uzak tutmakta bulmuşlardır, ve 27 Mayıs'ı karalayıp 
bayram takvimi dışına atmakla, Türkiye'yi, yalnız geçmişteki 
demokratik ve özgür ufkunu tümüyle yadsıyan köksüz, hayalet bir 
toplum olmaya itmemişler, Mustafa Kemal'in Silahlı Kuvvetlerinin 
özgün varoluşunun geleneksel gerçeklerini de ilelebet 
terletmesini koşullamak istemişlerdir.

Onlar “vesife"ye dayalı askersel müdahalelerin koşullarını yerli 
yerinde tutarak, demokrasiyi, iki müdahale arasında nöbet 
değiştirip silah elde bekleme süreci olmakla sınırlama 
tutkunudurlar. Anayasa değişimi ve Rabıta olguları. Bu yönde ne 
denli başarılı olup olmadıklarının göstergesi olacaktır ileride.

Ne kİ, Graham Wallos'ın çok anlamlı bir deyişiyle 
özdeşleştirirsek, 27 Mayıs, “hayal kırıklığına uğratıcı olayların 
bulutları arasından bir parçacık mavi gökyüzü görmek" demek 
de olsa, o bir parçacık özgür maviliğin bayramı olarak hep 
yaşayacaktır Türkiye hin evriminde...

istiklal 
Caddesine 
kadirim

Başkan Avcı 
Ankara’da

1. Sayfadan devam 
çalışmalarının bitimiyle 
Gemlik girişinin görünümü de 
değişecek.
Çalışmalar hakkında bilgi 
veren ilgililer, Ziraat Bankası 
arkasındaki eski granit 
taşlarının sökülerek yağmur 
suyu kanallarının 
yapılmasından sonra bu 
sokağa beton parke taş 
döşeneceğini bildirdiler. 
Buradan sökülen parkeler 
ise, çevre yolunda bulunan 
mescit yolunda kullanılacak. 
İTFAİYE BİNASI 
Gemlik Belediyesi tarafından 
çevre yolunda bir süre önce 
kamulaştırılan arazi üzerinde 
inşaatı devam ederi itfaiye 
hizmet binasının 
tamamlanması bekleniyor, 
ilgililer, iki aya kadar 
bitirilecek olan izmet 
binasının Gemlik! ziyaret 
edecek Başbakan ve ANAP 
Genel Başkanı Mesut Yılmaz 
tarafından açılacağını 
öylediler.
öte yandan eki mezarlığın 
içerindeki toprak yollar yarım 
taşla kaplanarak vatandaşlar 
çamurlu yollarda yürümekten 
kurtarıldı.

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı bugün Ankara'da. 
Orhangazi, İznik ve Gemlik 
çevresinin köyleri adına bir 
süre önce kurulan birliğin 
işlerini takip etmek Ankara’ya 
giden başkan Avcı, 
belediyeye ait bazı yarım 
kalmış işler için bakanlıklarda 
görüşmelerde bulunduktan 
sonra Başbakan Mesut 
Yılmazla da görüşerek 
kendisini önümüzdeki ay 
bitecek olan bir dizi 
çalışmaların açılışlarına 
davet edecek.

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk

Mahkemesinin 
14.5.1998 tarih 
1998/220 esas 

1998/395 karar sayılı 
ilamı ile BOYRAZ olan 
soyadımız POYRAZ 

olarak tashih olduğu ilan 
olunur.

Abdullah BOYRAZ 
Çağlar G. BOYRAZ 

Emel BOYRAZ 
Ayten BOYRAZ 
Ebru BOYRAZ

KAŞEDE BEKLEMEYE SÛN

ctûta, ite, 
yofa/vt.

“Bir telefonunuz yeterli”

KÖRFCZ OFSCT
(0.224) 513 17 97 GEMLİK

eleman

YOLUNU 
BİZDEN 

ÖĞRENİN
«H» (0.224) 513 25 19 

GEMLİK

KRVIP

Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığından 

aldığım 652052 nolu 
Deniz Sınıf Okulu 

diplomamı 
kaybettim.

Hükümüzdür..

Şemsettin AYDIN

AİLE GAZİNOSU
Düğün, Nişan ve 

Özel günleriniz için 
rezervasyonlarımız 

devam ediyor
İskele Meydanı 

Tel: 513 10 71 
GEMLİK
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Başkanlık 
Sistemi

DİL KİRLENMESİ
I Sadece çevre kirliliği yok. Bunun yanısıra 
^gürültü kirliliği, politika kirliliği ve de dil kirliliği var. 
Dil sorunu toplumsal bir yara haline gelmiştir. Dil 
kirliliği köprüleri doğru kurmada ve iletişimde 
önemli bir engel oluşturmaktadır. Dilini koruya

mayan ülke yok olmaya mahkumdur. Vizyon (?) 
sahibi olma, ille de bazı kelimelerin İngilizce 

^karşılığını söylemeyi gerektirmez.
। Dilin önemli işlevleri vardır. Bilginin kullanıl
ması, sevginin dile getirilişi hep dil ile olanaklıdır. 
Dil bize daha geniş imgelerle düşünme gücü' 
verir. Dış dünya ile,ilişkimiz zenginleşir, bizi 
»anlamlar aramaya iter. Yabancı kelimeleri kullan
mada anlamsız ısrar, bunu moda gibi algılama, 
yersiz olduğu gibi dilimize de zarar verici nitelik
ledir.
. öğrencilere edebiyat ve dil bilgisi derslerinde 
dilimizi güzel kullanma öğretilmeli. Dil eğitimi, 
genel eğitimin en önemli parçası olmalı. Herkes 
bu konuda kendini ilgilendiren, katkı yapması 
gereken ne vara yapmalıdır. Bu duyarlılık 
yumağının içinde siz de varsınız. Dil, kullanmak 
için var. Kullanmazsanız o dil sjzin değildir. Dil 
konusundaki çalışmalarımızı kazanımlara 
dönüştürmek zorundayız. tTürkçe güzel, zengin
liği ve derinliği olan bir dildir.

Beni özellikte mutlu kılan şey, okudukça dil 
^bilgimin, kelime (sözcük) dağarcığının artması 
ve bunu bir zenginlik olarak duyumşamamdır. 
Yaşama sevincini ve sevgi karşısındaki coşku
muzu dışarıya hasıl en iyi yansıtacağız?

Tabii ki sözcüklerim, inandırıcı olması için 
sözcükler o sıcaklığı, derinliği ve güzelliği ekikiz 
(yansıtmalı.
■ Atatürk'ün ileriye dönük Türkiyesinde önemli 
yapı taşlarından, simgelerinden biri dile verdiği 
önem ve dil devrimidir. Her şeyde olduğu gibi 
toplumumuz dile, dilin yanlış kullanılmasına karşı 
duyarsız. Diline bu denli sahip çıkmayan kaç 
ülke daha sayabilirsiniz9 Derdimizi Türkçe anlat
mayınca oluşan boşluğu»yabâncı dil dolduruyor. 
Yanlış anlaşılmasın yabancı;dil eğitimine karşı 
değilim. Ancak yabancı dillerin egemenliğini onur 
İmci buluyorum.
■ Böyle bir olguyu açıklamak birkaç nedene 
bağlanıra eksik kalır. Nedenler zincirini biraz 
daha irdelemek gerekiyor.

“Siyaset Meydanı" programında, genç
lerin “Başkanlık Sistemi” konusundaki 
tartışmalarını ilgi ile izledim.

Gençlerin okul kitaplarındaki bilgi ile 
kalmadıkları ve kendilerini geliştirdikleri 
belli oluyor.

Dünyada uygulanan Başkanlık ve 
yarı Başkanlık Sistemlerinden örnekler 
verdiler.

Türkiye’nin bünyesine uygun ola
bilecek örnekleri, bir güzel açıkladılar.

Biri hariç, birbirlerine saygılı 
davrandılar, birbirlerinin sözünü 
kesmemeye çalıştılar.

Konusuna hakim, kamera karşısında 
rahat konuşan bir kısım genç öğrenciler, 
kamuoyunun dikkatini çektiler.

Başkanlık ,sistemi aylardır, poli
tikacılar arasında da tartışılıyor.

Ama.. Tartışmaya açılmasıyla, kapan
ması bir oluyor.

Birbirlerine verdikleri sert ve kısa 
cevaplarla tartışmaların önünü tıkıyor
lar.

Gençler kadar olamıyorlar!

Borsa Oyunları
Borsa, tehlikeli ve riskli bir oyun.
Belli kuralları var.
Bu kurallara titizlikle uyduğunuz tak

tirde, bir kayıba uğramazsınız.
Bazı uluslararası “ekonomik 

depremler”, her yatırımcıyı vurduğu 
gibi, bazen sizi de vurabilir.

Ama.. Bu oyun ülkemizde farklı 
oynanıyor.

Bazı yatırımcı grupların ve bazı 
spekilatörlerin tezgahları ile Borsa’da 
“yapay inişler ve çıkışlar” sağlanıyor.

- (CHP) desteğini çekti, “pat” Borsa 
düşüyor.

- (MGK) toplantısı, Borsayı lehte ve 
aleyhte etkileyebiliyor.

- Yılmaz-Baykal görüşmesi öncesi 
kitleniyor, toplantı sonunda iniyor ve 
çıkıyor.

-Sel basıyor, Borsa düşüyor.
- Cumhurbaşkanımız “üç bilin

meyenli” bir konuşma yapıyor, 
Borsada yine suni çalkantı yaşanıyor.

iç politikadaki her günlük olağan 
olaylarla, Borsalar inip çıkmaz.

Borsalardaki iniş-çıkışlar ulus
lararası ekonomik olaylara endekslidir.

Ama.. Biz Borsayı da, kendimize 
benzettik.

Haftanın Fıkrası
Hakim sanık sandalyesinde oturan 

orta yaşlı adama:
“-On senedir hiç bir suç işlemediği

ni iddia ediyorsun” dedi. “Bu 
söylediğine eminmişim”

Adam boynunu büktü.
“-inanın doğru söylüyorum hakim 

bey. Bu zaman zarfında hapiste idim.”
Medyada okuyoruz ve dinliyoruz.
En yetkililer bile şikayet ediyorlar.
-Yargının tam bağımsız olmadığını, 

dile getiriyorlar.
- Tam anlamıyla, bir hukuk devleti 

olamadığımızdan söz ediyorlar.
-Yargıya yeteri kadar, para ayrıl

madığına tepki gösteriyorlar.
-Adaletin, yavaş işlediğini ifade 

ediyorlar.
-Bu aksaklıklardan Cumhurbaşkanı 

da şikayetçi,
-Milletvekilleri de şikayetçi.
-Hukukçular da şikayetçi.
-Yüksek Mahkeme Başkanları da 

şikayetçi.
Şu işe bir bakın!
Bu aksaklıkları düzeltmek için yetki 

ve sorumlu olanlar, sadece şikayet 
ediyorlar.

Peki ama bunları kim düzeltecek.
Sade vatandaş bu işi yapamaya

cağına göre, tabii ki sizler düzelte
ceksiniz.

insanın “pes yani” diyeceği geliyor.

ÖZÜ fty Ö Z 0

Herkese karşı iyi davran, 
Çok az insanla yakınlık kur, 
Güven bağlayacağın insanları da, 
İyice dene. “Washington”

ister aynı cinsten, ister ayrı cin
sten olsun, îkî insan arasında, 
“olmazsa olmaz” ilk şart 
“SEVGİDİR”.

Zaman içinde, sevgi “saygr ile 
beslenir.

Hayatin inişli çıkışlı çizgisi 
sırasında, bir duyguya daha ihtiyaç 
duyulur.

Bu da, “güven” duygusudur.
Güven duygusu, sadece para ve 

maddi olanaklarla izah edilemez.
insan kötü günlerinde, kendisine 

dostça davranacak birini arar.
Kendini “motive edecek” bir 

arkadaş ister.
Düşünün bir kere;
Sevdiğiniz, saydığınız ve 

güvendiğiniz bir dostunuz var ise, 
siz zaten artık “zengin” olmuşunuz.

Değil mi?

İçiyorsam sebebi var, 
"çok susadım”.

Sayfa : 5

Doku Uyuşmazlığı 
(CHP)nin, 27. Kurultayı yapıldı. 
Kurultayda, sisli ve gül yapraklı bir şov 
vardı.
Değişim Projeleri adı altında, on-onbeş 
yıldan beri söylenenler tekrarlandı.
Peki.. (CHP)nin ısıtıp, tekrar ortaya 
sürdüğü değişim projeleri neleri içeriy
or.
- Merkez Bankası tam bağımsız olacak, 
-Enerji ve Bayındırlık Bakanlıkları, bir
leştirilecek,
-S.S.R., Bağkur ve Emekli Sandığı bir çatı 
altında toplanacak.
-Devlet Planlama Teşkilatı kaldırılacak, 
yerine yeni bir “Kurum” kurulacak.
-Sosyal Piyasa Ekonomisi işletilecek, 
-Ve Liberalizm en iyi biçimde uygu
lanacak.
işte, değişim diye ortaya atılan projeler 
bunlar.
Bunların içinde bir tane önemli proje 
var.
O da, “Sosyal Piyasa Ekonomisi” deyi
mi.
Bu projenin nasıl uygulanacağı, ayrıntılı 
olarak açıklanmayor.
-iş dünyasının mali yapısını, maliyetleri
ni denetleyen yeni düzenlemeler mi 
yapılacak, 
henüz belli değil.
-Bu modeli uygulamak için ne gibi 
kurumlar ve kurullar kurulacak 
henüz belli değil.
-Yoksa, sermayenin tepkisiyle, daha 
uygulamaya konulmadan, piyasadan mı 
kaldırılacak.
işte orası, hiç belli değil.
Kurultayda, çok iddialı sloganlar vardı. 
-"Muhalefetteki Son Kurultay” ve 
-"iktidara Yürüyüş” sloganları, 
en dikkati çeken söylemlerdi.
Şimdi, (CHP) parti yönetimi ile seçmen 
vatandaş aramdaki ilişkiye, bir göz 
atalım.
-Bir kere, milliyetçi kesime potansiyel 
bir düşman gibi bakılıyor.
-Muhafazakar ve dindar kesime, 
önyargılı davranılıyor.
Bu kesim, rejim düşmanı gibi görülüy
or.
-Sendikalar ve işçiler parti yönetimin
den dışlanıyor.
-Fakir-fukara kesime, inandırıcı 
mesajlar verilemiyor.
Dargelirlinin, radikal kesimlere kayması 
önlenemiyor.
Peki.. Bu halk kesimlerinin en azından 
bir bölümünün, desteğini alamazsanız 
nasıl iktidar olacaksınız!
işte.. (CHP)nin esas çıkmazı burada 
yatıyor.
Parti yönetiminin dokusu ile, seçmenin 
dokusu uyuşamıyor.

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

KUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTI.
7. ACENTELİĞİ- 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

□EmLlH REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye ■
Polis imdat'
Jandarma imdat
Jandarma K.
Polis Karakolu.
Gar. Kom

-110. :
155
156.
5131055
5131879»
5131,206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
C: Şp/crYrd. ■ 
Emniyet M.

5131051 
513J052 
5131053 
.5132954 
5.131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm Wş*| 31212
Aydın Turizm 5132077

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK işletme 
Turizm Der. 
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Egt. Mrk. 
Halk Kutüp. 
As, Şb.
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tdpu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
ilçe 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

Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45- 
13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 (Tatil) 
9.15-10.4512.00-13.30-14.25-15.45-17.00- 

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
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

Hastaneler
Devlet Haş.
SSK Hastanesi
Mer. Sağ. Ocağı 5131068

TAKSİLER

5139200
5132329

Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324
Manastır Taksi 5143550

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe M. 
Yazı İş. Md. 
Su Arıza

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325
5134521-182 
5134521-111
Yalnız 185

Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı) 
7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00- 

23.00 (P.tasi. salı, 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)

GEMLİK te SİNEMA GÜNLERİ

Tutku: Anastasia

■ TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Llkitgaz 
YenıLIkltgaz 
Alevgaz

513 12 05
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

2 Haziran 1998 
Demiriz Eczanesi

3 Haziran 1998
Serim Eczanesi

4 Haziran 1998
Özer Eczanesi

5 Haziran 1998
Gemlik Eczanesi

6 Haziran 1998 
Onur Eczanesi

7 Haziran 1998 
Seda Eczanesi

8 Haziran 1998 
Merkez Eczanesi



2 Haziran 1998 Salı

Körfez Sayfa: j

Motosikletle uçtular
ı önceki akşam meydana 
gelen olayda 21 yaşındaki 
Nuriye Bidan adlı genç kız feci 
bir motosiklet kazasında 
yaşamını yitirdi.

Pazar günü akşamı saat 
19.30 sıralannda motosikletine 
yolcu olarak bindirdiği Nuriye 
Bidan (21) adlı genç kızla 
Gemlik'ten Bursa yönüne 
gitmekte olan 16 BL858 plakalı 
motoikleti kullanan Metin Yarar 
(25) Kurtul Köyü yakınlarında 
motosikletin hakimiyetini

kaybetti.
Virajı alamayarak

şarampole yuvarlanan
motosikletten Nuriye Bidan 
fırladı ve bir süre sürüklendi. 
Başını taşlara vuran genç kız 
ağır yaralandı.

Ağır yaralanan genç kız 
Devlet Hastanesine 
götürülürken yolda yaşamını 
yitirdi.

Motosiklet sürücüsü Metin 
Yarar ise kazayı hafif yara 
alarak atlattı.

KÜKÜRTLÜ CADDESİ 
ÜZERİNDE 

KİRALIK DAİRE 
3+1 140 m2

S : 513 60 40

KUMLA’DA 
HAVUZLU KİRALIK 

DAİRELER
® : 513 17 97

KONGRE İLANI
Gemlik Rotary

Kulübü Derneği nden 1 k
Derneğimizin yıllık 2. Genel Kurul Toplantı) aşağıdaki' I 

gündemle 18 Haziran 1998 Perşembe günü saat 
19.30'da Kulüp Lokalinde yapılacaktır. Çoğunluk 
sağlanamadığı taktirde 2. toplantı 25 Haziran 1998 
Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM :
1- Açılış
2- Divan seçimi
3- Saygı duruşu
4- Faaliyet Raporu ve Gelir-Gider hesaplarının 

okunması
5- Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması
6- Raporların müzakeresi
7- Yönetim Kurulu’nun ibrası
8- Denetim Kurulu’nun ibrası
9- Tahmini Bütçenin okunması ve kabulü
10- Dilek ve temenniler
11- 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
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MATBAACILIK - REKLAMCILIK -YAYINCILIK

Her TürlüBaskı 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
■fil '—-i '’GazhârB'TÖa’d.-No S51/A GEMLİK

• Tel & Fax : 513 17 97
Kemal Bengü Cad. Horoz Apt. Altı BURSA

» iSSKt Tel 225 20 67 - 223 66 88
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KİLONUZ İLE SORUNLARINIZ MI VAR. 
KENDİNİZİ MÜTHİŞ HİSSETMEK İSTİYOR MUSUNUZ? 

BİZE DANIŞIN.

BAĞIMSIZ DİSTRİBÜTÖR :

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

Celal Bayar Anadolu Lisesinde ilk mezuniyet coşkusu yaşanıyor.

Anaddıı Lisesinde kep timi
1991 yılında ilçemizde İngilizce olarak eğitim ve öğretime başlayc 

Celal Bayar Anadolu Lisesi, bu yıl ilk mezunlarını veriyor. Geçtiğimiz hafi 
yapılan kep giyme töreninde okul birincisi Zehra özaydın yaş kütüğüne i 
plakayı çaktı.
i' Celal Bayar Anadolu Lisesinin bu yıl ilk mezunlarını 
yermesi nedeniyle, kep giyme töreni düzenledi.
t 5 Haziran 1998 cuma günü okulda düzenlenen 
törene Kaymakam Şener Çan, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Tuna, okul öğretmenleri, veliler ve 
öğrenciler katıldılar.
t Kaymakam Can, öğrencilere bundan sonraki 
yaşdmlarında başarılar diledi.

. 5 Kep giyrne töreninde 1997 / 1998 olpjl birincisi Zet 
özaydın başarı belgesini aldıktan sonra yas fcütüğünae 
plakayı çaktı. <)kuP ikinciliğine Güher Ay< 
üçüncülüğüne ise Pınar Canpınar seçildi:’Üniver’s 
sınavlarında da aynı dereceyi paylaşan üçlü; konuklar 
arkadaşları tarafından alkış yağmuruna tufytaluİQrhü.

t Celal Bayar Anadolu Lisesi ilk mezunları önümüzd 
hafta Rahmi Baba Restaurant'ta mezuniyet bdlc 
düzenleyecek. Haberi Sayfa 3'ı

Gazetemiz Gemlik Körfez çeyrek asın devirdi

26. yaşımıza 
giriyoruz

Gemlik Körfez 
Gazetesi, ilçemizde 
çeyrek asırdır okuyucu
ları ile her hafta 
buluşuyor.

16 Haziran 1973 yılın
da emanet bir matbaa
da, el dizgisiyle dizilen 
Gemlik Körfez, 1994 
yılında bu yana ofset 
tekniği ve bilgisayar 
teknolojisi ile basılıyor.

Gemlik Körfez, 25 yılı 
geride bırakırken, 
ortaya koyduğu ilkeleri

ni, çağdaşlığı, Atatürk 
devrim ve ilkelerini 
savunmayı, demok
rasiye ve özgürlüğe 
bağlılığını ve halktan 
yana olmayı her zaman 
titizlikle sürdürdü.

Gemlik Körfez 
Gazetesi, bu sayısıyla 
25 yılını geride bırakıyor. 
Gelecek sayımızla Diz
leri 26.yaşımıza getiren 
değerli okurlarımıza 
teşekkür ve şükran
larımızı sunuyoruz.

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Ilıcaksu’ya doğru
i ». 'J Bir iş dolayısıyla geçenlerde llıcaksu mevkiine doğru 
yolum düştü.

t Çocukluk yıllarımızda ilçe merkezine çok uzak olan 
Ilıcaksu’ya ailemden kaçak olarak birkaç kez gittiğimi anım
sarım.

ilkokul çağında belleğimden kalan şey, o mıntıkada 
sarkıt taşların ve bazı kalıntıların bulunmasıydı. Sarkıtlar 
çok ilgimi çekerdi. Kırmızı bir pasın içinden uzanan bir 
buz parçası gibiydiler. Pırıl pırıl ışıyan bir kristali andırır
lardı..
। Yolumun o bölgeye doğru düşmesi için bir iş gerekli ola
cakmış.

Çarşı Deresinin sağından veya solundan Gemlik - 
Armutlu asfaltına çıktığınızda, yönünüzü bozmadan yeşillik
lere doğru dere boyunca ilerlediğinizde hedefe ulaşa
bilirsiniz.

Bakımsız yarı asfalt, yarı toprak yoldan bata çıka 
giderken, içinizden “neden bu bozuk yola girdim” 
sözcüğünü mutlaka mırıldanırsınız.
L insan, beton yapıların arasından yeşilliğin içine 
girdiğinde bir. tuhaf oluyor. Ama, biraz ilerledikçe bahçelerin 
içinde çok katlı konutları görünce de şaşırıyorsunuz.
I Son yıllarda ilçemize doğudan ve güneydoğudan büyük 
göç yaşandı. Birçoğumuz bunun farkında değiliz.

Terörden veya yakınları nedeniyle doğdukları yerlerde 
malını mülkünü satarak Gemlik'e gelenler, kendilerine ucuz 

| ve uygun mekan arayınca, işte böyle gözden uzak yerleri 
buluyorlar. Ilıcaksu’yu...
LKendi kendime sordum‘Bu araziler imar sınırları 
içinde mi’ diye. Yanıt bulamadım.
L Dün, gördüklerimi Mimar Haşan Sözüneri'ne aktarınca 
llıcaksu çevresinin imar planı dışında olduğunu

I öğrendim.
Bir bakıma üzüldüm.
Gazeteciliğe başladığımdan beri uzun yıllar Belediye 

■ Meclis toplantılarını izledim. Gidemediklerimin gündem 
| maddelerine baktığımda her toplantıda mutlaka imarla 

ilgili bir maddeyi gördüm.
| Bu daha çok 1984 yılından sonra oldu.
j Her toplantıda imarla ilgili konular gündeme geldiği halde 
gecekonduculuğu veya imar dışı yapılaşmayı

I Önleyemedik.
Bence, bunun yolu, imar sınırları içindeki tüm arazi

lerin planlamasının yapılmasından geçiyor.
| Gemlik Belediye Meclisi, 1974 yılından 1980 yılına 
kadar plan tartışmalarıyla boşa zaman harcadı.
t Bugünkü mezarlık altı, Osmaniye ve Hamidiye 

| Mahallelerinin büyük bölümü, o tarihlerde plansız yapılaştı. 
i Plan, mevcut duruma göre yapıldı.

■ Sizin anlıyacağınız çirkinlikler yasallaştırıldı.
llıcaksu yolundan giderken hep o günler geldi aklıma.

I Dilerim, bugün daha az yağmalanmış olan bu arazi
ler daha da yağmalanmadan planlı bir şekilde gelişir.

Belediye Meclisinin sayın üyelerine önemli gördüğüm bu 
konuyu görevleri içine girdiği için hatırlatıyorum.

Yaz hazırlığı başladı 

Çöp 
konteynerleri 
yenilendi

Belediye Temizlik işleri 
Müdürlüğü ilçemizdeki çöp 
konteynerlerine ilave olarak 
60 adet yeni konteyner, 50 
adet de çöp sepeti satın aldı.

Yaklaşık 300 milyon lira 
ödenen kontenyer ve sepetler 
mahalle ve sokak aralarına 
kondu.

Haberi Sayfa 3rte 

“İslam ve Demokrasi” 
konulu konferans 
yapıldı

Gemlik Kültür ve 
Yardımlaşma Vakfı tarafından 
“İslam ve Demokrasi” konu
lu bir konferans düzenlendi.

Konferans 5 Haziran 
1998 Cuma günü Belediye 
Düğün Salonunda saat 
20.30'da yapıldı.

Katılımın yüksek olduğu 
konferansa Yeni Asya 
Gazetesi imtiyaz sahibi ve 
Yeni Asya Vakfı Genel 
Başkanı Mehmet Kutlular ve 
araştırmacı-yazar Halil Uslu, 
konuşmacı olarak katıldılar, i

Haberi Sayfa 3’te

“Yazıyorum" köşesiyle 
Yılmaz Akkılıç’ın yazıları 2. 
Sayfada
“Dans” köşesiyle Dursun. 
Ergüler’in yazışı 2. Sayfada 
“Renkler” köşesiyle Gonca
Yerliyurt’un yazıları 3.
Sayfada
“Yarı Şaka Yan Ciddi” 
yazılarıyla Erol Gürçay 5. 
Sayfada
“Not Defteri” köşesiyle 
Muzaffer Gürboğa S’te

İşbankasın 
yeni müdüı 
atandı
le iş Bankası Gemlik Şu 
Müdürlüğüne iskenc 
Murathanoğlu atandı.

Eski müdür Has 
Şeker’in emekli olm< 
nedeniyle boşalan göre 
Hendek şubesinden atan 
İskender Muratanoğlu geldi

Haberi Sayfa S

Gemlik
Lisesinin
Spor Salonu 
akıyor

ilçemizin en eski okulların
dan olan Gemlik Lisesinin 
kapalı spor salonu çatı 
bakımı, yapılması nedeniyle 
akıyor.

Spor salonu ilgi ve yardım 
bekliyor.

Haberi Sayfa 3’te

Geceyarısı 
köpek 
infazı
• Geçtiğimiz hafta 
Manastır bölgesinde 
başıboş gezen köpekleri 
tüfekle öldürmek için sokak 
aralarında gezen Belediye 
'Zabıta ekipleri geceyarısı 
köpekleri vurarak, uykudaki 
insanların korkuyla uyan
malarına neden oldu.

Vatandaşlar, başıboş ta 
olsa köpeklerin vahşice 
katledilmemelerinl,. daha 
çağdaş yollarla yakalan
malarını istediler.

Haberi Sayfa 3’te

İlk toplantı i1 Haziran Perşembegönü yapüıyor. | 

Belediye Meclis 
toplantıları başladı

Gemlik Belediye Meclisi Haziran ayının ilk toplan
tısını perşembe günü Belediye Başkanı Nurettin Avcı 
başkanlığında yapacak. •'

Küçük Kumla belediye meclisi 3 Haziran günü, 
Kurşunlu ve Umurbey belediye meclisleri ise 5 Haziran 
günleri toplanarak Haziran ayı toplantılarını bir oturum
da bitirdiler.

11 Haziran günü toplanacak Gemlik Belediye 
Meclisinde başkan vekili, meclis birinci ve ikinci 
başkdnldrı, encümen üyeleri ve komisyonlar için 
seçimler yapılacak. Haberi Sayfa 3’te

Anadolu Lisesi’ne
Atatürk Büstü

Eğtimi ve öğretime kendi binalarında bu yıl başlayan 
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi bahçesine Atatürk Büstü 
kondu.

Gemlik Askeri Veteriner Araştırma Komutanlığı tarafından 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından sağlanan büst 
bahçede hazırlatılan kaidenin üzerinde düzenlenen törenle 
açıldı.

Kaymakam Şener Can, Garnizon Komutanı P. Kıd. Albay 
S. Nail Uykun, Belediye Başkan Vekili ve ilçe Milli Eğitim 
Müdürü ile daire müdürlerinin ve okul öğretmenleriyle öğrenci
lerinin hazır bulunduğu törende büste sarılı türk bayrağı 
açılarak, okul Atatürk Büstüne kavuşturuldu.

SORUMLULARDAN ACI İTİRAF: 
“-ÇEVREYİ KORUYAMADIK.” 

EVET!
KİMİLERİNİ KORUYUP, SALTANAT 

SÜRMEK İÇİN...
Unan
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Olacak şey değil
Bir şeyler aksıyor. Başbakan 

Yılmazla CHP4ideri Baykal, Nisan 
1999’da genel ve yerel seçimlerin bir 
arada yapılması için anlaşmış 
görünüyor; kim bilir kaçıncı kez ka
meralara el sıkışırken poz veriyorlar. 
Ama koalisyonun öteki ortakları, hatta 
ANAP içinden kimileri ciddiye almıyor 
bu anlaşmayı. Kaldı ki, sorunların 
çözümü alt “seçim”e endekslenecek 
gibi değil. Türkiye’nin aşması gereken 
“bunalım’lan, ne getireceği aşağı 
yukarı belli bir “erken seçim”den çok 
daha öncelikli.

Nedir Türkiye’nin öncelikli 
“bunalım’lan?..

Gazeteleri açıyorunuz, bakıyor
sunuz ki:

1- öldürülen “kumarhaneler 
kralı” Ömer Lütfü Topal’ın -kayıt dışı 
‘nakit’ hariç- 100 trilyon lira tutarın
daki mirası, Topal’ın yedi yakını 
arasında paylaşılacakmış! Olacak 
şey mi bu. Topal da olsa, bir adamın 
ömrü 100 trilyonluk servet edinmeye 
yeter mi? 17 trilyonluk vergi cezasıyla 
geçiştirilecek rezalet mi bu? Sonra, 
Topal’ın katliyle suçlananlar nerede?..

2- Türk müziği sanatçısı Muazzez 
Ersoy’a, Edirne’de otel lobisinde 
silahlı saldırıda bulunuluyor. 
Saldırganlar, “Tarım Açık 
Cezaevi”nde “cinayet”ten hükümlü 
olarak yatmakta olan iki kabadayı. O 
kadar da değil, aynı otelde yapılan 
araştırmada, bu Tarım Açık 
Cezaevi’nden altı hükümlünün daha 
odaları var -hatta kentte evi olan da 
var-. Bu odalarda ve evlerde yapılan 
araştırmalarda çeşitli tür ve çapta 
silahlar ele geçiriliyor.

Eşber Yağmurdereli’yi, ya da 
başka “düşünce suçluları”nı karga 
tulumba içeriye atan devlet, adam 
öldürmekten sabıkalı eşkıya 
takımının tarım açık cezaevlerinde bir 
tür “nihari/gündüzlü” öğrenci gibi 
yaşamasını görmezden geliyor...

Ve de “Ankara Ekin 
Tiyatrosu”nun, Nobel ödüllü Dario 
Fo imzalı Bir Anarşistin Kaza Sonucu 
ölümü adlı ünlü oyunu oynamasını 
-üstelik kimi zaman gülünç- 
bahanelerle engelliyor...

3- “Yeşil” nam Mahrput Yıldırım, 
Aydınlık’ın çağrısına uyup açıklama 
yapıyor. Söyledikleri son derece 
ilginç, “Devlet, yakalamak gerekirse 
yakalar vurmak gerekirse vurur. 
Şimdiye kadar öldürülmediysem 
demek ki İşim bitmedi” diyor.
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Saçınızı başınızı yolasınız geliyor, 
Hükümetin bir bakanının -Eyüp 
Aşık’ın-, bir süre önce yoğun tartış
malara neden olan bir konuşmasını 
anımsıyorsunuz. Ne diyordu sayın 
Bakan:

“Yeşil'ln nerede olduğu biliniyor, 
kontrol altında."

Başka?
“Haluk Kırcı, özel Tim’de kahve 

içti!”
Bakan, gerçi sonradan soldan geri 

çark edip “Beni yanlış anladınız”a 
getirmeye kalktı ama, şu'günlerde 
yaşananlar "yanlış anlaşılmadığı” 
olasılığını, giderek güçlendiriyor.:.

4- Ve doğal olarak birtakım 
adamlar, yurtseverliklerini kanıtlamak 
için cinayet işliyor ve işletiyorlar, 
sonra da “Böylelerini yine de 
öldürtürüm” diyebiliyorlar. Birileri 
onlara bu cesareti vermese -örneğin 
Topal cinayeti sanıklarının serbest 
kalmaları gibi-, böyle konuşabilirler 
mi?

Hukuka, demokratik düzene böyle- 
sine açıktan açığa meydan okuyabilir-: 
ler mi?

* * *
CHP Lideri’yle Başbakan, Nisan 

1999'da erken genel seçim için 
anlaşmış!

Pöh!..
Saykalla Yılmaz, yukarıda 

sıralanan olayları önleyecek yasal ve 
yönetsel düzenlemeler konusunda 
ânlaşsalar, ülkede “hukuk”u egemen 
kılacak adımlar atsalar...

Yüzde 90larda yalpalayıp duran 
“enflasyon”u düşürmek için alınacak 
önlemler konusunda tartışıp, 
uzlaşsalar veya uzlaşamasalar...

Şapka çıkarıp alkış tutacağız...
Ama öyle değil, Yılmaz ve Baykal, 

hani şu öyküdeki gibi karşılıklı 
geçmiş, birbirlerinin parmağını ısır- 
maktalar. “Ah” diyenin kaybedeceği 
umuduyla...

Ankara böyle de yerelde değişik 
mi?

CHP Lideri “süper star” edasıyla 
kurultay salonuna girmişti ya. ANAP il< 
Başkanı Mehmet Gedik geride kalır 
mı? O da, yeniden aday olduğunu, 
Kervansaray Termal Otel’de havai 
fişekli maytaptı kokteyl partide açık
ladı.

Ne yakıştı ama, değirmi? 
Vatandaşın ayranı yok içmeye, Gedik 
Efendi tatırevanla gider kongreye!
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ÖĞRENİN

Neyin istendiği kadar neyin istenmediği de 
önemli! Bunun dile getirilebilmesi ayrıca önemli ve 
güzel!

Yerel basından sevindirici sesler geliyor. Sevindirici 
duyumlar var. Daha da artacak, artmalı... TEKEL’in 
açık artırmaya çıkarıldığı şu günlerde, bir bütün 
olmalı körfez-kentin 70 bin insanı! Bu konu önem
lidir! Bugünüdür, geleceğidir Gemlik’in!

Sunğii ipek Fabrikası'ndan vazgeçilirken bir yerde 
bir yanlış yapılmış, Gemlik insanının iradesi hiçe 
sayılarak alkol mahzeni-fabrikası yapılmak üzere 
TEKEL’e devredilmiştir. Bu yanlıştan dönülmelidir! 
Yanlıştan vazgeçerken daha da kötü bir başka yanlışa 
düşülmemelidir!

Her şeyden önce, Gemlik turizm bölgesi olma şan
sını tümüyle yitirmiştir! Bu tren bu istasyondan bir daha 
dönrriemek üzere ayrılmıştır! Sevgili inan Tamer, bu 
gazetenin 19 Mayıs 1998 tarihli sayısında bu konuyu 
doğru ve açık bir şekilde irdelemiştir...

Hangi turist, hangi yosun kokan (!) körfezde neyi 
seyrederek (!) rakısını yudumlayacak, nerede yüzüp (!) 
hangi kumsalda güneşlenecek!..

Vicdanını cüzdanına koymadan düşünenlerin öneri
leri de var : Sunğii ipek Fabrikası arazisini 
a) Kültür merkezi yapalım, b) Tıp Merkezi yapalım, 
c) Uludağ üniversitesi’ne devredelim gibi...

Bunların hepsi de aynı kapıya çıkar! Doğru, 
güzel, yerinde isteklerdir!

Sadece yeşil alan olarak kalsa, korunsa da 
yeterlidir!

Bu araziye bir bilim-kültür yuvasının yerleşmesi, 
körfezin temizlenmesi için de ağırlığını koyacak, 
katkılar da bulunacaktır!

Orada birkaç otelin-motelin yükselmesi Gemlik'e ne 
kazandırır, körfeze biraz daha artık boşaltmaktan 
başka!

Yanlışı nasıl düzeltmeli?
Gemlik insanının, yediden-yetmişe ne istediği 

ve ne istemediği belli! Bu irade görmezlikten 
gelinemez!

Gelinemez ama: her şevden önce KARAR 
HAKKINI kaybetmemek, elde tutmak gerekir! 
Kişilerin ve bazı kuruluşların beyan ve ricaları, faks, 
dilekçe türünden başvuruları tek başına yeteri! 
değildir!.. Bu başvuruların altında Gemlik halkının 
imzaları, iradesi yer almalıdır! Nüfusu 70 binleri 
bulan Gemlik’te bu haklı istek için kundaktaki bebeler 
bile imza verir! Bir kaç haftada birkaç milyon, onlarca 
milyon imza toplanır! Bursa, Yalova, İstanbul... ili, ilçe
si, beldesiyle, köyüyle... Bütün Türkiye, Dünya sahip 
çıkar!

Ve konuyu imzaya açmak en doğal en yasal 
demokratik bir haktır! inanıyorum ki; ilk imzayı koya
cak olanlar da hukukla ilgili insanlarımız olacaktır! Bu 
kampanyayı resmi, yarı resmi ve diğer kuruluşlar vakit 
geçirmeden başlatmalıdır!

Aksi halde halk bunu zaten yapar! Yapılacak 
başka şeyler de var...

Gemlik insanı, bu güzelim yerin binlerine peşkeş 
çekilmesine göz yummayacak kadar -akıllıdır, 
duyarlıdır! Olmak zorundadır!W * *

Pek de uzak olmayan bir gelecekte seçimler de var. 
Halk başarıyı da başarısızlığı da paylaşmak ister! 
Demokrasinin de özü, gereği bu değil midir?* * *

Yerel gazeteler ve bu sütun bir şeyler söylemek 
isteyenlere kapalı olmadı. Sizden düşüncelerinizi süslü 
cümlelerle dile getirmeniz de beklenmiyor. Kırık-dökük 
sözcüklerle de olsa sesinizi duyurabilirsiniz. Destek 
bekleyen kuruluşlarla yakınlık kurabilirsiniz...

Sunğii ipek Fabrikası arazisine sahip çıkalım! 
Körfeze sahip çıkalım!

Tren bir kez daha kaçmasın!
Başka tren yok çünkü!
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Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar 
Konfederasyonunun esnaf 
ve sanatkarların kredi ile 
desteklenmesi konusundaki 
girişimleri sonucu Türkiye 
Halk Bankası, yük taşı
macılığı yapan şoför 
esndfın kredilerini yük
seltti.

Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonundan 
Birliklere ve Odalara gönde 
rilen yazıda, 1 Nisan 1998 
tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanan Bakanlar Kurulu 
kararıyla 88/8800 sayılı 
kararnameye “Geliştirme 
ve Destekleme Fonu 
Kurulması Hakkında 
Değişiklik Yapılmama Dair 
Karar” ın kabul edildiği belir
tilerek, bu karara 
“ Başbakan ’ın onayı ile 
karayolu motorlu yük taşı
macılığını desteklemek 
amacıyla taşıyıcılıkla 
uğraşan küçük esnafın (şir
ketler dışında) taşıt atımın
da kullandırılmak üzere 
kredi açılması” bendinin 
eklendiği belirtildi.

Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonundan 
yapılan açıklamada, bu 
amaçla, Türkiye Halk 
Bankasınca kullandırılacak 
olan “Karayolu Motorlu Yük 
Taşımacılığını Destekleme 
Kredisi” bir yılı ödemesiz 
dönem dahil olmak üzere 4 
yıl vadeli, %30 faizli, 10 
Milyar lira limitli, satın alı
nacak kamyonun anahtar 
teslim fiyatı üzerinden hesa
planacak olan % 10 öz kay
nak katkısının aranacağı 
belirtiliyor.

eleman

Kaşede 
-Mühürde 

bekleme 
yok!

Her türlü lastik 
mühür ve kaşeniz 

bilgisayarlı 
sistemle 

yarım saatte 
itina ile yapılır.

I

MEMLEKETİM
Sen esirliğim ve hürriyetimsin!
Çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin!
Sen merrileketimsin!

Sen ela gözlerinde yeşil hareler
Sen, büyük, güzel ve muzaffer
Ve ulaşıldıkça ulaşılmaz olan hasretimsin!

N. Hikmet

KÖRFEZ OFSET Her metrekaresinin ulaşılabilir olması, hasretlerin 
gerçekleşmesi özlemiyle, dileğiyle! 26 Mayıs 1998
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[celal Bayar Anadolu Lisesinde ilk mezuniyet coşkusu yaşanıyor.
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✓ 1991 yılında ilçemizde İngilizce olarak eğitim ve öğretime başlayan Celal Bayar 
Anadolu Lisesi, bu yıl ilk mezunlarını veriyor. Geçtiğimiz hafta yapılan kep giyme 
töreninde okul birincisi Zehra özaydın yaş kütüğüne ilk plakayı çaktı.
[ Celal Bayar Anadolu 
Lisesi ilk mezunlarını bu yıl 
veriyor.
| Mezun olacak öğren
ciler için okulda "kep 
giyme töreni" düzenlen
di.

Geçtiğimiz hafta, 5 
Haziran Cuma günü saat 
16.30'da yapılan törene 
İlçe Kaymakamı Şener 
Can, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Tuna, 
okul öğretmenleri, veliler

ve son sınıf öğrencileri 
hazır bulundu. Törende, 
Kaymakam Şener Can 
yaptığı konuşmada 
öğrencilere bundan son
raki yaşantılarında 
başarılar diledi.

Daha sonra söz alan 
Okul Müdürü Idris Aka ise, 
Anadolu Lisesinin kuru
luşundan bugüne başarılı 
bir geçmişinin olduğunu 
vurguladı, okullarının İlk 
mezunlarını ver

melerinden büyük mutlu
luk duyduklarını öyledi.

Kep giyme töreninde 
okul birincisi Zehra Özey
din başarı belgesini aldık
tan sonra, yaş kütüğüne 
İlk plakayı çaktı.

Okul İkincisi Gühef 
Ayaz ve üçüncüsü Pınar 
Canpınar a belgeleri 
törenle verildi.

Tören, öğrencilerin 
İngilizce korosunun 
söylediği şarkılar ve gitar

grubunun sunduğu din
letiyle son buldu.

Celal Bayar Anadolu 
Lisesi son sınıf öğrencileri 
önümüzdeki hafta 
pazartesi günü, Rahmi 
Baba Restaurant'ta' blrin- 
‘ci mezuniyet balosu 
düzenleyerek son kez bir 
araya gelecekler.

İlk.mezunlarını verecek 
olan Anadolu Lisesinde 
öğrenciler mutluluktan 
uçuyorlar

“İslam ve Demokrasi” konulu konferans yapıldı
Gemlik Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından 

"İslam ve Demokrasi” konulu bir konferans 
düzenlendi.

Konferans, 5 Haziran 1998 cuma günü saat 
20.30’da Belediye Düğün Salonunda yapıldı. 
Konferansa Yeni Asya Gazetesi imtiyaz sahibi ve 
Yeni Asya Vakfı Genel Başkanı Mehmet Kutlular 
ile araştırmacı-yazar Halil Uslu katıldılar.

Çevre il ve ilçelerden çok sayıda katılımın

gerçekleştiği konferansta İslam ve demokrasinin 
özdeş olduğu ve demokrasinin parlamenter sis
temin islamın özünde varolduğu anlatıldı.

Gemlik Kültür ve Yardımlaşma Vakfı yetk
ililerinin yaptığı açıklamaya göre bu konferansın 
amacının Nur Külliyatı yazarı üstad 
Bedrüzzaman’ın vefatının 38. yıldönümü nedeniyle 
bir anma töreni olduğu belirtildi. Yazarın kaleme 
aldığı eserlerden bu konular anlatıldı.

Yaz hazırlığı başladı
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Belediye Meclis 
toplantıları başladı

Belediye Meclislerinin 
Haziran ayutoplantılarına 
başlanıyor.

Gemlik Belediye Meclisi 
Haziran ayının olağan toplan
tısını 11 Haziran 1998 
Perşembe günü saat 
14.00 de hazırlanan gündem 
maddelerini görüşmek üzere 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı başkanlığında 
toplanacak.

5 Şubat 1998 tarihli 
meclis tutanağının okunarak 
görüşülmesi ve onaylan
masından sonra Belediye 
Başkanının 1997 yılına ait 
çalışma raporunun okunması, 
tartışılması ve onaylanması, 
Belediye Başkanının hazır
lamış olduğu 1 Haziran 1998 
ile 30 Mayıs 1999 tarihleri 
arasındaki mesai pro
gramının okunarak kabul 
edilmesi, 1997 yılına ait 
belediye kesin hesaplarının 
görüşülüp karara bağlan
ması, meclis başkan vekil
lerinin seçilmesi, iki meclis 
katibi seçimi, iki encümen 
üyesinjn seçimi, bütçe ve 
kesin hesap komisyonu, tarife 
ve imar komisyonlarının oluş
turulması, Gemlik Liman ve 
Depolama Tesisleri yönetim 
kuruluna bir üyenin seçimi, 
imarla ilgili konuların 
aülüp karar bağlanması 

eleri yer alıyor.
KÜÇÜK KUMLA
öte yandan Küçük Kumla 

Belediye Meclisi 3 Haziran 
1998 günü ilk toplantısını 
Belediye Başkanı Eşref Güre 
başkanlığında yaptı.

Toplantıda eski meclis 
tutanağının okunarak kabul 
edilmesinden sonra, 1997 yılı 
çalışma raporu okunarak 
kabul edildi. Daha sonra 
seçimlere geçildi. Başkan 
vekilliğine Osman Keşkek, 
encümen üyeliklerine Halil 
Tataklı, Emin Üre, meclis 
katipliklerine Tevfik Kaldırım, 

| AH Kaygısız, bütçe komisy

onuna Halil Taraklı, Emir Üre, 
Mustafa Tekin, tarife komisy
onuna Halil Taraklı, Emir Üre, 
Osman Keşkek, imar komisy
onuna Ali Kaygısız, Emir üre, 
Halil Taraklı seçildiler.

KURŞUNLU BELEDİYESİ
Kurşunlu Belediyesi ise 5 

Haziran 1998 günü Belediye 
Başkanı Bayram Demir 
başkanlığında toplandı.

Eski meclis tutanağının 
okunarak kabul edilmesinden 
sonra, 1997 yılı çalışma 
raporu ve belediye 
başkanının mesai raporları 
okunarak kabul edildi, seçim
lerde ise belediye başkan 
vekilliğine Hayri Engin, Salim 
Eyüp Ail, meclis katipliklerine 
Mehmet Nuri Güneş, Eşref 
Karpeli, encümen üyeliklerine 
Eşref Karpeli, Salim Eyüp Ail, 
bütçe komisyonuna Aydın 
Demiral, Ekrem Kozâr, Hayri 
Engin, Necdet Aglen, Salim 
Eyüp Ail, imar komisyonuna 
ise Hayri Engin, Celal 
Cansız, Salim Eyüp Ail 
seçildiler.

Belediye meclisi otobüs 
ücretlerini de yeniden belirle
di. Kurşunlu-Gemlik .100 bin 
liradan 125 bin liraya, 
Kurşunlu-Bursa 120 bin 
liradan 150 bin liraya, 60 bin 
lira olan öğrenci biletleri ise 
75 bin liraya yükseltildi.

UMURBEY BELEDİYESİ
öte yandan Umurbey 

Belediye meclisi de Belediye 
Başkanı Mete Okay başkan
lığında toplandı.

Başkan vekilliğine atama 
yapılmayarak, başkanın izinli 
olduğu zamanlarda başkan 
tarafından görevlendirilmesi 
kararlaştırılırken, meclis kati
pliklerine İsmail Turhan, 
İbrahim Düşmez, meclis birin
ci başkan vekilliğine Cengiz 
Arıdil, ikinci başkan vekilliğine 
ise Ahmet Girenay getirildiler, 
öte yandan encümen üyelik
lerine İsmail Turhan ve 
İbrahim Düşmez getirildiler.

Belediye Temizlik İşleri 
Müdürlüğü tarafından 
İlçemizdeki çöp konteyner- 
lerine yenilerini ekledi.
■- 60 adet yeni çöp 
konteyneri ile 50 adet çöp 
sepeti aldıklarını söyleyen 
temizlik işleri yetkilileri, 
konteyner ve sepetlere 200 
milyon liraya yakın ödeme 
yapıldığını bildirdiler.

Yaz mevsiminin gelme
siyle çöplerde kokmaların 
olacağına dikkat çeken 
yetkililer, atıkların mutlaka 
torbalara ağzı kapalı olarak 
koymalarını ve çöp kam 
yonlannın geleceğine yakın 
saatlerde konteynerlere 
bırakmalarını istediler.

öte yandan çöp 
konteynerlerinin fareleri 
olarak nitelenen bazı kişi
lerin plastik madde ve kağıt 
toplamak amacıyla 
konteynerleri alt üst 
etmeleri ise mahallelilerce 
yakınma konusu oluyor.

Başkan
Avcı yine 
Ankara’da 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, Ankara 'ya gitti.
Beldiyenin işlerinin takibi ve 
Çevre Bakanı İmren 
Aykut'la görüşeceği öğre
nilen Başkan Nurettin 
Avcı'nın bugün ilçemize 
dönmesi bekleniyor.
Nurettin-Avcı, önceki hafta 
yine Ankara' ya gitmiş 
Belediyeler Birliğinin işlerini 
takip etmişti.

İşbankasına 
yeni müdür 
atandı

Türkiye Is Bankası 
Gemlik Şube Müdürlüğüne 
İskender Murathanoğlu 
atandı.

Eski Müdür Haşan 
Şeker'in emekli olmasından 
sonra boşalan bu göreve 
Adapazarı'nın Hendek 
ilçesinden İş Bankası 
Şubesinden atanan yeni 
Müdür İskender
Murathanoğlu 22 yıllık 
bankacı olup evli ve iki 
çocuk babası.

Murathanoğlu, ilçe 
mizdeki yeni görevine 
başladı.

Geceyarısı 
köpek 
infazı

Gemlik Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekiplerinin 
geceyarısı tüfekle köpekleri 

Idürmesi yakınmalara 
neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta 
Manastır bölgesinde 
başıboş gezen kopekleri 
öldürmek için sokak araları
na dolaşan tüfekli ekipler 
halkın uyuduğu saatlerde 
köpekleri vurması sonucu 
çıkan gürültü ve hayvan
ların inlemeleri ile uyandılar.

Gazetemizi arayan 
vatandaşlar, başıboş ta 
olsa köpeklerin vahşice 
kattedilmemelerini, daha 
çağdaş yollarla yakalan
malarını istediler.

Disney 
Shop 
açılıyor 
Ali Başaran ile ümit Yüksel 
ortaklığıyla yarın Eski Pazar 
Caddesinde atari, oyun
cak, kırtasiye, bujiteri, 
hediyelik eşya, deniz 
malzemeleri ve bisiklet 
çeşitleri ile Gemliklilere 
hizmet verecek olan Disney 
shop açılıyor.

•== Gonca YERLİYİ JRT =

Beni kategorize etme
Uçağının 2 saat rötar yapacağını öğre

nen bir hanım dergiler ve bir paket kura
biye alarak bekleme salonundaki koltuklar- 

I dan birine oturmuş.
Yanındaki sehpaya da elindekileri bırak

mış dergilerden birini okumaya dalmışken 
bir bakmış ki, sehpanın öbür yanındaki 
koltuğa oturan genç bir adam, sehpanın 
üzerindeki kurabiye paketini açıyor. 
Açmakla da kalmayıp içindeki kurabiyeler
den birini alıp afiyetle yemeye başlıyor. 
Adama dik dik bakan kadın kurabiyelerin 
kendisine ait olduğunu hatırlatmak için o 
afVda canı istemese de içinden bir tane 
almış yemiş. “Herhalde kurabiyelerin sahi
binin kim olduğunu anlamıştır” diye 
düşünürken, adam bir kurabiye daha alıp 
ağzına atmaz mı! Hemen o da bir tane 
daha atmış ağzına. Adam bir tane daha, 
kadın bir tane daha derken, kutunun içinde 
sadece bir kurabiye kalmış, ikisi de bir süre 
kalan o tek kurabiyeye bakmışlar ve ardın- 
dandan adam elini kutuya uzatıp, kadının 
hayret dölü bakışları arasında kurabiyeyi 
almış, ikiye bölmüş ve gülümseyerek 
yarısını kadına vermiş.

O sırada uçak için anons yapılınca kadın 
hemen dergilerini toparlayıp kalkmış. Bilet 
için çantasını açtığında bir de ne görsün. 
Kendi kurabiye paketi hiç açılmamış olarak 
çantasında durmuyor mu!

Milliyet Gazetesi’nde okuduğu bu 
öyküyü gazeteci arkadaşım İlkay Bacadan 
anlattı, ünlü düşünür, yönetim danışmanı 
Stephan Covey’in İstanbul’daki semine
rinde verdiği örneklerden sadece biriydi bu. 
Covey’in örneklerle anlatmaya çalıştığı şey 
ise aslında çok basit. “Başkalarının 
davranışları hakkında hüküm verirken, eli
nizdeki veriler çoğunlukla yeterli olmaya
bilir.” Yani başkalarının davranışını ancak 
kendi beklentilerimize, geçmişimize ve 
bakış açımıza göre değerlendiriyoruz. Bu 
da yanıltıcı olabiliyor, insanları kendi bakış 
açımıza göre yargılıyor, yüceltiyor ve 
algılıyoruz. Davranışlarımız da buna göre 
şekilleniyor.

Kısaca insanları o eski şarkıda 
söylendiği gibi kategorize edip, yaftayı 
yapıştırıyoruz.

Ve doğal olarak yanılıyoruz.
Covey yanılmamak ve mutlu olmak için 

bakış açımızı değiştirmenin önemini vurgu
luyor.

“Aslında hayatımızı, başarımız, mutlu
luğumuzu belirleyen, bizim kendi 
davranışlarımızdır. Başımıza gelen her 
şeyle, onlara verdiğimiz tepki arasında 
geniş bir özgürlük alanımız var. Binlercesi | 
arasından kendi özgür irademizle 
seçtiğimiz davranış biçimleri ise bizim mut
luluğumuzu ve başarımızı belirler.”

özetle kendimizi ve başkalarını kalıba 
sokmamayı başarırsak, daha hoşgörülü ve 
daha anlayışlı olurak, varsayımlardan 
uzaklaşabilirek sanırım daha mutlu ve 
huzurlu oluruz.

Gemlik Lisesinin 
Spor Salonu akıyor

Gemlik Lisesinin Kapalı Spor Salonu, çatı bakımı 
yapılmaması nedeniyle akıyor.

İlkbahar yağışları nedeniyle akan salonda ders 
yapmanın olanakız olduğunu söyleyen öğrenciler, 
geçtiğimiz yıllarda Borusan A.Ş. tarafından onarılan 
Spor Salonunun çatısının uzun zamandır onarılma- 
masının bu duruma neden olduğunu söylediler.

İlçemizdeki okullarda öğrencilerin sağlıklı spor 
yapabilecekleri bir iki salondan biri olan Gemlik Lisesi 
Kapalı Spor Salonu ilgi ve yardım bekliyor.
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GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE 
SAYMANLIĞI SATIN ALMA KOMİSYONU 

BAŞKANLIĞINDAN
Hastanemiz Temizlik işi ihalesi 84/8213 sayılı kanunun 29.A maddesi gereğince 

yeterlilik almak şartı ile KAPALI TEKLİF USULÜ ile eksiltmeye konulmuştur. İhale 
25.06.1998 PERŞEMBE günü saat 10.00 da Gemlik Devlet Hastanesinde 
yapılacaktır, ihale ile ilgili idari ve teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi 
Döner sermaye saymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi istendiği taktirde 
3.000.000.- TL. bedelle temin edilebilir.

Yapılacak iş ile ilgili yeterliliğe haiz olanları tesbit amacı ile yeterlilik için 
şartnamenin 3.ncü maddesinde yazılı tüm belgeler (teklif mektubu hariç) bir dosya 
içerisinde Hastanemiz ihale komiyonuna en geç 23.06.1998 salı günü saat 10.00’a 
kadar vermeleri gerekmekte olup yeterlilik alan firmalar aynı gün saat 15.00'te ilan 
edilecektir. Yeterlilik alan isteklilerin tip şartnamede belirtilen belgelerle birlikte 
tekliflerini en geç 25.06.1998 PERŞEMBE günü ihale saatine kadar Komisyon 
Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği 
ilan olunur.

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE J 
SAYMANLIĞI SATIN ALMA KOMİSYONU

BAŞKANLIĞINDAN
Hastanemiz yiyecek malzemeleri, oksijen gazı, laboratuvar. malzemeleri Demirbaş'' 

malzemeleri ihalesi 84/8213 sayılı kanunun 29-A müteakip'/ maddelerine istinaden* 
KAPALI TEKLİF USULÜ ile eksiltmeye konulmuştur, ihale 22.06(1998 PAZARTESİ 
günü Gemlik Devlet Hastanesinde yapılacaktır, ihalemle ilgili idari' ve teknik 
şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında ücretsiz 
görülebileceği gibi istendiği takdirde 3.000.000.- 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, 8

CİNSİ
Temizlik işi

MİKTARI
12 Ay

GEÇİCİ BEDEL TUTARI
22.500,000.000.-

TEMİNATI
675.000.000.-

CİNSİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Temizlik işi 25.06.1998 10.00,'da
Basın: 1998/15

eleman

YOLUNU
BİZDEN ÖĞRENİN

® (0.224)513 25 19 GEMLİK

KAŞEDE 
BEKLEME YOK
K0RF6Z0FSCT
ÎT 513 17 97

CİNSİ MİKTARI GEÇİCİ BEDEL TUTARI TEMİNATI
Ekmek 1 Kalem , r600.0.00.00Q.-t> 74jb.ooo.ooo.-(
Tüp 2 Kalem ■.fi''. 429.800.000.- Jy*r12.894.000.-
Et 5 Kalem ır 4.662.000.000^' - 139.860.000.-
Tavuk Eti 2 Kalem. : - 1.350.000.000.- 40.500.000.-
Kuru gıda * 50 Kalem i*‘ r 4.435.200.000.- , 133.056.000.-
Oksijen gazı 2 Kalem " 916.410.000.- J ^7.492.000.-

Süt ve süt M. 12 Kalem 4.652.500.000.- 139.575.000.<
Laboratuvar M. 30. Kalem cu 1.963.850.000.- 59.065 500.-
Demirbaş Mal. 5ı Kalemi 1' ‘ 6.725:000.000.- 201.750.000.-

CİNSİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Ekmek 22.06.1998 08.30 ‘da
Tüp ; 22.06.1998 09.00 ‘da
Et 2206.1998 09.Ş0 ‘da
Tavuk Eti 22.06.1998 ; 10.00 ‘da
Kuru gıda 2^J)6.1|98 • ,Î0.3P ‘da ,,

Oksijen gazı 22.06.1998 11.00 ‘de
Süt ye süt M. 22.06.1998 • 11.30‘da
Laboratuvar M. 22.06.1^98 ’ 14.00 ‘de
Demirbaş Mal.
Basın : 1998/14

, 22.06.1998 14.30‘da

MİLTON
AÎLE GAZİNOSU ffâ

iöY.elvö3.-ıril1Ol>İlt>İO rçşfcjel eyibelâs unüg 3661 hbiİseH sıssü Jsmşuıog irinelabbcı
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Düğün, Nişan ve Özel | 
günleriniz için 

rezervasyonlarımız devam 
ediyor
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40 Yıllık Dostluklar Haftanın Fıkrası
Muzaffer Gürboğa 
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..ÖĞRETMENLERİN..
YÜKÜMLÜLÜĞÜ BUYUK

Eğitim İnsana yapılan bir yatırımdır. Ne yazık 
ki toplumumuz insan faktörüne gereken önemi 
vermiyor, öğretmene büyük iş düşmektedir. 
Kolay yolu değil zor olanı aşmak zorundadır.

: Klasik anlatan öğretmen dinleyen öğrenci 
yöntemi terkedilmeli. öğretmen az anlatan, 

Idaha çok yol gösterici; öğrenci ise uygulayan, 
Yaraştıran, merak eden konumuna gelmelidir, 
öğrencide değişim ve başarı hedefliyor isek 
■daha çok işbirliğine gereksinme olacaktır, işbir- 

hiği zaten önümüze pek çok olanak ve seçenek 
koyacaktır. Başarının temeli kendine güven- 

|inekten geçer. Bu özgüvenin kazanılmasında 
[öğrenciye yardım edilmelidir. Onlara 
yaratıcılıklarının ortaya çıkmasını sağlayan 
[ortam hazırlanmalı ve kendi yeteneklerini 
keşfetmelerine olanak tanımalıdır, öğrencilerin 
iyi tanınması onlardaki gizli güçlerin çok iyi 

i değerlendirilmesini sağlayacaktır.
öğrencilerin çoğunda belirli amaçlarının 

^olmadığını, bu konuda belirsizlik yaşadıklarını 
gözlemleyebiliyoruz. Bu nedenle öğrencilerle 
geleceğe yönelik amaç saptanması yapılırsa 
yararlı olur.
E Şimdiki gençlik farklı, çok soru soruyorlar, her 
şeyi öğrenmek istiyorlar. Bu motivasyon öğret
men için bir fırsattır, öğretmen birikimli değilse 
bu fırsatı değerlendiremez, bir şeyler veremez, 
hele inandırıcı olamaz. Eğitim ye öğretim 
ancak güven temelinde ağlıklı gerçekleşir.

öğretmen kendini sürekli yenilemeli, kalı
plaşmış yararı olmayan tavırları terkedip yenil
iğe yelken açmalıdır. Bilim adamı nasıl çalışıyor
sa öyle çalışmalı. Tutarlı ve duyarlı olmak zorun
dadır. Eğitim sorunlarımızın giderllmeinde, 
çözümlenmesinde en büyük payın öğretmen
lerde olduğunu düşünüyorum.

□ Olay, 
□ Bursa 2000 ve □ Haber 

Gazetelerine
j* Vereceğiniz her türlü 

ilanlarınız için 
BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFCZ RCKLRM

Bursa Erkek Lisesi 114. yaşına bastı.
Bizim, “yaramazlıktan sabıkalı” (5-A) sınıfı da 40. yılını kutladı.
30 Mayıs akşamı, Kültürpark girişindeki Safran Restaurant’ta toplandık.
Bu sefer katılım epeyce yüksek oldu.
Kimler gelmiş, birlikte bir bakalım.
Tuna Altay, Cemal Pazarbaşı, Servet Serlçeoğlu, Orhan Yazıcı, Oryal 

Kahraman, Nuri Köristan, öncü Bogatur Atilla Tozkoparan, Adnan 
Tohumcu, Oktay Beken, Kenan Alpacar, Bekir Koyuncular, Tansu 
Tezgör, Haldun özyol, Sıtkı Sancar, Şekip Yılmaz, Taylan Aykaç, 
Nurettin Büyükyanbolu, Tahsin Sevinç, Erol Gürçay, Mümtaz Doğan, 
Fahri Köprülü, Lütfi Artuner, Rıdvan Deniz /e Nezih Dimili toplantımıza 
onur verdiler.

Arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu, gecemize eşleri ile birlikte geldiler.
Zarif hanımefendiler, kısa süre içinde birbirleriyle kaynaştılar ve 

toplantıya renk kattılar.
Gece boyunca eski anıları konuştuk, güncel olayları tartıştık ve 

zaman zaman hep birlikte, orkestraya eşlik ettik.
Lise çağındaki “azgınlıkları” ile ünlü bu sınıf için pek olumlu sözler 

söylenmemişti.
Ama.. Bu yaramaz çocuklar, hayata atılınca sorumluluklarını çabuk 

kavradılar ve başarılı bir çizgi yakaladılar.
Aşağı yukarı tüm sınıf mevcudu üniversiteyi bitirdi.
iş dünyasında, yargıda, bürokraside; öğretim dalında ve serbest 

meslek hayatında önemli yerlere geldiler.
Bu konuda biraz ayrıntıya girmek istiyorum.
- Bir sınıf arkadaşımızın Bursa’da sanayi dünyasına damgasını vur

ması ve vergi rekortmeni olması bizleri gururlandırdı.
- Bazılarının bürokrasi kadrolarında, Müsteşar Yardımcılığı, Genel 

Müdürlük ve Yargıtay üyeliği, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlığı 
yapması göğsümüzü kabarttı.

- Müteahhitlik yapan inşaat mühendisi ve mimarların yurt içinde ve 
yurt dışında yaptıkları işlerden dolayı onur duyduk.

- Halen Bursa’da Eczacılık, Avukatlık ve Hekimlik yapan başarılı 
arkadaşlarımızla iftihar ediyoruz.

- üniversitede eğitim veren, Profesör dostumuz, kalbimizdeki yerini 
aldı.

- Banka Müdürü ve Finanman Müdürü olan arkadaşlarımızın 
başarılarını ilgi ile izliyoruz.

- Bir kısım arkadaşlarımız general ve Doktor-Albay olarak, Silahlı 
Kuvvetlerde görev yaptılar.

- Meslek Odalarında ve Sivil Toplum örgütlerinde görev alan 
arkadaşlarımız, bu çalışmalarını başarı ile sürdürüyorlar.

işte.. Lise yıllarında “yaramazlıktan sabıkalı” bu gençlerin “hayat 
sicilleri” böyle!

Bu arada, toplantı öncesinde ve toplantı sırasında, alınan, iki telefon 
notunu iletiyorum.

- Profesör Erol üçdal, aynı tarihlerde bir konferansı olduğu için 
toplantımıza katılamayacağını bildirdi.

Sanayici ve işadamı İbrahim Orhan, aynı gün Bursa dışındaki bir iş 
toplantısına katıldığı için aramızda olamaiii-

Şimdi geldi, yazımızın son bölümüne.
Final kısmını, biraz felsefe ile tamamlayalım-
Bugünlerde hepimizin “sevgiye” ihtiyaicı vardır.
Hepimizin “ilgiye” ihtiyacı vardır.
Bu tür toplantılar, bir “terapi” anlamındadır.
Bir çıkar ve menfaate endeksli olma/an bu toplantıların, artarak 

devamında yarar görülmektedir.
Onun için böyle geceleri kaçırmayalım.
Daha fazla beraber olmak için, yeni fırsatlar yaratalım.
Bu dostluğun, kıymetini bilelim.
Ve.. Onu özenle koruyalım.
Bu yaşlarda en büyük zenginliğin, “muhabbet zenginliği” olduğunu 

asla unutmayalım!

iki genç çıplaklar kampında 
tanışmış ve arkadaş olmuştu.

Yine bir gün, kamptaki parkta 
güneşlenirken, biri ötekine şöyle 
dedi.

“-Benim esasında çıplaklar 
kampıyla ilgim yok.

Mesleğim yankesicilik olduğu 
için beni buraya tedaviye gön
derdiler.”

Bizim ülkemizde, bu tür 
yankesicileri çıplaklar kampına 
göndermeye gerek yok.

Bu gibileri, fakir-fukara halkın 
arasına alacaksın.

Fakir-fukaranın cepleri bomboş.
üstlerinde başlarında, bir şey

leri yok.
Kısacası çalınacak bir şeyleri 

yok.
Yankesiciler, durumu görürler, 

vicdanlarının sesini dinlerler ve 
belki bu işleri bırakırlar.

Bir bakıma, tedavi olurlar.

Sözün özü
Dünyanın en yoksul insanı, 
Paradan başka 
Hiçbir şeyi olmayandır.

“Schopehaur

Günümüzde papanın önemi 
tartışılmaz. Para insana, iktidar 
getiriyor. - S»

Refah getiriyor.
Ama., insanın mutluluğu için 

sadece para yeterli olmuyor.
Yaşamın tadına varmak için, 

sağlıklı olmak gerekiyor.
Paranız var, diyelim.
Sağlığınız da, yerinde otsun.
Acaba sadece bunlar yeterli mi? 
Hayır bu kadarı da, yeterli değil.
-Bazı hobilerinizin olması lazım.
-Sosyal olaylara katılmanız ve 

bunları dostlarınızla paylaşmanız 
lazım. . . ’ ’ .

-Az sayıda da olsa, güvendiğiniz 
arkadaşlarınızla, dostlarınızla 
sıradan güncel olayları konuşmanız 
ve tartışmanız lazım.

- Deşarj olmanız lazım.
-Boşalmanız lazım.
Demek ki, para gibi gerekli, çok 

başka şeylere de insanın ihtiyacı 
varmış.

"uçuk" bir söz
O KADAR; kendinden emin bir 

öğrenciydi ki, hoca daha soruyu 
sormadan, problemi çözemeyeceği 
ni biliyordu.

GEMLİK GErnLiH REHBERİ Gemi Saatleri

Gerekli Telefonlar

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTI. 
ACENTELİĞİ» 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

İtfaiye
Polis imdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

, Polis,Karakolu 
Gar. Korh

155 . 
156 
5131055
5131879 
5131206

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

5131061
513,1052
5131053»
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324
Manastır Taksi 5143550

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der.
Spor Sah. . 
Örm, Böl. §f. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kûtüp. 
As. $b„ 
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md.
Nüfus Md. 
özel İd. Md'. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su işletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe M. 
Yazı İş. Md.
Su Arıza

5)32066 
5134503 
5131274 
5140095 
5131286 
5131174 
5131846 
5131353 
5131057 
5)31308 
5131133 
5131095 
5133742 
5131507 
6131414 
5131364 
6131411-
51.31042 
5132360
5131186 
$134994

5134521-23 
6134520 
5.132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325 
■5134521-182 
5134521-111 
Yalnız 185

Yalova-Kartal:(İşgünü) 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:(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
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

Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)
7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00-

23.00 (P.tasi,' salı, çiş, piş) 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)

GEMLİK te S(NEMA GÜNLERİ

Tutku: SEL

TÜP DAĞITICILARI
Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Llkltgaz 
YenlUkltgaz 
Alevgaz

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

NÖBETÇİ 
ECZANELER

9 Haziran 1998
S. Saral Eczanesi

10 Haziran 1998 
Çağlar Eczanesi

11 Haziran 1998 
İnci Eczanesi

12 Haziran 1998 
Kahraman Eczanesi

13 Haziran 1998 
Murat Eczanesi

14 Haziran 1998
S. Saral Eczanesi

15 Haziran 1998 
Balıkpazarı Eczanesi
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ilköğretim okullarında 
voleybol karşılaşmaları 
başladı

f İlköğretim okulları birincil 
kademe kız ve erkek öğrencileri 
arasında voleybol
karşılaşmaları başladı.
' Geçtiğimiz hafta ilköğretim 

Müdürlüğünde ilköğretim 
okullarının beden eğitimi 
öğretmenleri biraraya gelerek 
yapılacak karşılaşmaların son 
durumunu görüşerek eşleştirme 
yaptılar.

Endüstri Meslek Lisesi 
Salonunda başlayan 
karşılaşmalara kızlarda Gazi 
ilköğretim Okulu, 1İ Eylül 
ilköğretim Okulu, Borusan 
ilköğretim Okulu, Atatürk 
İlköğretim Okulu, Şükrü Şenol 
ilköğretim Okulu ve Şehit Cemal 
ilköğretim okulları katıldı.
i Erkeklerde de 6 takımın

karşılaştığı yarışrtıalara Şükrü 
Şenol İlköğretim Okulu, 11 Eylül 
ilköğretim Okulu, Şehit Cemal 
ilköğretim Okulu, Borusan 
ilköğretim Okulu, Atatürk 
ilköğretim-Okulu ve 100. Yıl 
ilköğretim Okullan katıldılar.

Dûn'' başlayan 
karşılaşmalar çok çekişmeli 
geçiyor. Yarışmalar 12 Haziran 
günü yapılacak final 
karşılaşmalarıyla sona erecek. 
Kızlar kategorisinde final 
karşılaşması saat 11.00’de, 
erkeklerde de 13.00’de 
yapılacak.

Karşılaşmalarda , başarılı 
okul kız ve erkek takımlarına 
ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Tuna tarafından' kupaları ve 
armağanları verilecek.

KUMLADA 
HAVUZLU 
KİRALIK 

DAİRELER
S : 513 17 97

İlköğretim okullan arası
bilgi yarışması şampiyonul 
“Gazi İlköğretim Okulu”

ilçemiz ilköğretim okullan 
ilk kademe öğrencileri 
arasında yapılan bilgi 
yarışmasında Gazi ilköğretim 
Okulu şampiyon oldu.

Geçtiğimiz hafta 4 Haziran 
günü Endüstri Meslek Lisesi 
salonunda yapılan yarışma 
lara Atatürk ilköğretim Okulu, 
Borusan ilköğretim Okulu, 
Cumhuriyet ilköğretim Okulu, 
Gazi ilköğretim Okulu, Küçük 
Kumla Ali Kütahya, Katırlı 
ilköğretim Okulu, Kurtul 
ilköğretim Okulu, Lale-Kpmal 
Kılıç ilköğretim Okulu, Namık 
Kemal ilköğretim Okulu, 11

Eylül ilköğretim Okulu, Şükrü 
Şenol ilköğretim Okulu, Şehit 
Cemal ilköğretim Okulu, Şehit 
Ethem Yaşar ilköğretim 
Okulu, Umurbey Abdullah 
Fehmi İlköğretim Okulu ve 
Yüzüncü Yıl ilköğretim 
Okulları katıldılar.

Gazi ilköğretim Okulunun 
şampiyonluğu elde ettiği 
yarışmalarda, Şehit Cemal 
ilköğretim Okulu ikinci, 
Cumhuriyet ilköğretim Okulu 
ie üçüncülüğü elde ettiler. 1

Dereceye giren okullara 
kupaları ve armağanları 
verildi.

İSİM DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.5.1998 * 
tarih 1998/254 esas 1998/396 karar sayılı ilamı? 
ile Ebubekir Sıddık Çağatay Sağlam olan ismim

Çağatay Sağlam olduğu ilan olunur.

Ebubekir Sıddık Çağatay SAĞLAM
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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 Hani, Kaşe, Kimlik Kaplama, Fatura Kartı, 

Özel PVC Kartlar, Takvim 
azhâneCad. Nof51/A GEMLİK«İt Tel & Fax : 513 17 97 l

Kemal Bengü Cad. Horoz Apt. Altı BURSA
Tef. 225 20 67 - 223 66 88
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KSrfe
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

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

BİZE DANIŞIN.

@ HERŞALIFE • bağimsiz distribütör :
EMİNE - DOĞAN ALKAYA

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

Belediye Meclisinin ilk oturumunda seçimler yapıldı

it

Belediye Meclisinin haziran ayı ilk toplantısında eleştirileri cevaplayan Başkan Avcı, 
iki su deposunun yakında hizmete gireceğini, Manastır’dan geçen su hattının 
yenileneceğini, Gemlik’e doğalgaz kazandırmanın özel şirkete kaldığını açıkladı.

4.5.1998| 

iyili ilan 

anisinin

nur.

iLAM

■/Gemlik Belediye Meclisinin haziran ayı ilk toplantısı 
geçtiğimiz hafta perşembe günü yapıldı.

Toplantıda Başkanın, 1997 yılı çalışmaları aklandı. 1998-99 
yılı çalışma raporu kabul edildi.
■ Belediye başkan vekilliği, meclis katipliği ve encümen 
üyelikleri ile tarife, imar, bütçe ve kesin hesap komisyonluk- 
lanna da üye seçimlerinin yapıldığı meclis toplantısında, 
Gemlik Liman ve Depolama İşletmesi yönetim kurulu 
üyeliğine ANAP'lı üye Ayten Şendil getirildi.

1
1

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

26. yıl
I Gemlik KÖRFEZ 26 yaşına girdi.
E Yıllar su gibi akıp gidiyor.
■ Yerel basın organlarının onlarca yıl yaşamını sürdürmesi 
ülkemizde zor bir olay.
| Birşey beklemeden, onca büyük gazete zor yaşarken, 
yerel basının kendini ayakta tutması başarıdır.

F 16 Haziran 1973 günü emanet bir matbaada başladık 
yayın yaşamına.
| Kumpaslarda elle dizilen haberler, katlanan sayfalarda el 
.sallama bir baskı makinasında basılırdı.
ı El dizgiden, linotayp’e, oradan da bilgisayarlı ofset baskı 
dönemine girdik.
| Bugün ülkemizde yüzlerce yerel gazete yine eldizgi veya 
makinalı dizgi sistemi ve düz baskı ile çıkmakta.
I Bursa da yerel gazeteler içinde bilgisayarla hazırlanan, 
ofset tekniği ile basılan ilklerin arasında olduk.
I Bu bize daha elle tutulur bir gazete olmayı getirdi. Buna 
bu yayın yılında fotoğraf da eklediğimizde, sanırım Gemlik 
Körfez daha güleryüzlü bir yerel gazete olacak.
I Gemlik Körfezin ofset basılması onu bugünlere getirme
di. içeriği, ilçemizdeki olayları geniş yansıtması, yetenekli 
usta kalemlerin köşe yazıları yazması, kısacası okunur 
olmasıdır 26 yıldır yaşamasının nedeni.
| ilçemizde yayınlanan öteki iki gazete de bilgisayar dizgisi 
ve ofset baskıya geçti. ,

E Son olarak birkaç aydır Gemlik Gazetesi de başka yer
lerde diziliyor ve ilçe dışında başka matbaalarda basılıyor. 
Her ne kadar kendileri bu olanaklara sahip değillerse de 
yeniliğe ayak uydurmaları yerel basın açısından sevin
dirici.
E Gemlik Körfez dört aydır ilçe sınırlarını da aştı.
I Baskı tesislerimizi Bursa’ya almamız nedeniyle Büyük 
kentin nefesini de solumaya başladık. Orada da belirli 
yerlere dağıtım olanağına kavuşuyoruz.

■ Kısacası sesimizi daha çok kişi duyacak.
R Gazete çıkarmak teknik ve insan kaynağı açısından 

maddi olanak gerektiren bir yatırım durumuna geldi.
ı Ulusal basın büyük sermaye gruplarının tekeline 
girdi.

Bu tekeller, özgür kalemleri kadrolarında tutmalarına 
karşın, gazetecilik sektörü dışında her işle uğraşıyorlar.

■ Bankacılık, turizm, tekstil, inşaat, enerji, tarım, ulaşım 
alanında elde ettikleri kuruluşlar hergün daha da büyüyor. 
Her türlü teşviklerden kolayca yararlanabiliyorlar.
I İktidarlar bu tekellerin dümen suyunda gitmek zorunda 
kalıyor.

Yerel basın ekonomik güçsüzlük nedeniyle emanet bil
gisayarlarda dizilip, emanet baskı makinalarında 
basılırken, lotaryalı günlük basın, gazeteciliğin dışında her 
Şey satıyor.

Yerel basın yerel halkın reklam ve ilan desteği ile 
yaşar.

L Devlet tarafından verilen resmi ilanlar, yerel basını ayak
ta tutamıyor.

Berilin, her ilçenin güçlü yerel basınının olması, o 
Bfcjğ^gmgkrasini^sekte^e_uğr|m^smı^nten_____

✓Encümen üyeliklerine Mehmet 
Dinç, Ali Avcı'nın seçildiği belediye 
meclis toplantısında, eski itfaiye 
binasının Şehit Cemal İlkokulu'na 
devri konusunda muhalefetin 
verdiği önerge gündeme âlındı.

Belediye Meclisi'nde DYP'li üye 
Emin Bora'ya da başkan tarafın
dan hizmetlerinden dolayı teşekkür 
plaketi verildi.

Haberi sayfa 3’de

En kıdemli meclis üyesine sürpriz

Emin Bora'ya

Gemlik Belediye Meclisinin 
en kıdemli üyesi olan Emin 
Bora'ya meclisteki hizmet
lerinden dolayı şükran plaketi 
verildi.

Belediye Meclis toplan
tısında Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı tarafından 
şükran plaketi verilen Emin 
Bora, 1952 yılından bu yana 
Demokrat Parti, Anavatan 
Partisi, Adalet Partisi ve Doğru 
Yol Partisi'nde görev almıştı.

Haberi Sayfa 3’de

izcilik kampları 
başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde her yıl düzenlenen 
Hasanağa Spor ve izcilik Okulu 
ile Karacaali Spor ve izcilik 
Okulunun ilköğretim ve lise 
öğrencilerine yönelik kamp 
programları 21 Haziran 1998 
günü başlayarak, 24 
Ağustos'ta sona erecek.

Haberi sayfa 3’de

Okullar 19 Haziran 
günü tatile giriyor

Kredisi eksik 
öğrencilere 
müjde!

1991 eğltim-öğretlm yılında 
uygulanmaya başlanan Ders 
Geçme ve Kredi Sistemine 
tabi olup mezun olamamış 8 
ve 10'uncu dönem öğrenclle 
rlne "Yaz Dönemi Kredi 
Tamamlama Programı” açılı
yor. Haberi sayfa 3’de

ti

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
Belediye Meclisi nde güven tazelerken, 
eleştirileri sakin bir şekilde cevapladı.

İlçe Kaymakamımız Şener 
Can, nikahsız yaşayan 8 çifti 
evlendirdi.

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'nın kıydığı nikah 
töreninde Kaymakam Şener 
Can ile Umurbey Belediye 
Başkanı Mete Okay ise çiftlerin 
şahitliklerini yaptılar.

Haberi sayfa 3’de

Yüzme bilmeyen gençi 
Körfezin suları yuttu.

Yılın ilk
boğulma 
olayı 
Kumla’da

Bu yılın ilk boğulma olayı 
Küçük Kumla’da meydana 
geldi.

Yüzme bilmeyen Ahmet 
Akkaya (20) sıcaklardan 
bunalarak, Namtaş Sitesi 
yakınlarında denize girerek, 
bir daha çıkmadı.

Haberi sayfa 3’de

Gazetemiz Gemlik KÖRFEZ, bu sayısıyla çeyrek 
asın geride bırakarak, 26. yayın yaşamına girdi. 
Çağdaş, demokratik, laik, özgür ve Atatürk 
ilkelerinden sapmayan çizgimiz ile bizleri bu 
günlere getiren değerli okurlarımıza teşekkürü
borç biliyoruz. Gemlik KÖRFEZ

Küçük Selçuk’a karne almak

<üçük Selçuk zeytin 
lavuzunda can verdi

Hisartepe Mahalle
sinde oturan ve Borusan 
ilköğretim Okulu birinci 
sınıfta okuyan Selçuk 
Geyik (8) adlı küçük 
çocuk okul çıkışında

arkadaşlarıyla birlikte 
oyun oynamak için gittiği 
zeytinlikte bulunan zeytin 
havuzuna düşmesi sonu
cu boğularak can verdi.

Haberi sayfa 3’de

intihar girişimi
Bahriye Anar adındaki 23 yaşındaki evli kadın, aşırı dozda 

aldığı XANAX adlı haplarla, ölmek istedi.
Geçtiğimiz hafta cumartesi günü meydana gelen olayda, 

Bahriye Anar’ı koma halinde görenler, Gemlik Devlet 
Hastanesine kaldırdılar.

Burada yapılan ilk müdahaleden sonra durumu ağır olan 
Anar, Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bahriye Anar’ın ailevi 
sorunlar nedeniyle 10-15 gündür XANAX adlı hapları sürekli 
olarak aldığı ve komaya girdiği öğrenildi. Şuuru kapalı olarak 
Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadının hayati tehlikeyi 
atlatamadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya başladı.

HAL
HAL YASASI YÜRÜRLÜKTE..
HAL İLE HALLENENLER, HÂLİ DE 

HALLEDERLER.
ONA NE ŞÜPHE.
VAY HALİMİZE...

ünan
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■W Yılmaz AKKILIÇ

Az kaldı, kurtuluyoruz!

Kaymakam 
Şener 
Çan’dan

Geçen hafta, görmeyen gözleri 
bahane edilerek kendisi için “özel af” 
çıkartılmasını kabullenmeyen Av. 
Eşber Yağmurdereli’yi yeniden içeri 
tıktık.

Eh, biraz rahatladım!
Bu hafta da hoca ve gazeteci 

Ragıp Duran’ı. ünlü Terörle 
Mücadele Yasası ’nın 7’inci maddesi 
uyarınca çarptırıldığı cezasını çek
mek üzere kodese atacağız.

Oh be!
Budapeşte’de dönemin ana 

muhalefet lideri ve şimdinin 
Başbakanı Mesut Yılmaz’ı yumruk
layan Veysel Yıldırım’ı da -Allah razı 
olsun, Mesut Bey’in ‘aff-ı 
şahaneleri sayesinde- özgürlüğüne 
kavuşturduk ya, değmeyin keyfime!

Ne, Yeşil mi dediniz?
Evet, ben de severim yeşil rengi. 

Geçenlerde yolum Uludağ eteklerine 
düşmüştü. Aşağılara baktım. Doğrusu 
Bursa hala Mahmut Yıldırım, pardon 
yeşil, hem de yemyeşil!

Kapat gözleriniii kimse görmesiiin
Yalnız benim içiiin bak yeşil 

yeşil...
Her şey iyiye gitmekte. Baksanıza, 

Türkiye’nin anlı şanlı medyasına 
göre, IMF başarımıza gıpta ediyor, 
OECD şaşkınlıktan küçük dilini yuttu 
yutacak. Enflasyon 90’lardan 80’lere 
inmiş. Memur, yüzde 20 zam müjde
siyle sokaklarda zılgıt çekip göbek 
atmakta.

Adalet ve içişleri bakanları, “28 
Şubat süreci”nin dayattığı “irtica ile 
mücadele” yasalarının görüşüldüğü 
komisyon toplantılarına katılmamakta 
direngen!

Başbakan, “Din sömürüsüne izin 
vermeyin” buyurmuş.

Haklı!
İskenderun Garnizon Komutanı 

General Ethem Erdağı, iHL’de Kılık 
Kıyafet Yönetmeliğine aykırı olarak 
derslere “türban”lı girmekte devam 
edilmesi üzerine Milli Güvenlik dersi 
öğretmenini geri çekmiş!.

Olacak şey mi bu?
Milli Eğitim Müdürü de saçmalamış 

eni konu, bu öğretmenlerin 
“uyan”lâra karşın derslere 
“türban”lı girmekte ısrar ettiklerini 
söylemiş. Bereket Kaymakam 
Günhan Sarıkaya durumu kurtarmış, 
gazetecilerin konuya ilişkin sorularını 
“Bilgim yok, yansıtılırsa gereğini 
yaparız” diye geçiştirmiş.

Eyi muz, eyi! Emrindeki Milli Eğitim 
Müdyrü’nün bilgisi var da, 
Kaymakam’ın yok!
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Gemlik KÖRFEZ 1

İHD, bu yılın ilk dört ayında işlenen 
faiîis meçhul cinayet sayısının, 
1997’nin tamamında işlenenden fazla 
olduğunu açıklamış -hala akılları 
başlarına gelmemiş, belli-.

Ne demiş Arjantinli büyükanneler:
“Kaatillerle işbirliği yapan bir 

demokrasi istemiyoruz!”
Pöh!..
* * *

Perinçek’in Aydınlıkı da çok olu
yor. Geçen hafta başlattığı “Yeşil’le 
söyleşi”yi bu hafta da sürdürmüş. 
Diyor ki yurtsever kaatil:

“Ben ancak Ağar’ın emriyle 
öldürülürüm, ölmem oların işine 
gelmez. Çünkü ölürsem, bildikle
rim herkesin eline geçecek.”

Boşboğaz Bakan Aşık, kaç ay 
önce “Yeşil’in kontrol altında 
olduğunu” kaçırmamış mıydı ağzın
dan?

Yani,, Yeşil’in hayat sigortası 
sağlam!

Peki ne olacak bu işlerin sonu?
Eyi olur, eyiii!
Rauf Tamer, dün “irtica yasaları” 

konusuna değinmiş, soruyor:
“54’üncü Hükümet’i ‘Attığın 

imzanın arkasında durmuyorsun’ 
diye suçladık. O kararları bütün 
vecibeleriyle birlikte getirdik 
55’ inci Hükümete devrettik.

Peki, ne oldu?
Ne fark etti?”
ilahi Tamer, ne bekliyordun ki? 

Tellaklar değişti sadece, tellaklar!
Neyse, yine de umutlu olmak 

gerek. Yağmurdereli içeride, Duran’ın 
eli kulağında...

Ha, bu arada POAŞ’ın -yani şu 
bildiğimiz Petrol Ofisi’nin- öncü 
adlı tankeri aylık 72 bin dolar taksitle 
bir özel şirkete satılmış, ve de yine 
POAŞ tarafından aylık 93 bin dolara 
kiralanmış!

Atatürk’ün “Sunğipek”i haraç 
mezat. Gemlik Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nin “Gelin Atatürk kültür 
merkezi yapalım” çağrısına kulak 
asan yok!

Veysel dışarda, Eşber içerde!
Yeşil fütursuz, “Sıkıysa vursun

lar” demeye getiriyor.
Sungurlu ile Başesgioglu, 

“tavşana kaç, tazıya tut”u oyna
makta.

Olsun, işler yine de iyiye gidiyor. 
Bu hafta, Allah’ın izniyle Ragıp’ı^da 
kodese tıktık mı...

Çıkıp Uludağ’ın yamaçlarına, 
Ova’ya doğru haykıracağım:

Oh be, kurtulduk!..

toplu nikah
İlçe Kaymakamımız 

Şener Can, nikahsız 
yaşayan 8 çifti evlendirdi.

Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü Belediye 
Düğün Salonu'nda düzen
lenen nikah törenine 
Kaymokam Şener Can ve 
eşi, Belediye Başkgnı 
Nurettin Avcı, yargıçlar, 
daire müdürleri Ve 
belediye meclis üyeler® 
mahalle muhtarlprı ile 
vatandaşlar katildi.

Birlikte yaşadıkları halde 
resmi nikahları olmayan’ 8 
çiftin nikah töreninde 
konuşan Kaymakam Can, 
“Cumhuriyetimizin 75. yılı
na girerken, Medeni 
Kanuna bağlılığımızı 
göstermek için sizleri 
bugün burada evlendir! 
yoruz. Başka ilçelerde bir
likte yaşayan çiftlerin sayısı 
ilçemizden çok olmasına 
karşın biz de daha az 
olması nedeniyle mut
luyuz. Sizlere ömür boyu 
mutluluklar ■ diliyorum”

. dedi.
Belediye Başkanı 

Nurettin Avcı'.nın nikahlarını 
kıydığı. Kaymakam Şener 
Can ile'Umurbey .Belediye 
BaşkanrMete Okay'ın da 
şahitliklerini yaptığı çiftler 
Ayşe Terkez-Abdi Döver, 
Derya Döver-Volkan Ecer, 
Filiz Kaysuk-Kenan Parıldar- 
oğlu, Hülya Parıldaroğlü^ 
Rıza Parıldaroğlu, Canan 
Kızkaç - Fikret Parıldaroğlu, 
Nezahat Gürbüzaslan - 
Ferit Parıldaroğlu törenden 
sonra davul ve zurna 
eşliğinde gönüllerince 
eğlenerek, mutluluklarının 
tadını çıkardılar.

eleman®

YOLUNU 
BİZDEN 

ÖĞRENİN
«O» (0.224)513 2519 
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İİRBMÇE5İ
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ZAMAN
SENİN DEĞİLDİR
HER ZAMAN
BUGÜN DEĞİLSE YARIN
SENİN DE BİTER VARDİYAN
GARDİYAN
EVET
BUGÜN DEĞİLSE YARIN
AŞILMAZ DEDİĞİN
EN YÜCE DAĞLARIN
TEPESİ TOPAL KARINCAYA YOL OLACAK
EN GÜÇLÜ SİLAHIN
PARA DEDİĞİN O İLAHIN
DEĞERİ BİR GÜN PUL OLACAK
GARDİYAN
ZAMAN
SENİN DEĞİLDİR HER ZAMAN
VE SEN YAŞADIKÇA GARDİYAN
YAŞAYACAKTIR İSYAN
YAŞAYACAKTIR GARDİYAN.

KAYIP
Seri numaraları 
106655 - 106700 
bir cilt faturamı 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Ahmet BAĞIŞ

Kaşede 
Mühürde w bekleme 

yok!
Her türlü lastik 

mühür ve kaşeniz 
bilgisayarlı 

sistemle 
yarım saatte 

itina ile yapılır.
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BİNLİKLER ÇEŞİT ÇEŞİT 
KÜÇÜKKUMLA BURASI
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Belediye Meclisinin ilk oturumunda seçimler yapıldı.

yenileneceğini, Gemlik’e doğalgaz kazandırmanın özel şirkete kaldığını açıkladı.
■ Gemlik Belediye Meclisi hazi- 
ron ayı birinci toplantısında 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
çalışma programını okuyarak, 

• meclis üyelerinden güven oyu aldı. 
E Geçtiğimiz hafta perşembe 
gûnû saat 14.00'de Avcı’nın 
başkanlığında toplanan belediye 
meclisi, eski tutanağın okunarak, 
kabul edilmesinden sonra 1997 yılı 
çalışma raporu okundu.
■ Başkan Avcı, tarafından oku
nan 97 yılı çalışma raporunda, 
belediyenin çeşitli birimlerindeki 
çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Nurettin 
Avı'nın çalışmaları ile ilgili ilk 
eleştiriyi DYP'li Emin Bora yaptı. 
Bora, belediyenin ölü yıkama ve 
her türlü gereçleri bulunan bir araç 
ile bir imam tutulması için meclis 
kararı olmasına karşın bunun 
gerçekleşmediğini, mezbaaya bir 
veteriner daha alınma kararının 
yerine gelmediğini dile getirdi.
I Bora, konuşmasında, “Her yıl 
meclis toplantılarında muhalefet

olarak yaptığımız eleştiriler 
dikkate alınmadı. Su arıtma tesisi 
yapılması için verilen sözler yerine 
getirilmedi. Temennim en kısa 
zamanda böyle bir tesisin ilçemize 
kavuşturulmasıdır” dedi.

FP'li meclis üyesi Ali Okur'da, 
mezbaa ve belediye otobüsleri ile 
ilgili eleştirilerde bulundu. Daha 
sonra bağımsız üye Mahmut Küçük 
ve Nurettin Bay'da eleştirilerde 
bulundu.

Başkan yumuşak uslupla 
eleştirilere verdiği cevaplardan 
sonra hazırlanan tahmini bütçenin 
büyük çoğunlukla uygulandığını 
belirtmesinden sonra çalışmalar, 
oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra 1998 çalışma 
raporunu okuyan Başkan Avcı, 
yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler 
verdi. Çalışma raporu meclisçe oy 
birliğiyle kabul edildi.

CHP'li üye İbrahim Koç'un 
katılmadığı toplantıda, muhalefet 
üyeler tarafından verilen bir 
önergede, .eski itfaiye binasının

okul yeri olarak tahsis edilmesi ve 
Şehit Cemal Okulu'na verilmesi 
istemi ele alındı.

DYP'li ve Bağımsız (Eski RP'li) 
üyeler, 8 yıllık kesintisiz eğitimin 
uygulamaya konulmasıyla 
kapanan ve Şükrü Şenol Okulu'na 
.taşınan Şehit Cemal İlkokulu'nun, 
itfaiye binasının eklenmesi ile 
ilköğretim okulu olarak eğitim ve 
öğretime devam edebileceği iste
mi gündeme, alındı.

38 yıldır Gemlik Belediyesinde 
DP-AP-ANAP ve DYP'de belediye 
meclis üyeliğini kesintisiz olarak 
sürdüren Emin Bora'ya. Belediye 
Başkanı tarafından teşekkür ve 
şükran plaketi verildi. .

SEÇİMLERE GEÇİLDİ
Meclis üyeleri toplu nikah için 

bir süre ara verdikten sonra seçim
lere geçtiler.

Bu arada metisteki siyasi parti 
ler arasında bir uyum olduğu 
gözlendi. Muhalefet üyeleri 
ANAP'lıların gösterdikleri üyelere 
karşın bir liste çıkartmadılar.

Meclis, gizli oy ile yapılan 
seçimlerde, meclis reis vekilliğine 
Kaya Kesen ve Aydın Kaya, meclis 
katipliklerine Ayten Şendil, Gül 
Buçukoğlu, encümen üyeliklerine. 
Mehmet Dinç, Ali Avcı, bütçe ve 
kesin hesap komisyonuna Turan 
Tunçkal, Osman Sal, Ömer 
Uzunkaya, Arslan özaydın, Haydar 
Gül, Emin Bora, İbrahim Koç, tarife 
komiyonuna Enver Şahin, Engin 
Kökçam, Şükrü önal, Mehmet 
Bayrak, imar komisyonuna Gül 
Buçukoğlu, Hüseyin Ulukaya, 
Engin Kökçam, Arslan özaydın, 
Enver Şahin, Aydın Kaya, Mahmut 
Küçük, Emin Bora ve Kadir özey
din seçildiler.

Gemlik Liman ve Depolama 
Tesisleri yönetim kurulu üyeliğine bir' 
yıl görev yapmak üzere Ayten 
Şendil getirildi.

Gündemin son maddesinde 
yer alan imar ile konular yeni 
seçilen imar komisyonuna havale 
edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Yılın ilk boğulma 
olayı Kumla’da

Bu yılın ilk boğulma 
olayı Küçük Kumla’da 
meydana geldi.

Yüzme bilmeyen 
Ahmet Akkaya(20) serinle
mek için girdigi denizden 
bir daha çıkmadı.

Olay, geçtiğimiz hafta 
cuma günü saat 18.00 
sıralarında meydana geldi.

Samsun'un Vezir köprü 
ilçesinden iş bulmak 
amacıyla Kumla’da bulu
nan dayısı Ahmet Çil’in

yanına gelen talihsiz 
gençin cesedi Namtaş 
Sitesinin 1 km. açığında 
görüldü.

Denizden çıkartılan 
ceset, yakınlarına teslim 
edildi.

Olay, üzüntü yarattı.
ilgililer, deniz sezo

nunun başladığını 
belirterek, yüzme 
bilmeyenlerin denize 
girdiklerinde kıyıdan açıl
mamalarını ve dikkatli 
olmalarını istediler.

Küçük Selçuk zeytin 
havuzunda can verdi

Geçtiğimiz hafta mey
dana gelen olayda ayağı 
kayarak zeytin havuzuna 
düşen küçük Selçuk 
yaşamını yitirdi.

Hisartepe Mahalle
sinde oturan ve Boru san 
ilköğretim Okulu birinci 
sınıfta okuyan Selçuk 
Geyik (8) adlı küçük 
çocuk geçtiğimiz hafta 
çarşamba günü okul 
çıkışında arkadaşlarıyla 
birlikte zeytinliklere gitti. 
Zeytinlikte Ali Aydın adlı 
şahsa ait olduğu öğre
nilen zeytin havuzunun 
kenarında arkadaşlarıyla 
oyun oynamaya başla 
yan küçük Selçuk bir ara 
dengesini kaybederek 
ayağı kaydı ve arkadaşla 
rının şaşkın bakışları 
arasında zeytin havuzu
na düştü.

ARKADAŞLARI 
KURTARAMADI

. Küçük Selçuk’un 
havuza düştüğünü gören 
arkadaşlarının kurtarma, 
çabaları sonuç verme 
yince, bu hafta karne ala
cak olan Selçuk Geyik, 
arkadaşlarının gözleri 
önünde can verdi.

Durumun Selçuk 
Geyik’in ailesine
bildirilmesinden sonra 
boyacılık yapan Erdoğan 
Geyik, fenalık geçirdi.

Doktor, otopsisinden 
sonra boğulan küçük 
öğrencinin cesedi aile
sine teslim edildi.

Selçuk Geyik’in 
cenazesi ilçe mezarlığın
da gözyaşları arasında 
toprağa verildi.

İzcilik 
kampları 
başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde her yıl düzenle
nen Hasanağa Spor ve İzcilik 
Okulu ile Karacaali Spor ve 
İzcilik Okulunun ilköğretim ve 
lise öğrencilerine yönelik 
programları belli oldu.

21 Haziran 1998 günü 
başlayacak olan kamplar, 24 
Ağustos'a kadar sürecek.

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünden yapılan açık
lamaya göre, 21-28 Haziran 
tarihleri arasında 1. devre 
küçük izcilerin, 29 Haziran - 6 
Temmuz 2. devre küçük izci
lerin, 8-15 Temmuz 3. devre 
ilköğretim 6-7-8 sınıfları karma 
öğrencilerinin, 18-25 Temmuz 
4. devre lise karma öğrenci
lerinin, 28 Temmuz-4 Ağustos 
5. devre ilköğretim 4-5-6-7-8 
sınıf karma öğrencilerinin, 7 
Temmuz-14 Ağustos 6. devre 
lise karma öğrencilerinin, 17- 
24 Ağustos 7.devre lise-karma 
öğrencilerinin katılacakları 
pröğramlar uygulanacak.
v Yapılan açıklamada 

başvuruların, spor ve izcilik 
okulları kapasitelerin altında 
olması durumunda ilçedeki 
diğer öğrencilerin, tesis 
müdürlüklerine başvurarak, 
kamplara katılabilecekleri 
belirtildi.

Egzost

Meclisinin en kıdemli üyesi 
Emin Bord'ya meclisteki 
38 yıllık hizmetlerinden 
dolayı şükran plaketi veril
di.

Geçtiğimiz hafta 
toplanan Belediye 
Meclisinin açılışından 
sonra, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Doğru Yol 
Partisi meclis üyesi Emin 
Bora'nın Gemlik halkına 
hizmet etmeye başladığı 
zaman bir çoklarının 
dünyada olmadığını 
dikkat çekerek, 38 yıllık 
hizmetlerinden dolayı ken
disine Gemlik Halkı adına 
şükranlarını sundu.

Hazırlanan plaketi 
gözyaşları ile alan Emin 
Bora, yaptığı duygusal 
konuşmada, başkana 
teşekkür etti ve Gemlik 
halkına hizmet için 38 yıldır 
verilen görevi yerine 
getirmek için yılmadan 
çalıştığını söyledi.

gazı
testini ya.ptınrk
Motorlu araçların her yıl yaptırması zorunlu olan egzos 
gazı testi için ilçemizde gezici test bürosu açıldı.
Verem Savaş Derneği ’nin dere yakasında hizmet veren 
büro araçlara anında sonuçlan elektronik olarak veriyor. 
Egzos gazı testi zamanında yaptırmayanlar araç sahiple 
rine para cezası uygulanacak.

= Gonca YERLİYİ JRT =

NPQ Türkiye
“Medyanın bittiği' yerde NPQ başlar.” Bu slogan 

ülkemizde yayın hayatına 1991 yılında başlayan ve 
dünyanın gerçek anlamdaki “entellektüel” dergi
lerinden biri olan NPQ’ya aitti. Aiitti diyorum, çünkü 
yayıncısının deyimiyle Türkiye’nin entellektüelleri ve 
aydınları NPQ’yu pek de bağırlarına basmamışlardı. 
Ve dergi kısa bir süre sonra yayınına son vermek 
zorunda kalmıştı.

Yayınlandığı tarihlerde Bursa’da sadece Haşet 
Kitabevi’nde satılan dergiyi, mümkün olduğuna 
takip etmeye çalışanlardan biri olarak, geçtiğimiz 
günlerde gazetelerde yayınlanan küçük bir ilan ilgi
mi çekti. Derginin yeniden yayınlanacağını duyuran 
ilanda, eksik sayılar için bir de telefon numarası 
vardı. Tabii ki hemen aradım ve kısa bir süre sonra 
derginin yeni sayısı elimdeydi.

NPO’nun bu ikinci Türkiye seferinde Park 
Holding resmi sponsor olurken Ali Saydam da 
yayıncı ve imtiyaz sahibi olarak görev alıyordu. Ve 
dergi New Perspective Ouarterly yani NPQ Türkiye 
adıyla yeniden Türkçe olarak okurlarıyla ilkbahar 
1998 sayısında buluştu.

Bir derginin yeniden yayınlanmaya başlamasını 
neden bu kadar önemsediğimi düşünebilirsiniz. 
Çünkü dergi sayesinde ben, bizim okumak zorunda 
bırakıldığınız pek çok şeyin dışında ve ötesinde bir 
büyük dünya olduğunun farkına varıyordum. Bir 
sayısında “Yeni Dünya Düzensizliği” diyordu ve 
bunu Helmut Schmıdt, Alvın Heidi Teffler, Fernandö 
Solana tartışıyordu. Bir başka sayısında ulus devlet 
sonrasında demokrasi gündeme geliyordu. Bu tarz 
kavramların, gelecek yüzyılla ilgili düşüncelerin gün
deme gelmediği sadece günlük politik kavga vö 
hırsların yansıdığı medyamızın yanında böyle bir 
derginin olması ise inanılmaz büyük bir pencere 
açıyordu.

Zaten NPO’nun temel felsefesi ve var oluş 
nedeni de editör N.

Gardels’in Türkiye yayımı için gönderdiği özel 
mesajda gizli. Şöyle diyor Gardels; “Kültürlerarası 
zengin temas noktalarında yeni kimlikler ve yeni 
dünya görüşleri doğar. NPO’nun görevi, ortaya 
çıkan bu yeni dünyanın “tarihçesini” tutmaktır. Aynı 
zamanda görevi, bir ideolojik ve siyasi motivasyon 
kaygısı duymaksızın kültürlerarasında dürüst 
diyaloğu desteklemek yoluyla yeni dünyanın ortaya 
çıkışını anlamaya ve bu dünyayı şekillendirmeye 
yardımcı olmaktır. Bu göreve kendini adamış küre
sel bir dergi için her gün kendisiyle diyalog içersinde 
olan bir toplum olan Türkiye’den daha iyi bir yer 
düşünemiyorum.”

Yayıncı Ali Saydam’ın "hayli iddialı bir söz” diye 
nitelendirdiği “bütün entellektüel dünyanın buluşup 
tartıştığı tek merkez” tanımıyla NPQ, medyanın 
önem taşıyan fikirler hakkında tartışmayı terk ettiği 
günümüzde inanın ilaç gibi gelecek.

Yeniden hoş geldin NPO Türkiye...

Okullar 19 Haziran günü tatile giriyor

Kredisi eksik 
öğrencilere müjde!

1991 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya 
başlanan Ders Geçme ve Kredi Sistemine tabi olup 
mezun olamamış 8 ve 10'uncu dönem öğrencilerine 
“Yaz Dönemi Kredi Tamamlama Programı” açılıyor.

ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açık
lamaya göre; program Endüstri Meslek Lisesi'nde 
yapılacak ve öğrencilere 48 krediye kadar ders ve 
rilebilecek. Ayrıca bu öğrenciler “Açık Lise”den de 20 
krediye kadar ders alabilecekler.

Kredilerini tamamlamak isteyen öğrencilerin 19 
Haziran 1998 cuma gününe kadar kendi okullarına 
bizzat başvurmaları gerekiyor.

Kredi Tamamlama Programıyla; uygulamadan 
kaldırılmış olan Ders Geçme ve Kredili Sistem öğrencisi 
olup henüz mezun olamayan 10'uncu dönem öğlen
cilerine son bir fırsat tanınmış oluyor.

OKULLAR KAPANIYOR
1997/1998 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 1998 cuma 

günü sona erecek. Öğrenciler, 3 ay sürecek yaz 
tatilinde bol bol dinlenecek ve yeni öğretim yılına 14 
Eylül 1998 Pazartesi günü tekrar başlayacaklar.

İlçemizdeki ilk ve orta öğretim kurumlarında 650 
öğretmen görev yaparken, ilköğretim kurumlarında 
yaklaşık 11500, ortaöğretim kurumlarında ise 4500 
öğrenci eğitim ve öğretime devam ediyor.
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GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA DAİRESİNDEN

Dosya No : 1997/522 Tl.
Satılmasına karar verilen gayrlmenkulûn cinsi, kıymeti, adedi, evsafı
Gemlik tapusunda kayıtlı K. Kumla Kiremit ocağı pafta 1 parsel 4971 1.1355 m2 miktarlı B-2 blok 

40/11355 arsapaylr İkinci kat 267 nolu meskendir.
Taşınmazın özellikleri : Kumlanın sayfiye yerinde olup, denizi görmektedir. Mesken Yüksel Kardeşler 

Altay Sitesinde 1 salon 2 yatak odası 1 antre 1 banyo ve tuvalet ile beraber 1 adet mutfağı mevcuttur. 
Elektrik ve suyu mevcut olup önde bir balkonu vardır. Balkon sitenin, bakımlı bahçesine bakmaktadır. 
Taşınmazın değeri 3.000.000.000.- TL. dir.

Satış Şartları:
1- Satış 7/8/1998 Cuma günü saat 11.00 den 11.15 e kadar Gemlik Belediye Düğün Salonunda açık 

artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75 ni ve rüçhanlı alacaklılar'vara 
alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 17/8/1998 pazartesi günü 11.00-11.15 de ikinci artırmaya 
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 kaçlar kİ, 
artırma bedelinin, malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı 
olan alacakların toplamından fazla olması ye bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma 
masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar 
kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 
20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye 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 İçinde 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 
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer.zararlardan ve 
ayrıca temerrüt faizinden, müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 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 1997/522 Tl. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc.lf.K. 126) İcra Müdürü
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

KUMLADA
HAVUZLU KİRALIK 

DAİRELER
0 : 513 17 97

eleman
YOLUNU 

BİZDEN ÖĞRENİN 
® (0.224)513 25 19 GEMLİK

KAŞEDE BEKLEME YÛK
KÖRFEZ OFS€T
S 513 17 97

VLILTON
AİLE GAZİNOSU

Düğün, Nişan ve Özel günleriniz için

'//T'"'" -

rezervasyonlarımız 
' devam ediyor

3. İskeleel: 513 10 71 GEM
_____  ___ '.............................. j ..............
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YARI ŞAKA VARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

ÜNİVERSİTE SINAVLARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Üniversiteye girişte uygulanan sınavların gerek soru

ların içeriği, âlçûcûlûğü gerekse uygulama yöntemi 
olarak oturmuş olduğu kabul ediliyor. Ancak üniversite 
kapılarında yığılma önlenemiyor. Bu durum toplumsal bir 
sorun oluşturmakta giderek birbirinden beslenen tali 
sorunlar üretmekte. Öğrencilerin sınav öncesi yaşadıkları 
yoğun kaygıyı görmemezlikten gelmek elde değil. Daha 
da önemlisi gençlerin sınav sonu belirsizliği yaşamaları ruh 
sağlığı açısından ciddi bir tehdit niteliğindedir. ÖSYM- 
sınavlarını genelde başarılı bulmakla birlikte amaca ilişkin 

. kaygılarım var. Böyle bir sınavın amacının ne olduğu belli. 
Geme. Eleğin üstünde kalanları üniveriteye yerleştirmek . 
Böyle olunca sınavın başarısına gölge düşmüş olmaktadır. 
Sınava girecek her gencin önünde çoğunda az bile plsa 
üniversiteyi kazanmak umudu var. Bu umut sönünce 
gelsin problemler, gelsin bunalımlar. Umutlar tükeniyor. 
Gelecek umudu yaratmalıyız gençlerimize.
F ÖYS yanlış ve amaç dışı kullanılıyor. İşin doğrusu duy
gusal zekayı ölçmek gerekiyor. Hayat başarısında duy
gusal zekanın p dan daha önemli olduğu bilimsel olarak 
saptanmış durumdadır.

Devlet okullarında bir türlü kalite tutturulamayınca 
dershanelere, özel derslere gereksinim sonucu büyük pa 
ralar akmaktadır. Dar gelirli büyük bir kesim bünu karşıla
makta zorluk çekmektedir.
«Rehberlik hizmetleri büyük önem taşımakta. Her 
öğrenci bu hizmetlerden yeterince yararlanamamak
tadır. Yanlış tercihler yüzünden bazı öğrenciler kaza
nabilecek konumda iken, yeterli puan almasına karşın 
(kazanamamaktadır.
C Okullarda verilen eğitim ve öğretimden eşit fay
dalanamayan öğrenciler aynı sınava sokulmakla adil 
davranılmış olmamaktpdır.

Bilimsel ve demokratik düşünce, doğruyu araştırmak, 
felsefi yaklaşım, beyinleri en iyi şekilde kullanmak bazı 
öğrencilere öğretilmedi ve verilmedi ki ne isteniyor. 
r-Çoğu gençlerimiz üretmeden tüketmek gibi yanlış 
ama egemen değerlerin tutağı olmuşlardır.

öğrenci velileri, aileler kendi çocuklarına-oynayan at 
sahibi konumunda ya da müşterek bahişçi. Gençlerin 
böyle bir sınavda yanştınlmasının büyük bir enerjinin israfı 
şeklinde değerlendirdiğimi söyleyebilirim. Bütün herkesin 
akademik eğitim alması, bilim adamı olması gerekmiyor. 
Ülkemizin sanatçılara, kalifiye işçilere de gereksinimi var. 
Sanat eğitiminin yeterli olmaması ne gibi sonuçlar üretiyor 
farkında mıyız? Eğitim dizgemiz gençlerimizde varolan gizli 
güçleri ortaya çıkaracak, geliştirecek nitelikte değil. 
Sorunları böyle ortaya dökünce, çözüme ilişkin ipuçlarını 
yakalayabiliyoruz.

□ Olay, 
□ Bursa 2000 ve □ Haber 

Gazetelerine 
Vereceğiniz her türlü ^2*^ 

ilanlarınız için 
BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ REKLAM
® (0.224) 513 17 97

L GEMLİK

ARANAN SUÇLU 
BULUNDU

Hükümet reform nitelikli 
yasaları çıkaramıyor. Muhalefet 
direniyor.

Kendi bakanları direniyor.
Kendi milletvekilleri direniyor.
Ayrıca, enflasyonun da yıl sonu 

itibari ile, (%5,0) lere inemeyeceği 
anlaşılıyor.

Ortada, reform adı ile anılan, bir 
(8) yıllık eğitim yasası var.

Orada da, öğretmen açığı var, 
okul açığı var, araç-gereç noksanı 
var.

Taşımalı-sistemde aksamalar 
var.

Şimdi bir suçlu bulmak gerekiyor.
Sayın Başbakan aylardır (CHP) 

ye yüklenerek, suçluyu kamuoyuna 
tanıtmaya çalıştı.

Her fırsatta, (CHP)ye güvenile
meyeceği söylendi.

(CHP)de buna sert karşılık ve
rince, istenilen ortam yakalandı.

(CHP) şantaj yapıyor, denildi.
Tehdit ediyor, denildi.
Bu yapay gerginliğin devamı için, 

iki lider bir araya getirildi.
Görüşmeler yapıldı.
Konuşulanlar inkar edildi.
Sonra kabul edildi.
Hükümet, yıpranmıştı.
Yorulma alametleri başlamıştı.
Zaten yerel seçimler mart -ayında 

yapılacaktı.
Bu bir kanun gereğiydi.
Ama. Seçim kararı (CHP)ye 

ihale edildi.
Şimdi yavaş yavaş seçim 

atmosferine girildi.
Ekonomi. ısınmaya başladı.
Altı aydır durdurulan kamu zam

ları, yavaş yavaş kendini göster 
meye başladı.

Sebze ve meyve desteğiyle yaz 
aylarında, kısmen kontrol altına alı
nan enflasyon, Eylül ayından sonra 
patlama yapacak.

Şimdi dönelim yine Hükümete.
- Reform kanunları ortada yok.
- Enflasyon’da düşme eğilimi 

yok.
Peki. Kim bunun sorumlusu.
Hükümet, (CHP)dir diyecek.
Bana hiç bir zaman güven ver

medi diyecek.
istikrarlı bir destek vermedi, 

diyecek.
Hükümetin erken seçime 

gitmesini istemeyen işadamları, 
medya patronları ve bürokratlar da 
(CHP)yi suçlu ilan edecekler.

Bu hükümetin başarısızlığına 
kılıf bulacaklar, (CHP)yi hedef 
gösterecekler.

Projesi olmayan (CHP)de, bun
ları hak edecek!

Haftanın Fıkrası
Kadın, kapkara bir bebek 

doğurmuştu.
Kocasına dönüp, çıkıştı:
“ - işte; hep karanlıkta seviş

menin sonucu.’’
Hem suçlu, hem de güçlü bir 

kadın.
Ama. Ondan daha hünerli 

olanlar da var.
Akı kara, karayı ak gibi gös

teriyorlar.
Hem de, gözlerimizin içine 

baka baka.
Ortalık toz duman olmuş.
Ama. Onlar, gül bahçesi gibi 

gösteriyorlar.
Kimler mi bunlar!
Tabii ki politikacılar...

Sözün özü

Aşk, altın değildir. 
Saklanmaz.
Aşkın bütün sırları 
meydandadır.

‘Mevtana”

Çok ciddi ve çok kontrollü bir 
adamsınız diyelim.

Ama... Bu özellikler, aşk için 
"sökmez”

Sevdiğinizi görünce, yanaklarınız 
kızarır.

Onunla birlikte olunca, sanki 
daha bir şefkatli ve koruyucu olur 
çıkarsınız.

Her zaman ağzınızdan çıkan 
sözler ve kelimeler “ona” karşı kul
lanılırken daha özenle söylenir.

Sanki özel ve güzel bir şekilde 
ambalajlanır.

Herkese karşı ayrı bir insan, 
sevdiğinize karşı ayrı bir insan olur
sunuz.

Aşık olduğunuzu ve değiştiğinizi 
söylerler.

Asla kabul etmezsiniz.
Direnmeye çalışırsınız.
Konu dönüp dolaşıp, sevdiğinize 

getirilir.
Daha fazla saklanamazsınız.
Ve. Kendinizi ele verirsiniz.
Kimbiür, aşkın bu "gizemli” tarafı 

belki de onu güzelleştiriyor.

uçuk" bir söz
O KADAR korkaktı ki, altın diş 

takdırdığından beri, gecelerini çelik 
kasanın içerisinde geçiriyordu.

BEN OLSAM!
Politika ve politikacıların yeni bir 

imaja ihtiyacı var.
Politikacılardan, olağanüstü işler 

başarılması beklenmiyor.
Ama. Dürüst davranmaları 

isteniyor.
Çifte standarttan vazgeçmeleri 

isteniyor.
Peki. Politikacıları suçluyoruz, “biz 

olsak ne yapardık” diye soruyorum 
kendi kendime.

Bir bilen edasıyla değil, sade bir 
vatandaş olarak “ben olsam” ne 
yapardım.

- Halkın milli, dini ve vicdani 
değerleri üzerine politika yap
mazdım.

Her vatandaşın içinde bir uyum 
içinde yaşıyan bu “manevi kom
pozisyonu” bozmazdım.

Bir değeri çekiştirip, öbürlerinin 
üstüne çıkarmaya çalışmazdım.

- Tarihimizi bir kavga sebebi 
olarak görmezdim.

Hem Macaristan'daki “Kanuni 
Sultan Süleyman Gününe" gidip, 
hemde geri kalmışlığı sadece 
OsmanlI imparatorluğuna ihale 
etmezdim.

Tarihimi, olduğu gibi kabul 
ederdim.

Bu günün politik çekişmeleri içine, 
çekmezdim.

- Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısına, 
sadece emeklilik yaşının yük
seltilmesi olarak bakmazdım.

iş güvenliği ile ilgili kanunları, 
uluslararası kurallara göre düzen
lerdim.

Olanaklar ölçüsünde, çalışan 
kesimin ücretlerini iyileştirirdim.

- iş dünyasında ve medya 
dünyasında kartel ve tekelleşmeyi 
önleyen yasalara ağırlık verirdim.

iş dünyasını teşvik ve kredi ile 
beslersen, senden iyi iktidar yoktur.

Ama. Bir gün en ufak bir çıkarına 
taş koy.

Senden kötüsü olmaz.
ülkedeki her kaynak, her vatan

daşa açık olmalı, diye düşünür
düm.

Herkesin birbirine saygılı olduğu 
ve sesini duyurduğu bir yasal 
ortam yaratmaya çalışırdım.

- Lider saltanatını kaldırıp, seç
menin gerçek iradesinin ortaya çık
masını sağlardım.

işte., belki bu gün hayal sayıla
cak düşüncelerimi sıraladım.

Ama.. Bilinçli bir toplumun, bun
ları kısa zamanda uygulayacağına 
inanıyorum.

GEmLİH REHBERİ Gemi Saatleri

Gerekli Telefonlar
İtfaiye
Polis imdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom

tıo 
155 
156 
5131055 
T13İ879 
5131206

Kaymakamlık

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTİ. 
ACENTELİĞİ

Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
Ğ. Savcılığı 
O. Savcı Yrd. 
Emniyet M.

513105)
5131052
5131053
5132954
5131028

- 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

Uludağ Turizm 
Aydın Turizm

ULAŞIM
5131212
5132077

Hastaneler
Devlet Has. 
SSK Hastanesi 
Mer. Sağ. Ocağı

5139200
5132329
5131068

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manâstır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der.
Spor Sah. 
Örm. 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. 
Üçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

Belediye 
Santral 
Başkanlık - 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
itfaiye

5132066 
5134503 
5131274 
5140095 
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

Yalova-Kartal:(işgünü) 6.30-11.00-15.00- 
1.9.30 (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:(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) İşgünü): 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, crş, 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)

ii ur 5132325
v M'5134521-182
Yazı iş. Md. -----------
Su Arıza 5134521-111

Yalnız 185
GEMLİK te SİNEMA GÜNLERİ

Tutku: Kızıl Köşe 
Atlas : Öldüren İlişki

TOP DAĞITICILARI
Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likitgaz 
YenıUkitgaz 
Alevgaz

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

NÖBETÇİ 
ECZANELER

16 Haziran 1998 
Bayer Eczanesi

17 Haziran 1998 
Gemiç Eczanesi

18 Haziran 1998
Sağlık Eczanesi

19 Haziran 1998
Erçek Eczanesi

20 Haziran 1998 
Engin Eczanesi

21 Haziran 1998 
Çağlar Eczanesi

22 Haziran 1998 
Veziroğlu Eczanesi
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Haziı

)osy
Satı
Ger 

0/113
Taşıl 

Jtay S 
lektrik 
□şınrri

Salı 
1-S| 

ırtırmc 
ılaçal 
n çoli 
ıkanlc 
□İmal 
rtırmcj 
lan < 
lasral

2-Zi 
□dar 
Dgûri 
Irikmiî

ADD’de yeni Başkan 
Yekta Güngör özden

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığına 
Anayasa Mahkemesi eski başkanı Yekta Güngör 
özden seçildi.

Ankara'da geçtiğimiz haftalarda yapılan 
Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Kurul 
toplantısında, iki grup seçimler için yarıştı.

Başkanlığını eski başkan Suphi Gürsoy Tırak'ın 
çektiği liste 176 oy alırken, Yekta Güngör özden'in 
listesini oluşturan yönetim İse 453 oy aldı.

Yeni yönetim şu kişilerden oluşuyor.
Yekta Güngör özden (Başkan), Prof. Atilla Taçoy 

(Başkan Yardımcısı), Prof. Ahmet Taner Kışlalı 
(Başkan Yardımcısı, Leyla Erer (Genel Sekreter), Işık 
Aksoy(Genel Sekreter Yardımcısı) Kerem Gökten 
(Genel Sekreter yardımcısı), Selami Yiğit (Genel 
Sayman) Prof. Süleyman Çetin özoğul (Uye), Prof. 
Şerafettin Turan (Üye), Prof. Alparslan Işıklı (Üye), 
Aydemir Ceylan (Uye).

rasrat 
ıkdirc

4- II 
lıcılar 
ynca 
□cet!

5- S 
ıkdirc

Gümrük Müfettişleri 
soruşturma başlattı

Bir süre önce Gemlik Gümrüğünde ortaya 
çıkarılan hayali ihracat ile İlgili soruşturma Gümrük 
Müsteşarlığından gelen müfettişler tarafından büyük 
bir gizlilik içerisinde yürütülüyor.

Çeşitli tarihlerde belgelerde sahtecilik yaparak, 
Gemport Limanından 11 parti tekstil ürününü ihraç 
ettiklerini gösteren şebeke bir bayan memurun 
evraklardaki bir eksiği fark etmesi ile ortaya çıkmış ve 
hayali ihracatın yapılmasında aracı olan gümrük 
takipçisi Mehmet Avcı'nın yardımcıları Recep özcan 
ve Haluk Bilgiç, polisçe gözaltına alınmıştı.

İğdırlı bazı firmalar adına sahte belgeler ile 
Gemport Limanından' yurt dışına ihracat yapıldığı 
gösterilerek, KDV iadesi aldığı saptanan firmaların 
yolsuzluklarını ortaya koymak için gelen müfettişler iki 
haftadır hiç bir açıklama yapmadan çalışmalarını 
yürütüyorlar. Soruşturma raporu ile hayali ihracatın 
boyutları ortaya çıkacak.

❖Güneş Oİpek
<>Koza <Erdetn

Körfez Ofset 
S 513 17 97 GEMLİK

Her Zevke, Her 
Bütçeye Uygun 

Davetiyeler 
1 günde itina ile 

basılır

GEMLİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 
MENKUL MAL SATIŞ İLANI

Bursa Setbaşı Vergi Dairesine olan borçlarından] 
dolayı daha önce haczedilmiş menkul malların satışına 
karar verilmiş olup, sözkonusu menkul mallar 
23.06.1998 salı günü saat 14.00’te mahallinde 6183 
sayılı yasa hükümlerine göre peşin para ile açık artırma 
sureti ile satılacaktır.

Birinci ihalede muammen bedelin % 75 nisbetinde 
teklif veren alıcı bulunmadığı taktirde ikinci ihale] 
30.06.1998 tarihinde aynı saat ve yerde yapılacaktır. 
Sözkonusu menkul malların cinsi, evsafı, muammen 
bedeli ve adedi aşağıya çıkarılmıştır. Taliplilerin 
belirtilen gün ve saatte satış yerinde hazır bulunmaları 
ve satıştan doğan belediye harcı (Tellaliye) ile Katma, 
Değer Vergisi ve her türlü devir ücretinin alıcıya ait 
olduğu ilan olunur.

Malın Cinsi Evsafı Miktar Birim Değeri m 
Zeytin Süper Zeytin 180 ton 153.000.000.000.-1l'
Zeytin Karışık 830 ton 539.500.000.000^13

Basın : 1998/16

KİRALIK VİLLA
Gemlik Kapaklı Köyü 

ilbat Koyunda 
Triplekşjenize sıiwm. kiralıktır.«T513 24 74 (Bürogündüz)

TEMİZ 
BİR ÇEVRE 
İÇİN ELELE

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK ■ REKLAMCILIK -YAYINCILIK 

Her Türlü Baskı işleriniz itina ile Yapılır 
Fatura, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Gider Makbuzu, 

Reçete, Müstahsil Makbuzu, Kitap, Dergi, Broşür, 
Gazete, Cilt işleri, El Hani, Kaşe, Mühür, 

Kimlik Kaplama, Fatura Kartı, Özel PVC Kartlar, Takvim ve 
Her türlü rulo etiket yapımı

Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK
I.. Tel & Fax : 513 17 97

Kemal Bengü Cad. Horoz Apt. Altı BURSA
Tel. 225 20 67 - 223 66 88
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Yazışma ve Konuşma dili olarak 

ALMANCA veya İNGİLİZCE 
lisanlarından birini kullanabilenlerin 

513 30 54 nolu telefona müracaat 
etmeleri rica olunur.

ANAP ıl Genel Kurul kongresinde ilçe Başkanı Adnan Tekin ve । 
Belediye Başkanı Nurettin Avci Kurultay delegesi seçildi.

Domuzların yerine, babasını öldürdü

Kazayla babasını vurdu
Küçük Kumla Çakalcık Mevkiinde geçtiğimiz hafta sonu 
tüyler ürperten bir olay meydana geldi.
Ağıllarına giren domüzları öldürmek için tüfeğini ateşleyen 
Ömer Dırama, yanlışlıkla babasını öldürdü.

Haberi Sayfa 3’te

Hr Anavatan Partisi İl Kongresi cumartesi günü yapıldı. Eski İl Başkanı 
Mehmet Gedik’in tek aday olarak katıldığı genel kurul toplantısında Faruk
Güzel yönetim kurulu üyeliğini korudu.
i Anavatan Partisi İl 
Yönetiminde yapılan kon
gre ile sular duruldu. Eski 
Başkan Mehmet Gedik, 
delegelerin tamamının 
oyunu olarak il 
Başkanlığına yeniden 
seçilirken. Gemlikli il 
Yönetim kurulu üyesi Faruk 
Güzel de delegelerden 
fgüven tazeledi.

Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü yapılan 
ANAP İl Kongresinde 
Gemlik İlçe Başkanı 
Adnan Tekin ve Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı ile İl 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Faruk Güzel kurultay dele
gesi seçildiler.

Haberi Sayfa 3'te

’ d

Faruk Güzel II Kongresinde 
yeniden il Yönetim Kurulu 
üyesi seçildi

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
Mehmet'Gedik listesinden 
Kurultay delegesi oldu

Solaksubaşı yeniden MTO’da

mıbaki^
□ Kadri GÜLER

Tatil Başlıyor
Ah El Nino ahhl...
Sen yok musun sen. Her şeyi alt üst ettin.
Kışı yaz, yazı da kış..
Orhan Veli nin dediği gibi...
“Beni bu havalar mahfetti”
Pazar günü hafta sonu tatilini mangal yaparak veya 

kırlarda geçirmek isteyenler, yine El Nino’nun gazabınına 
uğradılar.
" Kara kara bulutlar içimizi kasvet bağladı. Sicim sicim 

yağan yağmur, kimseyi yerinden oynatmadı.
Ne mangal kaldı, ne piknik, ne de hafta sonu tatili.
Ama, El Nino, görüyorsun, hükmün kısa sürdü. 

Sonunda yaz geldi.
Okullar da tatil oldu. Milyonlarca çocuk ve genç, 

artık kafalarını kitaplarından kaldırıp, serin sularda 
rahatlamanın mutluluğunu yaşayacaklar.

Ancak, temiz deniz bulabilirlerse tabii.
Sahil kasabalarında yoğun bir yaz hazırlığı yaşanıyor. 

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iklim değişikliği nedeniyle 
yağışlar neredeyse yaz ortalarına dek sürdü. 
Belediyelerin inşaatları istenilen hızla ilerlemedi.

Yoğun nüfusun barındığı Küçük Kumla, Kurşunlu ve 
Armutlu kıyılarda son rötuşları yapıyorlar.

Küçük Kumla Belediyesi sahile araç girişlerini yasak
ladı. Fiilen yaz başladı.

Yaz demek, değişim demektir.
Yazla birlikte başlayan değişim kişiyi her yönüyle etik- 

iliyor.
Batı ülkelerinde yaz dinlencesinden nüfusun büyük 

çoğunluğu yararlanıyor.
Zengin ülkelerin paralarının değerli olması, lüks tatil 

yapma olanağı kazandırıyor insanlarına.
Onun için Akdeniz sahillerinden, Havai adalarına 

kadar her kumsalda AvrupalI turisti görmeniz mümkün.
Aslında bu insanların tatil yapma kültürleri de 

gelişmiş. Salt olayı ülke zenginliğine bağlamak yanlış olur.
Bizim insanımızın da olanaklarının artması daha güzel 

yerlerde tatilini geçirme arayışını sürdürüyor.
Kumla'nın ilk kaşifleri dediğimiz AnkaralI , 

Eskişehirliler ile Bursa'nın çarşı esnafı artak buralara 
gelmiyorlar.

Kumla sahillerinde eski güzellikleri bulamıyorlar.
Daha sesiz, daha temiz, daha modern tatil yerleri 

bularak buraları terk ediyorlar.
Marmara sahillerine iki buçuk ay tatil yapacağıma, 

Akdeniz veya Ege kıyılarında bir haftalık tatil bana 
yeter düşüncesi egemen oluyor.

Tanrı vergisi olan kıyılarımızın temizliği, denizimizin 
yüzülebilir, cadde ve sokaklarının gezilebilir olması, 
çevrenin daha güzel düzenlenmesi, yaşadığımız çevreyi 
daha da aranır yapacak.

Yeter ki gürültü ve görüntü'çirkinliklerini yok ede
lim. Betonun yanında yeşili de serpiştirerek sağlıklı 
bir ortam yaratalım.

Hoş göldin yaz. Hoş geldin tatil.

Partiye 150 kişinin katılımı 
coşku yarattı

ilçe Tarım Müdürlüğü 
yetkilileri uyardı...

Eski Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanlarından Tevfik 
Solaksubaşı Milletlerarası 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
üyeliğine yeniden seçildi.

Geçtiğimiz hafta 
Ankara'da yapılan 44. 
Milletlerarası/Ticaret Odası 
Genel Kurulunda konuşan 
MTO Türkiye Milli Komitesi 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Rahmi Koç, genel kurul 
delegelerine seslenerek, iş 
dünyasının globalleşmeye 
ayak uydurmak zorunda 
olduğunu hatırlatarak, "bir
leşmez şeniz, batarsınız" dedi.

MTO'nun yeni yönetim

kurulu üyelerinin de seçildiği 
genel kurulda eski yönetim 
kurulu üyesi olan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası Eski 
.Başkanlarından Tevfik 
' Solaksubaşı yönetimdeki yerP- 
ni korudu.

MTO'nun yeni yönetim 
kurul üyeleri şu kişilerden 
oluşuyor: Fuat Miras, Rahmi 
M. Koç, Rona Yırcalı, Ali 
Osman Ulusoy, A. Zafer 
Taciroğlu, Koksal Yüceler, 
Tevfik Solaksubaşı Eşref 
Cerrahoğlu, Bülent Alamut, 
Sedat İşeri, Cahit Işık, Faruk 
önder Okan, Ömer Abdullah 
özdemir ve Şefik Tokat.

DYP 
kuruluşunu 
kutladı

Doğru Yol Partisinin 15. kuru
luş yıldönümü bugün kutlanıyor.

DYP'ye Umurbey Beldesi 
ile Gemlik'ten üye olan 150 kişi 
için de geçtiğimiz hafta cuma 
gecesi Miltön Aile Gazinosunda 
bir gece düzenlendi.

Haberi Sayfa 3'te 

Çeşmelerden 
çamur akıyor 

ilçemiz çeşmelerinden akan 
suların son günlerde çamurlu ve 
kirli olduğu gözleniyor.

20 gündür Gemlik Merkez 
Sağlık Ocağı'na bağırsak enfek
siyonu şikayetiyle çok sayıda 
başvuru olduğu bildirildi.

Haberi Sayfa 3'te 

öYSsınâvksill Haziran 
Pazar günü yapdch / 

Heyecanlı 
bekleyiş

ÖSYS sınavlarının İkinci 
basamağı olan öğrenci 
Yerleştirme Sınavı pazar günü 
yapıldı,

İlçemizden 284 öğrencinin 
katıldığı ÖYS sınavında üniversite 
adayları 3 saat boyunca ter dök
tüler. Haberi Sayfa 3 'te

Mücadeleye 
başlayın!

İlçe Tarım Müdürlüğün 
den yapılan açıklamada, 
zeytin ağaçlarının amansız 
zararlarından olan güve ile 
ikinci nesil mücadelesinin 
hemen, başlatılması istendi,

İlgililer, yapılan kon
trollerde zararlının 
görüldüğünü, ilaçlamanın 
yapılmadığı taktirde üründe 
rekolte ve kalite kaybının 
meydana gelebileceğini 
söylediler.

Mücadele için zehirli 
ilaçların kullanılmasını öneren 
ilgililer, Opron, Nuvokron, 
Decis türü yağlı zehirli 
ilaçların zararlıyı etkisiz hale 
getireceklerini bildirdiler.

SSK Gemlik 
Hastanesine
ek poliklinik 
yapılıyor

Gemlik'in sürekli göç alan 
bir bölge olması ve çevre 
ilçeler Mudanya, Orhangazi 
ve İznik’ten gelen hastaların 
da Gemlik SSK 
Hastanesinde hizmetlerin 
aksamasına neden olması 
nedeniyle hastaneye ek bir 
poliklinik yapılıyor.

Gemlik Belediyesi ve 
CHP Gemlik ilçe örgütü 
tarafından başlatılan çalış
malarda son aşamaya gelin
di.

Haberi Sayfa 3’te

Gazeledir

CHP’den panel
CHP Gemlik İlçe örgütü 

tarafından “Demokrasi ve irtica'', 
konulu panel düzenledi.

3 Temmuz 1998 Cuma günü 
saat 17.00’de Esnaf ve 
Sanatkarlar Kooperatifi 
Salonunda yapılacak olan pa 
nelde, Bursa Haber Gazetesi 
yazarı Levent Gencelli 
“Demokrasi ve irtica" konusunda 
katılımcıları aydınlatacak.

CHP Gemlik İlçe

Başkanlığından yapılan açıkla
mada, “demokrasiye inanan ve 
irticâyı demokrasinin en büyük 
düşmanı olarak gören çağdaş 
insanlarımızı bu panelde görmek 
istiyoruz” denildi.

Yapılan açıklamada, irticanın 
demokrasimiz için büyük tehlike 
olduğu, cumhuriyeti tehdit eden 
bu karanlık güce karşı halkı 
aydınlatmak ve uyarmanın görev 
olduğu vurgulandı.

Gemlik Rotary Kulübü 1 
Temmuz Kabotaj Bayramı 
nedeniyle Havai Fişek gös
terisi düzenliyor.
Kabotaj Bayramını halka 
sevdirmek ve ilgiyi artır-1 
mak için bayram etkinlik

lerinden sonra, akşam 
Tibel Otel sahilinden 
bütün Gemliklilerin izleye
bileceği havai fişek gös
terileri yapılacak.
Kulüp yetkilileri halkın gös
terilere izlemesini istedi.

VERGİ YASA TASARISI DELİNMİŞ 

MATKAP, ÖYLE BİR DELMİŞ Kİ... 

RANTİYECİDEN YANDIM ALLAH

MÂLİYEDEN KATRİLYONA EYVALLAH...

nan.
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Yılmaz AKKILIÇ

Opera seyreden ilk OsmanlI
Yirmiseklz Mehmet Çelebi, 18. 

yüzyıl osmanlı devlet adamlarından, 
tarihimizin "Lale Devri" adıyla anılan 
döneminden önemli görevler almış - 
oğlu Sait Çelebi (sonra paşa), anım- 
sayacaksınızdır, İbrahim Müteferrika 
ile birlikte ilk "Osmanh Basımevi'ni 
kuran kişi olarak uygarlaşma 
sürecinde yerini alacaktır-. Yirmisekiz 
Mehmet Çelebi uzun süre devlet 
hizmetinde bulunduktan sonra, ünlü 
"Patrona ayaklanmasının ardından 
gözden düşerek Kıbrıs'a sürülmüş ve 
1732'de Lefkoşe'de ölmüş...

Çelebi, OsmanlI'nın barış arayışları 
sürecinde Paris seferliğine atanmış. 
1721 yılı mart ayı başlarından temmuz 
sonuna değin Parist'te kalmış. Gerek 
bu göreviyle ilgili anılarını, gerekse 
gidiş ve dönüşünde yaşayarak tanık 
olduğu olayları Fransa 

»Seyahatnamesi adıyla yazıya dök
müş.

Yıllar sonra bu yapıt. Şevket Rado 
tarafından sadeleştirilerek 1970'te 
“Hayat yayınlan" arasında yayım
landı.

Seyahatname her yönüyle merak 
uyandırıcı. O çağda OsmanlI'nın 
Batı'ya, Batı'nın Osmanlı'yd bakış 
açılarını sergilemesi bakımından 
önemli bir kaynak. Ama özellikle 
"opera" seyreden -galiba- ilk osmanlı 
bireyi olarak kağıda döktüğü izlenim
leri son derece ilginç.

Bugün, siyaset aleminin "hay ü 
huy"u arasında, okurlarıma biraz soluk 
aldırabilmek ümuduyla Çelebi'nin 
Seyahatnamesinden opera ile ilgili 
pasajlar aktaracağım...• * * *

"Paris şehrine mahsus bir oyun var 
imiş. Opare (opera) derler imiş. 
Acaip san'atler gösterir imiş. Ol şehre 
mahsus imiş- oysa Batı'da opera 
Rönesans'la birlikte sahnelenmeye 
başlanmış-. Şehrin kibarları varırlar, 
Vasi (o sıra 10-11 yaşında bir çocuk 
olan Kral Louis XV'in vasisi) dahi 
ekseriya varır, Kral bile ara sıra gelir 
imiş. Birgün bizi Vasi Merşal davet 
etti. (...) Vasi'nin sarayına bitişik bir 
yere vardık. Ol sarayı mahsus opare 
için yapılmış. Rütbesine göre 
herkesin mahsus oturacak yerleri var.

Bizi Kral'ın oturduğu yere 
'götürdüler. Kırmızı kadife ile döşen
miş idi. Vasi Merşal dahi gelmiş, 
yerinde otururdu. Her taraf erkek ve 
kadın ile baştan başa dolmuş idi. Ve 
yüzden fazla çeşitli saz hazır idi." 

"önümüde sazendelerin olduğu 
mahalde, işlemeli bir büyük perde 
asmışlardı. Tama yerleşildikten sonra 
birden bire ol perde kaldırılıp ardın
dan bir büyük saray zuhur eyledi. 
Sarayın avlusunda oyuncular kendi
lerine mahsus elbiseleriyle ve yirmi 
kadar peri yüzlü kız pırıl pırıl taşlı 
elbise ve fistanlarıyle meclise 
parıltılar salup, sazlar dahi hep birden 
nağmeye giriştiler. Bir müddet raksol-

unup, sonra opareye başladılar.
Bunun aslı bir hikayeyi canlı göster

mek. Her hikayeyi bir kitap edüp bas
mışlar. Hepsi otuz kitap olmuş. Her 
birinin adı var. Her mecliste bir başka 
hikayeyi henüz oluyormuş gibi göster
diler.
, Bizim olduğumuz mecliste'bir 
padişah var imiş. Bir başka padişahın 
kızına aşık olup istemiş. Amma kızı 
dahi bir başka padişahın oğluna aşık 
imiş. Aralarında geçen halleri ayni ile 
gösterdiler. Mesela padişah kızın 
bahçesine varacak oldu, 
önümüzdeki saray bir anda kay
bolup yerinde bir bahçe zuhur etti ki, 
limon ve turuç ağaçlarıyla dolu idi.

"Bu oparenin kibar takımından bir 
itibarlı kimse Nazır'ı var. Masrafı çok 
bir sanat olmağla gelirini dahi düşün
müşler ve büyük devlet malı 
bağlamışlar."

"Ve bir vakit oldu ki, dua için kilise 
ye varacak oldu. Ol bahçe yerinde 
gerçekten bir büyük kilise peyda 
oldu. Aralarını soğutmak ve ayırmak 
için sihirbaza müracaat iktiza edüp 
türlü türlü sihirler gösterüp ateş oyun
ları ettiler."

"Kral sarayında, divanhane 
tarafında böyle bir cemiyet için mah
sus bir rakıshane yapmışlar. 
Evvelkinden büyük bir gayet tekel
lümüdür. Divan somaki mermerden, 
yaldızlar içinde acaip tasvirler ile 
süslü. Tavanına varıncaya dek dört 
kat localar yapılmış. Jengari (bakır 
çalığı rengi) mermerden trabzanları 
ile gayet boş bir mahaldi. 
Vardığımızda kibar karıların çoğu 
altınlar içinde bir ziynete bulanmış 
mücevher elbiseler ile gelmişler, her 
biri bir locada oturmuşlar idi."

Opera seyreden ilk OsmanlI'nın 
anlattıkları böyle. Sanırım biraz abart
mada var. Ama gerçek şu ki, 
Doğu'da skolastiğin egemenliği 
bütün ağırlığıyla hüküm sürerken. Batı 
-aristokrasisi ile de olsa- kısır 
döngüsünü kırmış, sanatsal zenginliğin 
o başdöndürücü dünyasıyla 
tanışmıştı.

Çelebi'nin anılarını aktarırken 
Saruhan Ayber uğradı, ne yazdığımı 
sordu, anlattım.

Güldü, "Osmanlı operayı ilk kez 
seyrediyor ama, aslında o sıralarda 
operaya girmişti" dedi.

Doğru, Batı'nın operalarında Doğu 
ve Osmanlı vardı, ama var olduğunu 
geç öğrendi.

İlk türk operasını 1916'yla 1920 
arasında Bursalı sanatçı Mehmet 
Baha Pars besteledi: Abdülhak 
Hamit'in Nesteren'iydi bu. Ama sah
nelenen ilk türk operası, Atatürk'ün 
isteği üzerine Ahmet Adnan 
Saygun'un 1934'te bestelenerek Rıza 
Şah Pehlevi onuruna sahnelenen 
özsoy'dur.

Herbalife ile 
kilo vermek 
kolaylaştı

Kilo vermek her 
zaman insanlar için sorun 
olmuştur. Son olarak 
Türkiye'de satışa sunulan 
% 100 bitkisel, vücuda 
herhangi bir yan etkisi 
olmayan, güvenilir ve % 
100 garantili Herbalife 
beslenme ürünleri 
mucizeler yaratıyor. 
Herbalife ile kilo kontrolü 
son derece avantajlı.

- Kilo verirken tokluk 
hissi veriyor, açlık hisset
miyorsunuz.

- Vücudun ihtiyacı 
olan besinleri, vjtamin ve 
mineralleri sağlıyor. Enerji 
veriyor.

-Sevdiğiniz yemekleri 
günde 1 defa yeme 
imkanı sağlıyor.

■ - Kilo ve sizin için 
önemli bölgeden enden 
vermenizde

- Selülite karşı önlem 
almada, şayet varsa yok 
etmede.

- Kasları sertleştirir ve 
kilo verirken vücudun 
sarkmasını önlüyor.

- Belirli alerjileri önlüyor, 
vücudun doğal direncini 
güçlendiriyor.

Herbalife kullananlar 
düzenli kullanmalır 
halinde en az 6 kg. kilo 
verme imkanına 
kavuşuyorlar.

Herbalife'nin ürünle 
rine sahip olmak ya da 
Herbalife hakkında bilgi 
almak için Gemlik’te : 

513 25 19-514 73 87 
ve 513 25 20 (gece) nolu 
telefonları arayabilirsiniz.

KAYIP
Sürücü belgemi 

kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Aynur BOYBEYİ

Kaşede 
Mühürde 
bekleme 

yak!

ANS

PHOKAİA - FOÇA
Çıplak vücudunun yangının, yalnız gecelerinde, 

Athena Tapınağı’nın önünde uzanan körfezin yosun 
kokan berrak sularında söndürürmüş Kybele! Adına 
şölenler düzenlenir; ibadet edilirmiş!

M.ö. 6. yy’da, 50 kürekli gemilerin barındığı,, 
antik çağın en büyük liman kenti, kültür merkeziymiş 
Phokaia!

Kybele’yle birlikte kendisine en çok saygı duyu
lan, kentin baş tanrısı Athena adına yapılmış tapı
nağa ait buluntular, 1993 kazılarında tapınağın 
önündeki körfezden çıkarılmıştır.

Tapınağın etrafını çeviren surlar, Romalılar, 
Cenevizliler (13. y.y’ın son çeyreği) daha sonrada 
OsmanlIlar (1538) tarafından onarılmıştır.

Adım Fok Balıklarından alan Phokaia bugünki 
haliyle Gemlik’in 20 yıl öncesini anımsatabilir! 2500 
yıl öncesi kadar berrak, temiz ve yosun kokuludur! 
Boydan boya balıkçı teknelerinin ve ağların süslediği 
sahillerinin herhangi bir yerinde soyunup, tuzlu 
sularında kulaç atabilirsiniz! Fok Balıklarıyla olmasa 
bile uskumrular, levrekler, kolyoslar... ile dans ede
bilir, Kybele’ye nispet yapabilirsiniz! Sahi ne çok 
Kybele var bu mevsimde Phokaia’de!

SIT alanının karşı yamacına serpiştirilen, yapımı 
tamamlanmamış hatalar (binalar) rahatsız edici olsa 
da bu çorak yamaçların ilginç bir özelliği var: Aysız 
gecelerde,bile, tapınağın fosforik özelliğinden olmalı, 
aydınlık ve pırıl pırıl! Sanki milyarlarca ateş böceği, 
bu yamaçtan körfeze ışık saçıyor, sizi biçbir zaman 
karanlıkta bırakmayız dercesine göz kırpıyorlar!., i

Sarıya çalan toprağıyla seyrek ormanlarının 
yeşili, gün batımlarında daha bir kucaklaşır, körfezin 
esintisi aşık bir sevgilinin elleri gibi okşar 
bedeninizi!...

Ciddi, can sıkıcı olayların yıllardan beri yaşan
madığı bu harika yöremiz, çevre köylerde yetişen 
meyve ve sebze türleriyle de oldukça zengin... 
ihtiyaçlarımızı haftada bir kurulan pazarından da 
sağlayabilirsiniz.

Lokantalarının masaları, tozsuz-çamursuz cad
delerine, sokaklarına taşan Phokaia; tarihi zengin
liği, trafik ve gürültüden uzaklığı, günün her saatinde 
bulabileceğiniz körfezden yeni çıkmış taze balıkları, 
İzmir’e bir saat uzaklığı ile tam bir turizm ve yerleşim 
merkezi!

Bir, bir buçuk saat içinde baştan aşağı dolaşa
bileceğiniz bu şirin tatil yöresinde, kalabalıklardan 
bir süre uzaklaşmak isterseniz kolayı var! Çok az bir 
para karşılığı, sahildeki teknelerden biri sizi, kör
fezdeki istediğiniz herhangi kuytu, sakin bir kumsala 
bırakır, istediğiniz bir zamanında da gelir, alır ve ka
labalıklara iade eder!...

Akşam olmuştur. Duşunuzu aldınız, dinlendiniz... 
Sahil lokantalarının birinde karnınızı doyurur, kah
venizi içer, isterseniz bir kaç kadeh atar müzik dinler, 
dans edebilirsiniz!...

Teşekkürler Phokaia halkî!
Tarihin mirasını koruduğunuz, yaşattığınız için... I 
Hayatı güzelleştirdiğiniz, katkılarda bulun

duğunuz için... Örnek olabildiğiniz’için!
13 Haziran 1998
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KAYIP 
İ.T.Ü. Düzce M.Y.O. 

1995 dönemi 
Muhasebe Bölümü 

çıkış belgemi 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.

Sevilay BULUT

Her türlü 
lastik mühür 

ve kaşeniz 
bilgisayarlı 

sistemle 
yarım saatte 

itina ile 
yapılır.

KÖRFEZ OFSET

KÖKLEŞEN YANILMALAR
Bir kişinin yanılması bütün halkın yanılmasına yol 

açar, bütün halkın yanılması da sonradan teklerin 
yanılmasına. Böylece yanlışlık elden ele geliştikçe 
gelişir, biçimden biçime girer, o kadar ki işin en uza
ğındaki tanık en yakınındakinden daha çok şeyler 
bilir, olayı son öğrenen ilk öğrenenden daha inançlı 
olur. Bunda şaşılacak bir şey yok; çünkü insan bir 
şeye inandı mı ona başkasını da inandırmayı bir 
borç sayar, kolay inandırmak için de anlattığına 
dilediği gibi çeki düzen vermekten, bir şeyler kat
maktan çekinmez : Karşısındakinin karşı koyma 
gücünü kırmak, onun kafasının alabileceğini sandığı 
gibi konuşmak ister.

Montaigne
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ANAP İl Genel Kurul kongresinde ilçe Başkanı Adnan Tekin ve 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı Kurultay delegesi seçildi.
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✓ Anavatan Partisi İl Kongresi cumartesi günü yapıldı. E$ki İl Başkanı 
Mehmet Gedik’in tek aday olarak katıldığı genel kurul toplantısında Faruk 
Güzel yönetim kurulu üyeliğini korudu.

Anavatan Partisi ' İl 
Yönetiminde sular yapılan 
kongre ile şimdilik duruldu. 
Eski Başkan Mehmet Gedik, 
delegelerin tamamının 
oyunu olarak il Başkanlığına 
yeniden seçilirken. Gemlikli İl 
Yönetim kurulu üyesi Faruk 
Güzel de delegelerden 
güven tazeledi.

Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü yapılan il 
Kongresine Başbakan Mesut 
Yılmaz katılmadı.

Kongreden bir hafta 
önce Genel Başkan Mesut 
Yılmaz'ın yakın aile dostu 
Bursa Milletvekili İbrahim 
Yazıcı'nın partisinden istifası 
ile ortaya çıkan parti içi 
mücadeledeki boyut, dikkat
leri kongreye çekti. ANAP'ın 
6. olağan İl kongresine 
Orman Bakanı Ersin 
Taranoğlu, Devlet Bakanı 
Metin Gürdere, Devlet 
Bakanı Mustafa Taşar 
katıldılar.

Heyecansız geçen kon
grede yapılan siyasi konuş
malardan sonra seçimlere 
geçildi. .

II başkanlığına tek aday 
olan Mehmet Gedik 
delegelerin . tamamının 
oyunu alırken yeniden İl 
başkanlığına seçildi.

11 yönetim kurulu üyeliğine 
yeniden aday olan Faruk 
Güzel de yapılan seçimlerde 
yönetim kurulu üyeğihe seçil
di.

Muhaliflerden kimsenin 
seçilemediği yönetim kurulu
na kurultay delegesi de ola
madılar.

Mehmet Gedik yanlısı 
olarak bilinen ilçe başkanları 
ve belediye başkarilarının 
kurultay delegesi adayı 
olduğu seçimlerde ise 
Gemlik İlçe Başkanı Adnan 
Tekin, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ve İl Yönetim 
kurulu üyesi Faruk Güzel 
kurultay delegesi seçildiler.

Belediye Başkanı NurettinAvcı, 
Mehmet Gedik listesinden 
Kurultay delegesi oldu

Faruk Güzel.İl Kongresinde 
yeniden İl Yönetim Kurulu 
üyesi seçildi

Anadolu Lisesinde kep töreni
Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi orta son sınıf öğrencileri 
geçtiğimiz hafta kep giyme töreni düzenlediler. Okul Bahçesinde 
düzenlenen törende 105 öğrenci kep giyerek yeni bir öğrenim 
dönemine başlamanın sevincini yaşadilar.
Törene Kaymakam Şener Can, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuna 
okul yöneticileri ve veliler katıldılar. ..

ÖY$ sncMaıs 21 Itaan Pazar günü yçtpMcö

Heyecanlı bekleyiş
1997/98 eğitim öğretim 

yılı öSYS’nin ikinci ve son 
basamağı olan öğrenci 
Yerleştirme Sınavı 21 
Haziran Pazar günü yapıldı.

ÖSS sınavında başarılı 
olarak öYS’ye girmeye hak 
kazanan öğrenciler istedik
leri fakülteye girebilmek için 
3 saat boyunca ter döktüler.

il merkezlerinde yapılan 
öğrenci Yerleştirme 
Sınavlarına Gemlik’ten 284 
öğrenci katıldı.

Okullarında, dershanel
erde ÖYS sınavları için bir 
yıl boyunca emek harcayan 
lise son sınıf ve beklemede 
bulunan öğrenciler şimdi 
sınavların sonuçlarını heya- 
canla bekliyorlar.

Yüksek öğrenim Kurumu 
tarafından Ağustos ayında 
açıklanacak olan sınav 
sonuçlarına göre, başarılı 
öğrenciler kazandıkları 
okullara ön kayıt yaptıracak
lar.

SSK Gemlik Hastanesine
ek poliklinik yapılıyor

Çeşmelerden Partiye 150 kişinin katılımı 
coşku yarattı

DYP
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İlçemiz SSK Hastanesine 
yapılması düşünülen ek 
poliklinik için Gemlik 
Belediyesi’, ANAP ve 
DSP'nin başlattığı çalış
malarda son aşamaya 
gelindi.
Mevcut hastanenin, 
Gemlik nüfusunun sürekli 
artması nedeniyle ihtiya
ca cevap verememesi ve 
İznik, Orhangazi ve 
Mudanya'dan gelen 
taleplerin de hastane 
hizmetlerini sekteye uğrat
ması nedeniyle böyle bir 
projeye başlanılmıştı. Bu 
arada SSK Gemlik 
Hastanesi bahçesine ek 
poliklinik girişimleri de 
sürdürülüyor.
DSP Gemlik İlçe Başkanı 
Bergin Savcı'nın konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada 
şöyle konuştu; "Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı nezdinde yap
tığımız çalışmalar 
meyvelerini vermeye 
başladı, önümüzdeki tek 
engel bakanlığın poliklinik 
için ödenek ayırma-

masıdır."
Meclise gerekli yasa tek
lifini de verdiklerini belirten 
Savcı, meclisin olurunun 
alınmasının ardından 
bakanlık tarafından ihale 
yapılmaksızın 25 milyar 
liranın inşaat için aktarıla
cağını söyledi. Ancak bu 
paranın inşaatın yapımı 
için yeterli olmayacağını 
belirten Savcı, "ANAP İlçe- 
Başkanlığı ile Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'nın 
da verecekleri destek ile 
inşaatı bitirebiliriz" dedi. 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı ise, Gemlik SSK 
Hastanesine ek poliklinik 
yapılması için ellerinden 
gelen gayreti gösterecek
lerini, gerekli yasal 
koşulların sağlanmasın
dan sonra belediye 
olarak üstlerine düşen 
görevi en iyi şekilde 
yapacaklarını ve SSK'ya 
ödedikleri aylık 6.5 milyar 
lirayı yapılan protokol 
çerçevesinde inşaat 
yapımına aktaracaklarını 
söyledi.

İlçemizde son günlerde 
çeşmelerden akan suların halk 
sağlığını tehdit edecek 
düzeyde kirli ve çamurlu olduğu 
gözleniyor.

Vatandaşların 20 gündür 
çeşme sularını içemedikleri ve 
kullanamadıkları tesbit edilirken, 
Doğru Yol Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığından da konuyla ilgili 
bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Merkez Sağlık 
Ocağı Çevre Sağlığı 
görevlilerinden alınan bilgilere 
göre, su şebeke tesisatlarında 
belediyenin çalışma yaptığı, bu 
nedenle çeşmelerden çamurlu 
su aktığı belirtiliyor.

Belediyenin bunu anonsla 
halka duyurmamasını da hayre= 
tle karşıladıklarını belirten DYP 
Gemlik İlçe Örgütü, sağlık ocak
larına dd bağırsak enfeksiyonu 
şikayetiyle çok sayıda insanın 
başvurduğunu da bildirdiler.

Parti yetkilileri .açıklamada 
böylesine önemli bir konuda 
belediyenin ilgisiz kalmasına bir 
anlam veremediklerini bildirdiler.

kuruluşunu 
kutladı

Okullar
kapandı
İlk ve orta dereceli okullarda 
1997/98 eğitim öğretim yılı 
19 Haziran 1998 Cuma günü 
sona erdi.
İlçemizde eğitim veren 
ilköğretim okulları ve lise
lerde 650.öğretmen görev 
yaparken, ilköğretim 
okullarında 11500 öğrenci, 
ortaöğretim okullarında ise 
4500 öğrenci eğitim ve öğre
time devam ediyor, 
öğrenciler yaz tatilinde bir 
yılın yorgunluğunu üzer
lerinden atarak bol bol din
lenecek ve eğlenecekler. 
1998/99 öğretim yılı ise 14 
Eylül 1998 Pazartesi günü 
başlayacak.

Doğru Yol Partisinin 15. kuruluş 
yıldönümü bugün kutlanıyor.

. Doğru Yol. Partisinin kuruluş 
yıldönümü nedeniyle bu sabah 
parti ilçe yöneticileri Atatürk 

. Anıtına saat 9.oo da çelenk koyup 
saygı .duruşunda bulunacaklar. 
Daha sonra parti binasında kutla
malar kabul edilecek.

KATILIM GECESİ
DYP'ye Umurbey Beldesi ile 

Gemlik'ten üye olan 150 kişi için 
geçtiğimiz hafta cuma gecesi 
Milton Aile Gazinosunda bir .gece 
düzenlendi.
." Geceye DYP Bursa milletvekili 
Turhan Tayan, il Başkanı Mehmet 
Gazioğlu, Marmara Birlik Yönetim 
Kurulu Başkanı ve il yönetim kurulu 
üyesi Kamuran Yılanlı, eski mil
letvekilleri, il yöneticileri ve partililer 
katıldılar. .

Doğru Yol Partililerin 
"Demokrasi ve Hak Milletindir" 
adını verdikleri yemekte, İlçe 
Gençlik Komisyonu görev teslimi 
töreni de yapıldı. DYP İl Başkanı 
Mehmet Gazioğlu, burada yaptığı 
konuşmada partilileri birlik ve 
beraberliğe davet ettikten sonra, 
DYP ilçe Gençlik Komisyonu 
Başkanı Berkay Kirmızıay başkanlık 
flamasını yeni başkan Adnan 
Erdoğanlar'a teslim etti. Gecede 
Eski Milli Savunma. Bakanı Turhan 
Tayan da yaptığı konuşmada, 
siyasi partilerde Gençlik 
Komisyonlarını öneminin çok büyük 
olduğuna dikkat çekti, gençlerin 
DYP'nin bayrağını yücelteceklerine 
inandıklarını söyledi/

Doğru Yol Partisi'nden istifa 
.ederek, DTP.'ye giren Diş Hekimi 
Peyaml Çağlar yeniden yuvaya ■ 
döndü. Gecede yapılan açık artır-' 
mada sedef üstüne kaplamalı Kırat 
tablosu Necati Aydın tarafından 
alındı. DYP'İller "Demokrasi ve Hak 
Milletindir" gecesinde doyasıya . 
eğlendiler.

Gonca YERLİYURT —

“Seni ne kadar çok seversem o kadar 
çok olsun ömründen geçen yıllar”
Babalar gününün Amerikalı Bruce Dadd tarafından 

iç savaşta bir ayağını kaybetmesine rağmen, kendisine 
ve dört kardeşine, şefkat ve sevgiyle bakan babasının 
anisini yaşatmak için başlatıldığını biliyor muydunuz?

Ve bu girişimi 1974 yılında ABD Başkanı Nikon’ın 
resmileştirdiğini.

Doğrusu ben yeni öğrendim. Hep “anneler günü var, 
neden babalar günü de olmasın" gibi bir mantıkla 
babalar gününün oluşturulduğunu düşünürdüm.

Aslında pek de haksız ve yanlış bir yaklaşım değil 
bu. Çünkü sanırım son birkaç yıla kadar babalar günü 
hep anneler gününün gölgesinde kaldı.

Çoğunlukla da ya zamanı unutuldu ya yanlış hatır
landı. Acaba haziranın ilk haftası mıydı, son haftası 
mıydı tereddütleri yaşandı.

Ama babanın çocuk yetiştirmede ve ev yaşamındaki 
etkinliği arttıkça ve tüketim toplumu olma yolunda emin 
adımlarla ilerledikçe “bu gün” özellikle mağazalar 
tarafından asla unutturulmamaya ve atlatılmâmaya 
çalışıldı. Babalar günü için özel kampanyalar, etkinlikler, 
çekilişler o ki bu çabalar hiç de boşa gitmedi.

Cumartesi günü uzun zamandır yapamadığım 
alışveriş için çarşıya çıktığımda inanılmaz bir kalabalıkla 
karşılaştım. Ya ben bu tür kalabalıklardan uzak
laşmıştım ve onun şaşkınlığını yaşıyordum ya da bunda 
babalar gününün büyük etkisi vardır. Bütün mağazalar 
“iğne atsan yere düşmeyecek” denli kalabalık, erkekler 
reyonu ise ayrı bir kalabalıktı. O kalabalıkta ben de tabii 
ki babama küçük bir hediye aldım. Ama onun için aslın
da düşündüğüm başka bir hediye var. Ve bunu istese 

de istemese de kabul etmek zorunda.
Onun adına sigarayı bırakma seminerine rezervas 

yon yaptırdım. Dr. Yalçın Kireççi’niri önümüzdeki gün
lerde başlayacak olan semineri sıkı bir sigara tiryakisi 
olan babamı da etkiler diye umut ediyorum.

Çünkü onu çok seviyorum.
Ve tabii ki bu özel günde onun için ve tüm babalar 

için bir de şiirimiz var. Bu defa Nazım Hikmetleri...
Baba!
Her yılbaşında
sana söyleyecek bir tek sözüm var!
“Seni ne kadar çok seversem ;
o kadar çok olsun ömrümden geçen yıllar..."
Baba!
Babam, ağbeyim, kardeşim, arkadaşım!
Ne zulüm, ne ölüm, ne korku başımı eğemez.
Yalnız senin elini öpmek için eğilir başım.
Babam, ağbeyim, kardeşim, arkadaşım...

Domuzların yerine babasını öldürdü

Kazayla babasını vurdu
Küçük Kumla'da tüyler ürperten bir. olay meydana geldi.
Küçük Kumla'ya bağlı Çakalcık Mevkiinde bulunan evlerinin 

bahçesindeki hayvan ağılına giren yaban domuzlarını vurmak 
için tüfeğini ateşleyen Ömer Dırama adlı şahıs yanlışlıkla 
babasını vurdu.

Geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen olayda, hayvan ağıl
larına domuz girdiğini gören Hüsmen Dırama (53) adlı şahıs 

’ hemen oğluna haber verdi. Tüfeği alıp ağılların yanına gelen 
Ömer Dırama domuzları vurmak amacıyla 2 el ateş etti. O sıra
da ağılın yakınında bulunan babası da oğlunun tüfeğinden 
çıkan kurşunlardan birine hedef oldu. Sırtından vurulan baba 
Hüsmen Dırama olay yerinde can verdi. ■ , .]

Narlı’da hint keneviri ve 
esrar ekili tarla bulundu

İlçe Jandarma ekipleri tarafından günü yapılan bir dene
timde ekili hint keneviri ve kuru esrar bulundu.

Geçtiğimiz cumartesi günü |
. İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda Narlı 

Köyü civarında 66 kök dişi Hint keneviri ve 88 gram ekili kuru esrar 
ele geçirildi.

Esrar ve hint keneviri ekili tarlanın İbrahim Haşan öner (42) 
adlı şahısa ait olduğu öğrenildi.

Halen Güzelyalı Mh. Yapıkuranlar Sitesinde İkamet ettiği 
öğrenilen İbrahim Haşan öner yakalanarak, gözaltına alındı.
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Gemlik Belediyesi’nce açılan "Dünden Bugüne 
Gemlik" yarışmasında birinci gelen kompozisyon.
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ZAMAN İÇİNDE GEMLİK
Zaman... Umutlara umut katan, neşelere neşe, hüzünlere hüzün veren, 

ruhumuzla, bedenimizle sarıldığımız, bel bağladığımız zaman... Avuçlarımızın 
arasından akıp gider, “Zaman her şeye gebedir.", “Zamanla bütün acılar unutulur” 
dediğimiz zaman... Bazen geçip gitmek bilmeyen, bazen bir gülün ömrü kadar kısa 
gelen, bazen de baharda çoşup etrafındaki kum tanelerini de sürükleyen götüren bir 
nehir gibi aktığı sürece duygularımızdan, hayallerimizden, alışkanlıklarımızdan birer 
parçayı sürükleyerek götüren zaman...

Kaybolan takvim yaprakları, değişen bir dizi tarihler, sürekli işleyen zaman ve 
zaman sürecinde yenilenen hayatlar... Neleri sığdırmıyoruz ki zamana? Baharı, 
ağaçların çiçek açmasını, yaylaların yeşermesini, huzuru, kıpırtıları... Derken yazı 
sığdırıyoruz, yakan güneşi, deniz serüvenlerini... Ve yaprakların dökülmesini, Türk 
Edebiyatında şairlerin, ayrılık, ölüm, yaşlılık mevsimi dedikleri, acı ve soğuk rüzgarların 
estiği son baharı ve sonra da kışı sığdırıyoruz. Acılarımızı kazıyoruz zamana 
tırnaklarımızla, açlığı, sefaleti, adaletsizliği kazıyoruz. Destanlarımızı, zaferlerimizi 
yazıyoruz zamana altın harflerle. . Namık Kemal'in dediği gibi, bir ufak beyden üç 
cihana hitabeden bir imparatorluğun, adını işliyoruz sırma nakışlarla zamana... 
Göğsümüzü bent alıp, sırtımız açık ufuklara dayalı, özgürlük elimizde bir kılıç, 
gençliğimizi ise kalkan edinip zamana karşı bile durabiliyoruz. ..Bir hayat, binlerce 
sevgi, binlerce aşk, ölümler, savaşlar, katliamlar sığdırıyoruz zamanın çekmecelerine 
birer birer...

Ve dönüp de ardımıza baktığımızda, bir an olsun dünü düşündüğümüzde, ne 
kadar da farklı geliyor her şey... Mesela “Dün hava açık, deniz sakin, martılarsa 
suskundu. Geç kalktım, kahvaltı edemedim ama akşama sofrada hamsi 
buğulama vardı. Kimi zaman seni düşündüm, kimi zamansa boşluğa takıldı 
gözlerim. Beki de yanlılıktandı durgunluğum. Ama bugünse güneş yakıp 
kavuruyor.. Çayımı doya doya içtim, dolu dolu bir gün geçiriyorum, neşeme de 
diyecek yok!.." ifadelerini rahatlıkla kullanabiliyorsak ve eğer 24 saatte hayatımızın 
akışı bir anda değişebiliyorsa, yıllarca ifade edilen zaman dilimlerinde kim bilir neler 
değişiyor?

Sokaklarında dolaştığımız, sahil kenarında volta attığımız, doyasıya denizini, 
güneşin batışını seyrettiğimiz Gemlik'in de dününü ve bugününü, mazide kalan anıları 
bugüne taşıyıp düşündüğümüz gibi düşündüğümüzde gerek çağın gelişmesiyle, 
gerekse teknolojinin ilerlemesiyle, birçok farklılıkları, bu farklılıkların devamı olarak da 
bazı tezatları ve bazı gelişmeleri rahatlıkla fark edebiliyoruz.

Yüzlerce uygarlığı bağrında barındıran Anadolu’nun doyumsuz güzellikteki her bir 
köşesi gibi Gemlik'de, bir çok uygarlığın ana yurdu olmakla beraber, birçok kültürün bir 
noktada keşistiği, tarihin gizemli ve sessiz karanlığını; güneşin sıcaklığı, denizin 
maviliği ve zeytin dallarının yeşilliği de birleştirdiği yegane köşelerinden biri... insanın 
ruhunu okşayan zeytin ağaçlarının yeşilliğinden her alanda faydalanmayı başaran 
Gemlik, uluslararası ticâretin yapıldığı Gemport ve Azot, Sunğipek, Borusan ve Çimtaş 
gibi fabrikalarla ülke ekonomisine katkısın! da sürdürmekte.. Zamanın akışıyla çağın 
getirdiği bir değer farklılık da şüphesiz Gemlik'in iç yapısı.... Fazla yüksek olmayan 
apartman dairelerini görmeye aşina cahi Gemlikli gözlere artık Manastırdaki yeşilliği 
kapatan, mavi semalara doğru kucak açan siteler pek de yabancı gelmiyor. Ne de olsa 
insan, zamanla her şeye'alışıyor.

10-A Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi

Çarşaf gibi mayi bir denizde, özgürlüğün çalkantısına kendini bırakan yürekler 
gibi, sandal sefasına çıkanlar, gramafonda taş plakların dinlendiği günlerden 1970'li 
yılların sonlarına dek sürdürülen, bu kısa ama huzur dolu seyahatten gözlerinden 
mutluluk, yüreklerinde ise umutla geri dönerlerdi. Günümüzde İse bu sandal 
sefalarının yerini alan mehtap gezileri, özelllikle yaz gecelerinin sıcaklığından ve 
rehavetinden bunalanların, yorucu bir haftanın külliyelini üstünden atmak isteyenlerin 
ve ay ışığında yakamoz sevdalarının peşinden taşanların vazgeçilmez bir tutkusu... 
Doyumsuz Körfez manzarasını ve mavinin her tonunu insanın ayakları altına seren, 
yeşillikleriyle maviyi dengeleyen her iki kordon boyu da, güneşin batmak üzere olduğu 
saatlerden itibaren, insanın ruhunu dinlendirmek için seçebileceği, durgun suların 
dibine bırakılmış ağ hışırtılarını ve cıvıl cıvıl insan seslerini duyarak dindendirici bir 
yürüyüş yapabileceği Gemlik'in en güzel mekanlarından biri..;

Yaz günlerinin-.bunaltıcı sıcaklığını, denizin serin kollarına kendini bırakarak 
üzerinden atmayı planlayanların en uğrak yeri şüphesiz ki çok kısa bir zaman dilimi ve 
insanların hayretler içerisinden bırakabilecek kadar çok değişmiş olan Kumla.. Sıcak 
ve güneşten parlak sarı kum tanelerine alabildiğince uzanmak, gündüzün mavi 
gözünde serinlerken, geceleyin aynı gözün-lurkuaz parıltısını seyre dalarak, dostlarla 
sohbet etmek,' sabahlara kadar barlarda ve diskolarda gecenin karanlığından 
eğlenceye dalarak kurtulmak, bugünün Kumla'sını mesken tutanların gözlerindeki 
toprak kokulu eski Kumla günlerine olan özlemleri bir nebze de olsa kamufle etmekte...

Kalkınmakta ve gelişmekte olan her bölgede olduğu gibi Gemlikte de ilk etapta 
göze çarpan nüfus artışı, sanayii, ticaret ve dinlenme üçlüsünü sıkı bağlarla birbirine 
bağlayarak tutmasını bilen Gemlik'in gereksinimlerinin değişmesine ve artmasına 
neden olan en büyük etmendir. Bu gereksinimlerin başında şüphesiz ki günümüz 
Türkiyesinin in çok ihtiyaç duyduğu eğitilmiş insanları en iyi şekilde yetiştiren, eğitim ve 

.öğretimlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştiren okullar gelmekte... Gemlik’te son 
yıllarda yeni .açılan okulların etkisiyle eğitime canlılık gelmiş, beraberinde açılan ve 
yenilenen dershanelerle eğitimde büyük başarılar elde edilmiştir. .

Son yıllarda açılan büyük alış veriş merkezleriyle rahata kavuşan Gemlik halkı, bir 
yandan bütün bunları benimserken, diğer yandan da açılan kitap sergilerini verilen 
konferansları ve düzenlenen kermesleri ilgili bir şekilde takip etmekte, kültürel 
etkinliklere olan özlemini giderirken, sportif faaliyetlere olan ilgisini ve desteğini de her 
geçen gün canlı tutmakta... “1.1 Eylül Gemlik'in Kurtuluşu” ve “Geleneksel Zeytin 
Dalı Folklor Şenlikleri” adları altında düzenlenen her iki organizasyonun da her 
geçen gün daha da iyi bir şekilde ihsanlara sunulması, beğeniyi ve takdiri beraberinde 
getirmekte... Gemlikli sinema severlerin uzun yıllardan beri sinemaya duydukları 
özlem, yine bir kaç yıl önce yeniden düzenlenen sinema salonlarıyla sona ermiş 
durumda.. Atatürk'ü yanlış tanımanın ve tanıtmanın önüne geçmeye çalışan, onun 
fikirlerini ve çizdiği yoldan gitmeyi aşılayan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Gemlik'teki 
faal günleri insanların dikkatini çekmekte ve takdirini toplamakta.

Dünya döndükçe kim bilir bu gözler daha nice yenilikler görecek! Önemli olan bu 
güzel Gemlik'imizin zaman içinde kültürünü kaybetmesini, denizinin mavi parıltısını, 
semanın huzur veren bakışlarını ve barışçıl yeşil zeytin dallarının yok olmasını 
engelleyebilmek. Bugünü dünlerinden daha güzel olan Gemlik'in, yarınlarının da 
bugünden daha güzel olması dileklerimle...

KUMLADA
HAVUZLU KİRALIK 

DAİRELER
•B : 513 17 97

eleman
YOLUNU 

BİZDEN ÖĞRENİN 
(0.224)513 2519 GEMLİK

KAŞEDE BEKLEME VÛK
Ü KÖRFCZ OFSCT »

S 513 17 97

MILTON
AİLE GAZİNOSU
Düğün, Nişan ve Özel günleriniz 

için rezervasyonlarımız 
devam ediyor

İskele Meydanı
Tel: 513 10 71 GEMLl
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YARİ SAKA YARI CİDDİ Erol GURÇAY

KIRIK PLAK
|< Bir gazetede okumuştum. Günlük konuşmalar
da çok az kelime kullandığımız saptanmış. Bunun 
anlamı ilişkilerin derinlikten yoksun olmasıdır. Ya 
da yaşam fakirliği içinde olmamızdır. Sonuç 
olarak yaşantımızın hep tekrarlardan oluştuğunu 
düşünüyorum. Her akşam aynı saatte 
Televizyonda Çarkıfelek izlemek, hep aynı yoldan 
evden işe giaip gelmek. O yollarda bakıpta 
göremediğimiz şeyler. Ağaçlar, çiçekler, kediler... 
Bakıpta goremedİKİerimiz.

[ Hep aynı içkiler ve mezeler. Farklıyı denemeye 
gösterilen direnç. Okullarda uygulanan ezber 

r eğitimin çok zararını gördüğümüz nalde anlamsız 
ısrar. Politikada denenmiş, başarılı olamamış poli
tikacıları seçip bizi yönelmesini istemek. Çocuk 
ve genç eğitiminde kuşaktan kuşağa aktarılan 
pedagojik (eğitim bilimi) kurallara ters düşen yan- 
hş uygulamalar sürmekte.

K Çocuklarımız bizim kopyalarımız olmakta, 
fonları kendimize benzetmeyi marifet sanıyoruz. 
Gençlerin bizden daha zengin, üretken ve 
doyumlu bir yaşantı tarzı benimsemelerine engel 

plmamalıyız. Bırakın herkes kendi hayatını 
özgürce yaşasın.
[ Sonuçlarına katlanarak, sorumluluğunu 
hissederek. Sorumluluk bilinci yaşayarak deney
erek kazanılır. Gençler üzerinde olumsuz izler 

►bırakan eleyici, eşitsiz üniversite sınavları çeyrek 
yüzyılı aşkın süredir tekrarlanıyor, Uygulanıyor. 
Uzmanlarca eleştirildiği halde çözüm uretilemiy- 
or. Misafirlikte, ev ziyaretinde hep aynı ağırla

nmalar, dedikodu, içi boş laflar, törenler, merasim
ler, ritûeller.
B Kahvede eğer oynamaya zorunlu isek niçin 
|briç, bezik değil de hep okey ya da pişti oynuy
oruz.
■ Çocuk rahatsız olmasına karşın, onlara göster
ilen aşırı ilgi neden tekrarlanıyor. Yaşam böyle 
-tekrarlardan oluşursa kısır döngü yaşanmasına 
neden oluyor. Yaşantımızı, zevklerimizi, beğeniler
imizi tekrarlarken, sınırlandırırken, yaşamı üretiyor- 
hrnuyuz, yoksa tüketiyormuyuz? Belki de yaşamın 
bize verdiği, sunduğu zenginliklere layık 
Solmadığımızı düşünüyor olabiliriz. Daha kaliteli 
Yaşamayı kendimize hak olarak görmüyor muyuz 
acaba? Suçluluk duyguları öyle örmüş ki bizi 
.adeta bilinçaltımıza kazınmış. Kendi kendimize 
böyle eziyet etmeyelim. Yaşam bütün zengin- 

BEPWp£zıtiıklarıyla sürüyor, katılalım.

Bursa’da Politika 
Anlayışı

Bursa’da politika, Osmangazi ilce
sine endeksli olarak y jpılıyor.

750 bin nüfuslu olan bu belde, 
Bursa’nın en önemli rant merkezi.

- il Başkanlığını etkiliyor.
- Belediye Başkanlığını etkiliyor.
- Milletvekili Listesini etkiliyor.
Kısacası, Osmangazi İlçesi, Bursa 

için belirleyici olmaya devam ediyor.
Osmangazi ilçesindeki hareketli ve 

oynak.politikanın odak noktası, ANAP 
Osmangasi ilçe Başkanlığı.

- özellikle son beş yıldır, ANAP 
Osmangazi ilçe Başkanlığında büyük 
çekişme yaşanıyor.

- Bener özcan ilçe Başkanı olduğu 
dönemde iyi veya kötü politikalarıyla, 
bazen hafif sulandırılmış davranışlarıy
la, bu beldenin nabzını tutabildi.

- Bener özcan’ın rakipleri, imar 
kolaylığı sağladığı gerekçesiyle Bursa 
Kamuoyuna sızdırdıkları kaset-bantlarla 
onu yıprattılar.

- 1995 yılında Milletvekili adayı oldu, 
ilçe Başkanlığından ayrıldı.

Başkanlığa Cem Cankılıç atandı.
ilk tepki, eski başkan Bener 

özcan’dan geldi.
Atamanın hukuka uygun olup 

olmadığı, Ankara’da ANAP Genel 
Merkezine kadar taşındı.

iş çığrındap çıktı.
Kavga her geçen gün büyüdü.
Cem Cankılıç daha koltuğuna ısı- 

CANDAN EMLAK
Satılık ve Kiralık Mülkleriniz için

namadan, çok çetin bir seçimle karşı 
karşıya kaldı.

işte.. Ne olduysa bu seçimde 
oldu.

ANAP Osmangazi ilçesi, kelimenin 
tam anlamıyla “göbekten Çatladı”.

Kavga, seçim sonrası daha da 
arttı.

Ve.. Ankara’ya sıçradı.
ANAP Bursa Milletvekili, İbrahim 

Yazıcı istifa etti.
il ve ilçe Başkanlıklarında ve 

Belediye Meclislerinde bölünmeler 
başladı.

Osmangazi ilçesinde yaşanan her. 
olay, ANAP Genel Merkezini meşgul 
eder hale geldi.

Bu kavgalar yüzünden (ANAP) 
Bursa’yı ve BursalIları unuttu.

- BursalIlar (5) yıldır metroyu bekli 
yorlar.

- BursalIlar Kuzey, Doğu ve Batı 
garajlarından nefret ediyorlar.

Her zaman kaybediyorlar, hem de 
para kaybediyorlar.

- BursalIlar, Türkiye’nin en pahalı 
suyunu kullanıyorlar.

Hem ülke yönetiminde, hem de 
Belediye yönetiminde (ANAP)lılar 
var.

Ama.. Onlar kavgadan vakit 
bulamıyorlar.

Vatandaşın ezilmesini ve 
üzülmesini önleyemiyorlar.

Haftanın Fıkrası
Tam öğlen vakti.
ik| iskoçyalı yolda 

karşılaştılar.
O ... Dostum, her halde 

yemek yemediniz değil mi?” 
“- Maalesef yedim.”

’ Ne yazık, ben de size iştah 
açıcı bir şey İkram edecektim.” 

-"Hakikatten yazık oldu. Siz her 
halde yemek yediniz değil mi?

Hayır yemedim.”
Aman ne yazık, ben de size 

kahve İkram edecektim!” 
İskoçların ekose etekleri ve 

cimrilikleri meşhurdur.
iki iskoçyalı birbirlerine bir şey 

ikram etmemek için “diplomatik 
savaş” veriyorlar.

Eviriyorlar» çeviriyorlar her ikisi 
de bu savaşı kazanıyorlar.

Aslında bir dostta bir ikramda 
bulunmak, kaybetmek değil, 
kazanmaktır.

Vermenin tadı, almaktan çok 
fazladır.

Ne mutlu bu lezzeti, 
yakalayanlara.

Sözün özü
Bir diplomat “evet” derse, 
“Belki” anlamım çıkarın. 
Belki derse de hayır.
Ama, bir diplomat “hayır” derse,
O adam diplomat değildir.

“Anonim”

Dünyada yeni bir düzen kuru
tuyor. > \ | git >

Sınırlar yeniden çiziliyor.
Eski bloklar yıkılıyor.
Yeni birlikler kuruluyor.
Bütün bunlar “Yugoslavya 

örneği hariç” topsuz tüfeksiz 
hallediliyor. .........

Diplomasi vitrine konuluyor.
Hiçbir ülke, kendini “tam 

bağımsız” görmüyor.
Her konuda haklı görmüyor, 
ülkeler artık “birbirlerine 

bağımlı” olduklarını biliyorlar,
Olayları kitlemiyorlar, 

görüşmeleri tıkamıyorlar.
Bazı tavizler verseler bile, daha 

çoğunu almak için politika geliştir! 
yortar. j

"uçuk" bir söz
O KADAR; yalnız bir duldu ki, 

hergün doğum evine telefon edip, kaç 
oğlan doğduğunu soruyordu.

“Freedom House”
“Freedom House”nin anlamı, 

özgürlük evi demektir.
Bu ev Amerika'da kurulan, bir 

sivil toplum örgütüdür.
Freedom House, dünyada var

lığını sürdüren 191 ülkenin 
“Demokrasi Karnesi”ni puanlıyor.

önce; bu örgüt ülkeleri ikiye 
ayırmış.

- Bir bölümünü “tam demokrat” 
sınıflamış.

- Bir bölümüne de, “yarı 
demokrat” adını vermiş.

Tam demokrat ülkelerin adını ver
meye gerek yok.

Ekonomik olarak gelişmiş, siyasi 
açıdan istikrarı yakalamış tüm Batı 
ülkeleri, “tam demokrat” 
bölümünde yerlerini almışlar.

Türkiye ise, Fas, Kuveyt ve 
Tarzanya gibi ülkeler ile birlikte, 
“yarı demokratlar” bölümünde 
görülüyor.

Amerika’nın (IMF) ve Bazı Kredi 
kuruluşları kanalıyla, gelişmekte olan 
ülkeleri ekonomik yönden de
netlediğini biliyorduk.

- Ekonomisi bozuk ülkeler (IMF) 
ile anlaşma yapıyor ve istikrar pro
gramları uygulanıyordu.

- Kredi Kurumlan da, ekonomik 
göstergelerimizi inceliyor, kredi 
notumuzu bazen düşürüyor ve 
bazen de yükseltiyorlardı.

Bütün bu uygulamaları, yıllarca 
gördük ve yaşadık.

Şimdi bir de “Freedom House” 
ortaya çıktı.

Aslında, bu evin işlevi, bir 
anlamda (IMF)den de önemli olu
yor.

Her ülkeyi, siyasi uygulamalan 
ve insan Hakları uygulamaları 
açısından puanlıyor.

Amerika’da, sivil toplum örgüt
lerinin, çok önemli kurumlar 
olduğu biliniyor.

Ayrıca, bu kuramların hem 
develte ile, hem de birbiderdiyle 
son derece koordinen çalıştığı 
biliniyor.

Amerika ile iyi ilişkiler içinde 
olmanız halinde, bir sıkıntı olmaya
bilir.

Ama ters düşmeniz halinde,
- (IMF)den ve kredi kuru

luşlarından kredi almanız zorlaşır.
, - Savunma Sanayi ile ilgili 

siparişleriniz gecikir.
Ve.. Bir anda yalnız 

bırakılırsınız.
Freedom House, dünyada 

“demokratikleşmenin” ilk sırayı 
aldığı bir dönemde, en önemli 
kuram haline gelecek.

“Tam Demokrat” notunu 
almayan ülkelerin, politik ve 
ekonomik açıdan önünü tıkayacak.

Kumla
514 57 87
538 37 74

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. $TI. 
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Geleneksel 2. Atatürk Kupası Hah Saha Futbol 
Turnuvası final karşılaşmaları oynandı.

Asil Çelik 
şampiyon

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 
Şubesi'nin düzenlemiş olduğu. Geleneksel 2. 
Atatürk Kupası Halı Saha Futbol Turnuvası 20 
'Haziran günü oynanan final karşıldşmaldrıyla 
sona erdi.

* Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik, 
Şubesinden aldığımız bilgilere göre; yapılan 
karşılaşmalar sonucunda Asil Çelik futbol takımı 
şampiyon olurken, Akçan Petrol ikinciliği, 
Gemport futbol takımı da üçüncülüğü elde 
etti.

BPve Baktat takımları da centilmenlik 
kupalarını kazandılar.

Yarışmalarda attığı 30 golle en çok gol atan 
futbolcu seçilen Umurbey takımından Alit 
Çolak'a futbol ayakkabısı, sadece 2 gol’ 
yiyerek en iyi kaleci seçllen~Gemport takımı 
kalecisi Cemal Yar'a da eldiven armağan 
edildi.

. Turnuvaya katılarak maçlarda ter döken 
bütün takımlara plaket.ve madalyonları verildi.

Bu yıl İkincisi yapılan ve geleneksel hale 
getirilen futbol turnuvası; gelecek yıl da aynı 
tarihte yapılacak.

GEMLİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 
MENKUL MAL SATIŞ İLANI

Bursa Setbaşı Vergi Dairesine olan borçlarından 
dolayı daha önce haczedilmiş menkul malların satışına 
karar verilmiş olup, sözkonusu menkul mallar 
23.06.1998 salı günü saat 14.00’te mahallinde 6183 
sayılı yasa hükümlerine göre peşin para ile açık artırma 
sureti ile satılacaktır.

Birinci ihalede muammen bedelin % 75 nisbetinde 
teklif veren alıcı bulunmadığı taktirde ikinci ihale 
30.06.1998 tarihinde aynı saat ve yerde yapılacaktır. 
Sözkonusu menkul malların cinsi, evsafı, muammen 
bedeli ve adedi aşağıya çıkarılmıştır. Taliplilerin 
belirtilen gün ve saatte satış yerinde hazır bulunmaları 
ve satıştan doğan belediye harcı (Tellaliye) ile Katma 
Değer Vergisi ve her türlü devir ücretinin alıcıya ait 
olduğu ilan olunur.

Malın Cinsi

Zeytin 
Zeytin

Evsafı

Süper Zeytin 
Karışık

Miktar

180 ton
830 ton

Birim Değeri ■

153.000.000.000.-TL
539.500.000.000. Jl]

Basın : 1998/17

□ Olay, 
□ Bursa 2000 ve □ Haber 

Gazetelerine
Vereceğiniz her türlü 

ilanlarınız 4çin 
BİR TELEFON YETERLİ!
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Her Türlü Baskı işleriniz itina ile Yapılır

Fatura, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Gider Makbuzu, 
Reçete, Müstahsil Makbuzu, Kitap, Dergi, Broşür, 

Gazete, Cilt İşleri, El İlanı, Kaşe, Mühür,
Kimlik Kaplama, Fatura Kartı, Özel PVC Kartlar, Takvim ve

Her türlü rulo etiket yapımı
. Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK 

Tel & Fax : 513 17 97 ' 
îî Kemal Bengü Cad. Horoz Apt. Altı BURSAMİ»K . ■ Tet 225 20 67 - 223 66 68
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ELEMANLAR ALINACAKTIR
Mühendisler

Kimya, Makina ve Metalürji Mühendisleri 
Endüstri Meslek Lisesi Torna-Tesvİye ve 
Makine Ressamlığı Bölümü mezunları 

Askerliğine yapmış olan ilgililerin 513 30 54 
nolu telefona müracaat etmeleri rica olunur.

lürkiye’nin en modern savaş gemilerinden biri limanımızı şereflendirecek. 70 kişi yedikleri yemekten zehirlendiler

Düğün faciaya dönüyordu

✓ Amerika Birleşik Devletlerinden satın alınan, ve bir süre önce Türk Donanmasına 
katılan firkateyne Gemlik adı verilmişti, ilçemizin adını denizlerde yaşatan firkateyn 
bugün saat 12.00’de limanımıza gelecek.

R Bir süre önce ABD'den satın alınan ve “Gemlik” adı konan 
■firkateyn bugün ilçemizi ziyaret edecek.

ilçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Gemlik 
firkateyninin saat 12,oö'da limanımıza geleceği ve saat 
14.00'de firkateyn komutanının Kaymakam Şener Çan'ı 

'makamında, saat 14.30'da da Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'yı ziyaret edeceği, geminin flamasının sunulacağı bildiril
di.

Gemlik adını taşıyan ilk geminin 1938-40'h yıllarda Deniz 
Yollan işletmesi tarafından satın alınan bir yolcu gemisine ve

rildiği ve 1970'li yıllara kadar bu geminin İstanbul, Armutlu, 
Mudanya.ve Gemlik hattında sah, cuma ve pazar günleri 
yolcu taşıdığı, ancak daha sonra bu seferler kaldırıldı. 
Böylece, “Gemlik” adını karasularımızda taşıyan tek geminin 
ise-yine 1946 yıllarında Deniz Kuvvetlerine satın alınan bir 
Destroyer taşıdı.

Bugün limanımıza gelecek olan “Gemlik" firkateyninin yıllar 
sonra yeniden ilçemizin adını taşıyan tek gemi olması ilçemiz 
adına sevinç ve onur kaynağı oluyor. Gemlik firkateyninin 
yarınki Kabotaj Bayramı'na katılması bekleniyor.

HAFTAYA BAKIŞ

Q Kadri GÜLER

Deprem
t Türkiye üç gündür Adana ve çevresini yıkan, yüzün, 
üzerinde insanımızın canını alan Deprem şokuyla 
sarsılmış durumda.
B Şokun bir nedeni de medyanın olayları anında tüm 
^ilkeye ve dünyaya duyurmasından kaynaklanıyor.

Bakıyorsunuz kat kat beton yapılar birer karton yığını' 
gibi yerle bir olmuş. Altlarında insanlar can çekişiyor. 
Çoluk, çocuk, ana, kız, nene demeden nice canlar yok 
oluyor.

Kaderci toplumlarda buna hemen Takdir-i ilahi, 
yani Tanrı’nın takdiri diyebilirsiniz.
[ Ama işin aslı öyle değil.
B Doğal afetler, nedense yoksul ülkelerde ve.deprem 
Bgfölojisine uygun yapılaşmanın yapılmadığı ülkelerde 
can aliyor.
| Adana depreminde en çok can alan yapılardan birinin 
yedi katlı olduğu, bir dairede kadınların günü, alt katta ise 
bir büyük marketin bulunduğunu televizyonlarda gözledik, 
r Kağıt gibi çöken bu dairenin yanında bulunan daha az 
katlı veya çok katlı yapılara ise hiçbir şeyin olmamasının 

^nedeni, yapının daha teknik olarak inşa edilmesinden 
I başka nedir?

Türkiye'nin deprem kronolojisine bakmanız facianın ne 
denli büyük olduğunu gösterir.
| Bu topraklardaki yer sarsıntılarında bir kerede 30 bin 
kişinin öldüğü yıllar yaşanmış.
■ Erzincan depremi daha dün gibi. 5 bin canın yok 
olduğu o depremden sonra da hep aynı şeyler söylenmedi 
mi?
■ Basın yayın organları uyarıyor, Mimar ve Mühendis 
Odaları çırpınıyor, ancak yapılan inşaatlar projelerde 

; teknik olarak uygun çizilse de, uygulamada projeye bakıl- 
madığı için bu sonuçları alıyoruz.

Eksik malzeme ile yapılan, tekniğe yani bilime 
' uymayan yapılar yerle yeksan oluyor.
J Sonra ağlamalar, ağıtlar..
■ Devletimiz güçlüdür, yaraları en kısa zamanda sara- 

[ cağız...Sözleri.
t Ama giden canlar geri gelmiyor.
i Türkiye bir deprem kuşağı üzerinde. 

Bu kuşak Gemlik’ten de geçiyor.
[ Bugüne kadar yer sarsıntılarında Gemlik'te ciddi bir 
yıkıma rastlanmaması aynı durumun devam edeceğini 
göstermez.

■ Devlet Hastanesi için yapılacak ek binaya, birinci 
derecede deprem fayı içinde bulunduğu için izin ver
mediler.

B Oysa bakıyoruz bu bölgede, Gemlik'in en yüksek katlı 
binaları inşa ediliyor.
l Bunun gibi niceleri.

Gemlik Belediyesi ilçenin jeolojik haritasını çok 
ciddi kuruluşlara çıkartmalı.
K Çünkü bu ülkede bir jeologun olumsuz raporunu bir 
başkası olumlu verebiliyor.

Gemlik bir deprem kuşağı içinde. Yapılaşma ise çok 
yoğun bir şekilde devam ediyor.

inşaatlar adam gibi kontrol edilmeli, sonra doğacak 
| pişmanlıklar fayda etmez.

Meclis 
toplantıları 
sona erdi

Gemlik Belediye Meclisi’nin 
Haziran ayı toplantıları 
geçtiğimiz hafta çarşamba günü 
sona erdi.

Toplantıda, eski itfaiye 
binasının Şehit Cemşl ilkokulu
na kiralanması veya satılması 
konusu ele alındı, 1997 kesin 
bütçe hesapları .görüşüldü, 
komisyondan gelen rapor 
görüşülerek, oy birliğiyle kabul 
edildi.

Haberi Sayfa 3’te

KISA... KISA.... KISA.... KISA

Pazar günü Gemlik İmam 
Hatip Lisesi'nde yapılan sünnet 
düğününde yenen yemekler 
az daha faciaya neden olu 
yordu.

.imam Hatip Lisesi öğret
menlerinden ■ Mehmet 
Topuz'un oğlunun sünnet 
düğününde/ konuklara 
sunulan tavûklu pilavın yen
mesinden bir süre sonra rahat
sızlanmalar başladı.

Baş dönmesi ve mide 
bulantısıyla. kıvranan 
düğünzedeîer,-soluğu Gemlik 
Devlet Hastanesi ve SSK'da 
aldılar.

Düğün yemeğinden 70 
kişinin zehirlenerek hastanelere 
kaldırıldığı, çocukların ise' 
Bursa'nın değişik hastanelerine 
sevk edildiği bildirildi. ?

Gemlik Devlet Hastanesi 
Başhekimi Op. Dr‘. Mehmet 
Küçükkeçe, Gemlik Devlet'

Hastanesine başvuran 53 kişi
den yaklaşık 10 kişinin Bursa'ya 
sevk edildiğini, sevk edilenlerin 
genelde çocuklar olduğunu, 
başvuranların hiçbirinde ha
yati tehlike olmadığını belirtti.

Hastaneye başvuranların 
tamamının taburcu edildiğini 
söyleyen Küçükkeçe, bu tür 
düğün yemeklerinin 
malzemelerinin bilinen yerler
den alınmasını ve üzerinde TSE 
damgası bulunan maddeler
den, yapılmasını, yemeğin 
yapıldığı kabın da eski ve 
bakırdan olmaması gerektiğini 
hatırlattı.

Öte yandan İlçe' Emniyet 
Müdürlüğü de olaya el atarak, 
düğünde yenen yemekten 
numuneler aldı: Numuneler 
laboratuvarda tetkik edilerek, 
zehirlenmenin nedeni belli ola
cak.

Her hafta pazar günü Küçük 
Kumla’dan Armutlu ve İstanbul’a 
hareket edecek BBİİİ ■■

Deniz otobüs 
seterleri başladı

İstanbul - Armutlu- Küçük 
Kumla arasında sefer 
yapacak olan deniz otobüs- 
lerigeçtiğimiz hafta pazar 
günü düzenlenen törenle 
hizmete girdi.

Haberi Sayfa 3’te

□ Gemlik Karadenizliler 
Kültür ve Dayanışma Derneği 
bu yıl ikinci kez düzenlediği 
Yayla Şöleni geçtiğimiz hafta 
yapıldı. Şahinyurdu düzlük
lerinde yapılan şölene 
yüzlerce kişi katıldı. 
Karadeniz Kültürünün yan
sıtıldığı günde folklor gösteri
leri yapıldı.

□ Bugün Kaymakam Şener 
Can başkanlığında ilçe ve 
belde belediye başkanlar), 
köy ve mahalle muhtarları 
bira raya gelerek ormanların 
yangınlara karşı korunması 
konusunda alınacak önlem
leri görüşecekler.

□ Anavatan Partisi Kadın 
Komisyonu üyeleri geçtiğimiz 
hafta pazar günü Küçük 
Kumla Yunuslar önünde 
düzenledikleri yiyecek ker
mes büyük ilgi gördü. Açık 
hava kermesinde elde 
edilen gelirlerin 1998/1999 
eğitim öğretim yılında öğren
cilerin giyim harcamalarında 
ve üniversite öğrencilerine 
bürs verilmesinde kullanıla
cağı bildirildi. Kermesler yaz 
boyunca sürecek.

□ Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafından istiklal 
Caddesinin kaldırımlarının 
yapılması için bordür döşeme 
çalışmaları başladı. Bordür 
döşerken bazı işyerlerinin 
araç girişlerinin kapatılması 
vatandaşların tepkilerine 
neden oldu.

3 Temmuz’da panel düzenleniyor.

CHP Sivas katliamını kınadı
Beş yıl önce Sivas’ta 

Madımak Otel'de konaklayan 
33 aydını yakarak, karanlık 
emellerini gerçekleştiren yo 
bazları kınayan CHP Gemlik 
İlçe örgütünün 3 Temmuz 1998 
Cuma günü düzenlediği 
“Laiklik ve Demokrasi” konu
lu panele, Gazeteci-Yazar 
Levent Gencelli konuşmacı 
olarak katılacak. CHP ilçe 
Başkanı Mehmet Ali Kaya, 
kalbi, aydınlık, özgür ve çağdaş 
Türkiye için atan kişi ve kuru
luşları.panele çağırdı. '

Haberi Sayfa 3’te

CHP Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Ali Kaya, Sivas 
Katliamının hesabının 

sorulmasını istedi.

Ustalara bir fırsat daha!
Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 6 Ocak 1998 tarihli 

Resmi Gazete'deki kararına göre, bugüne kadar Ustalık 
Belgesi almayan ve mesleklerin ilk kapsamına alındığı tarihte 
hak sahibi olmalarına karşın, yasanın öngördüğü süre içinde 
başvurmayalanların mağduriyetini ortadan kaldırmak üzere, 
28 Ağustos 1998 tarihine kadar başvurdukları taktirde belge 
alabilecekler.

Aynı tarihe kadar başvuran kalfalar da, kalfalık imtihanına 
alınacağı, Gdmlik Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden 
bildirildi. Haberi Sayfa 3’te

Cengiz Göral anılacak
Gazetemizin eski 

sorumlu müdürü ve 
Bursa Barosu avukat
larından Mehmet 
Cengiz Göral, 3 
Temmuz 1979 günü 
Bursa'daki evine 
giderken faşistlerce 
katledilişinin 19. 
yıldönümünde Adliye 
Köyü'ndekl mezarı

başında sevenleri 
tarafından anılacak.

Mehmet Cengiz 
Göral, gazetemizin ikin
ci sayfasında her hafta 
“Haftadan Haftaya” 
köşesinde yazdığı 
yazılarla yurt ve dünya 
olaylarına çağdaş bir 
yaklaşımla eğiliyor ve 
yazıları ses ğetiriyordu.

BU KEZ DEPREM, 
ADANA’YI VE YÖRESİNİ SALLADI, YIKTI. 
YÜZÜ AŞKIN ÖLÜ, BİNLERCE YARALI. 
PARAGÖZLER, KİMİ KÖR GÖZLER İBRET 

ALIR MI DERSİNİZ?
HİÇ SANMAM.
ALLAH TEKRARINDAN ÜLKEMİ VE 

İNSANIMI KORUSUN!...
Jjnan
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■■IİE: Yılmaz AKKILIÇ 
liiTİİ........ . ................................................................ .. ........il............................................................

Yazarımız Yılmaz Akkılıç'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yazısı elimize 
geçmediğinden bu hafta yayınlayamıyoruz.

Gemlik KÖRFEZ

Güneş -O İpek
Koza Erdem 

■O Kristal

Her Zevke, Her Bütçeye 
Uygun Davetiyeler 

1 günde itina ile basılır.

Halk Eğitimi 
Müdürlüğü yaz 
dönemi kursları 
başladı

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü yaz 
dönemi kurslarını başlatıy
or.

1 Temmuz günü açıla
cak olan Bilgisayar 
Operatörlüğü, kuaförlük 
ve ev mefruşatı kursları 
Ağustos ayının sonuna 
kadar sürecek.

Bilgisayar Operatörlüğü 
kursunda Windows 95, 
VVord ve Excel paket pro
gramlarının eğitiminin ver
ileceği kurslarda başarılı 
olanlara sertifikaları 2 Eylül 
günü verilecek.

Bilgisayar 
Operatörlüğü, kuaförlük 
ve ev mefruşatı kurslarına 
katılmak isteyenlerin 
Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğüne şah
sen, başvurmaları gereki
yor.'

□ Olayz
□ Bursa 2000 ve □ Haber 

Gazetelerine
Vereceğiniz her türlü ilanlarınız için zgC. 

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFCZ R€KLRWI "

'S8 (0.224) 513 17 97

FESİH
11.09.1995 tarih 44208 sayı ile 
tasdikli Acenta Sözleşmesi, 

Baktat Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 
ile Demir Sigorta A.Ş. arasındaki 

sözleşme 01.12.1997 tarihinde 
fesh edilmiştir. Duyurulur.

ELEMAN
Yeni mezun 

Elektrik Mühendisi 
aranıyor.

İlgilenenlerin 
511 28 54 nolu telefondan 

Mehmet ARI 
ile görüşmesi rica olunur.

Bursa

EMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI : 1223 
Fiyatı ; 50.000 TL. 

ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
Mrk.: Gazhane Cad. No.51/A Tel: 513 17 97 GEMLİK 

: Kız Yakup Mh. Kemal Bengü Cd. Horoz Apt.
No : 18 BURSA Tel: 225 20 67-223 66 88

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

KAYIP
Bitlis Aşağıbağcılar İlkoku

lundan aldığım ilkokul 
diplomamı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Mehmet DURMUŞ

KAYIP
Gemlik Nüfus Müd. 

aldığım nüfus cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
İdris DURMUŞ

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI 
(TİHV)

Hiçkimse işkenceye, ne de acımasızca, insani olmayan onur kına cezalara 
ya da işlemlere uğratılamaz.”

insan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 5

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), insan Hakları Derneği (İHD), Türk Tabipleri Birliği (TTB) 
ve insan hakları savunan bir grup tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 1990 yılında 
Türk Medeni Yasa’sına göre kurulmuş, hükümet dışı ve bağımsız bir kuruluştur. Genel merkezi 
Ankara'da olan TiHV'nin İstanbul, İzmir ve Adana’da temsilcilikleri bulunmaktadır.

TİHV, çalışmalarınrTürkiye Cumhuriyeti hükümetleri tarafından imzalanmış olsun ya da 
olmasın bütün uluslararası sözleşmeler ışığında yürütmektedir.

TİHV, proje temelinde çalışmaktadır. Hazırlanan projeler insan hakları ile ilgili, hükümetler 
dışı, uluslararası kuruluşlara iletilmekte, destek sağlanarak yürürlüğe konulmaktadır. TİHV; 
hükümetlerden, insan haklarına aykırı uygulamalar yapan kuramlardan ve kişilerden bağış ya 
da destek almamayı ilke edinmiştir.

TİHV, halen çalışmalarını Tedavi projesi ve Dokümantasyon projesi olmak üzere iki ana 
proje çerçevesinde Sürdürmektedir.

Dokümantasyon Projesi kapsamında, insan hakları ihlalleriyle ilgili olarak basın, demokratik 
kitle örgütleri, insan hakları savunucuları, çeşitli kişi ve kaynaklardan elde edilen bilgilerle, 
Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde günlük insan hakları raporu hazırlanmakta; periyodik, 
olarak yıllık "Türkiye ins^n Hakları Raporu”, “Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Raporu" 
yayınlanmaktadır. Ayrıca alanırhıza giren çeşitli konularda ara raporlar da çıkarılmaktadır.

Tedavi projesi ile de, resmi ya da resmi olmayan gözaltı ve cezaevi süreçlerinde görmüş 
oldukları işkence ve kötü muamele nedeniyle sağlığı bozulmuş olan kişilerin fiziksel, ruhsal ve 
sosyal bütünlük içersinde tedavi ve rehabilitasyonları yürütülmektedir.

İşkence, Türkiye’de yalnız gözaltı mekanları ve cezaevlerinde yapılan uygulamalarla sınırlı 
değildir. Köy ve ev baskınlarında, evlerde yapılan arama ve karakol kurma durumlarında, sivil 
görevliler tarafından ya da devlete bağlı gizli örgütlenmeler adına hareket ettiklerini belirten 
kişiler tarafından kaçırılma olaylarında da, işkence ve kötü muamele ile karşılaşılmaktadır, 
işkence, bireyin yakın çevresini de etkileyebildiğinden, işkence görenlerin yakınların travmatik 
süreçlerle ilişkisi olan ruhsal sorunlarının çözümü konusunda hizmet sunulmaktadır.

TiHV'e 1990-97 yılları arasında tedavi ve rehabilitasyon amacıyla 3269 kişi başvuruda 
bulunmuştur.

TiHV'de ayrıca;
işkence izlerinin saptanması ve kanıtlanması yönünde bilimsel araştırmalar ile işkenceyi 

belgemele (falaka izlerinin kanıtlanmasına yönelik tüm iskelet sintigrafisi; elektrik işkencesinde 
biopsi-pataloji; askı uygulaması içinde radyolmojik incelemeler v.b.) ile Tabip Odaları ile işbirliği' 
içersinde, işkenceyi belgelemek ve gördüğü işkenceye karşı dava açmak isteyen kişilere kap
samlı, objektif kanıtlara dayanan "Alternatif Adli Rapor” düzenlenmesi çalışmaları da yapılmak
tadır.

TİHVtedavi ve rehabilitasyon çalışmalarını, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana illerinde mevcut 
temsilcilikleri aracılığıyla sürdürmektedir. Bu merkezlerde pratisyen hekim/aile hekimi, psikiya
trisi, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve tıbbi sekreterlerden oluşan ekipler iletişim içersinde 
bulundukları her branştan uzman hekimlerle birlikte tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarını 
düzenlemektedir. Başvuruların ön değerlendirmeleri merkezlerde yapılarak tedavi-rehabilitasy- 
on için gerekli tıbbi inceleme, laboratuvar tetkikleri ve tedaviler anlaşmalı ve gönüllü ilişki 
içersinde bulunan uzman kişi ve kurumlar tarafından yürütülmektedir. Tedavi süreci merke
zlerde bulunan ekipler tarafından koordine edilmektedir. Gönüllü hekimlerin katkıları dışında, 
tüm işlemlerin ücretleri TİHV tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca “5 Şehir Projesi” kapsamında 
tedavi edilenlerin yol, yemek ve konaklama giderleri de Vakıf tarafından karşılanmaktadır.

işkence uygulamaları, bazen organ ve/veya ekstremite ya da fonksiyon kayıplarına yol 
açmaktadır. Bu tür olguların, tedavi projesi kapsamında ayrılan bütçe ile çözülemeyen sağlık 
sorunları için “özel Proje" hazırlanmadadır.

TİHV, işkence göreni tedavi etmeyi insan olmanın gereği ve sağlık çalışanının etik bir 
sorumluluğu olarak algılayan farklı branşlardan ve mesleklerden sağlık çalışanlarının multidisi- 
pliner çalışmalarının koordine edildiği bir insani-tıbbi kurumsallaşma yaratmıştır.

Sizler de TİHV'ye;
* Çalışmalarımızı tanıyarak ve tanıtarak;
* Tanık olduğunuz insan hakları ihlallerinin bilgi ve belgelerini bize ulaştırarak;
* Eğer hekim, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hemşire veya sağlık çalışanı iseniz; işkence 

görenlerin tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarını, veya işkencenin kanıtlanmasına yönelik 
araştırmaları yürüten gönüllü ağımıza katılarak;

* Eğer hukukçu iseniz; işkence savının raporlarla kanıtlanması ve işkence davalarındaki 
hukuksal süreçte avukat ya da danışman olarak;

* Az ya da çok kaygısı taşımadan aynı veya nakdi bağış yaparak: katkıda bulunabilirsiniz.
Sîzlerle tanışmak bizi sevindirecek, bizi desteklemeniz gücümüzü arttıracaktır. Bizi tanımak, 

bir çayımızı içmek üzere sizleri vakfımıza bekliyoruz.
TİHV Genel Merkezi, Ankara
Tel : (312) 417 71 80 Faks : (212) 425 45 52
TİHV İstanbul Temsilciliği, İstanbul
Tel: (212) 249 30 92 Faks : (212) 251 71 29
TİHV İzmir Temsilciliği, İzmir
Tel: (232) 463 91 47 Faks : (232) 463 46 46
TİHV Adana Temsilciliği, Adana

. Tel: (322) 458 85 66 Faks : (322) 457 65 99
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Avrupa insan Hakları ödülü, 
Türkiye insan Hakları Vakfı’na verildi

Kırk üyeli Avrupa Konseyi’nin Bakanlar Kurulu, Parlamenter Assamble’nin önerileriyle, 7. 
Avrupa insan Hakları ödülü'nün Türkiye insan Hakları Vakfı’na verilmesine karar verdi. Türkiye 
insan Hakları Vakfı, ödülü İtalyan Focolare Hareketi’nin kurucusu Madam Clara Lubich ve 
Kuzey İrlanda Adalet Komitesi ile paylaştı, ödül, "kişi özgürlüğü, siyasal hürriyet ve hukuk 
devleti ilkelerine uygun olarak, insan haklarının yaygınlaşması ya da korunması için aktif olarak 
çalışan kişi, grup, kurum ya da gönüllü kuruluşların liyakatim desteklemek amacıyla" üç yılda 
bir veriliyor.

Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu, daha önce de Uluslararası Hukukçular Komitesi (1980), 
Uluslararası Af örgütü Tıp Grubu (1983), Raul Alfonsİn ve Christian Broda (1986), Lech 
VValesa ve Uluslararası Helsinki İnsan Hakları Federasyonu (1989), Felix Ermacora ve Sınır 
Tanımayan Doktorlar (1992), Sergei Kovalyov ve Raoul VVallenberg'e (1995), Avrupa insan 
Hakları ödülünü vermişti, ödül, 2 Eylül 1998'de Strasbourg'dakl Avrupa Konseyi binasında 
yapılacak olan törende verilecek.

Kararda’, TiHV'in, kuruluşundan ve varlık nedeninin “uluslararası sözleşmelerle güvence 
altına alınan evrensel değerlerin uygulamada hayata geçirilmesi" ve “işkencenin ve diğer insan । 
hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması için mücadeleye katkı yapmak" olduğu belirtildi.

Türk İnsan Hakları Vakfından

H993 y 
aydınımı; 
yıldönümü

I den yapıl; 
i kınandı.

CHPilç 
dan yapıla 
verildi:
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CHP Ger 
Temmuz 19! 
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na Gazeteci 
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Panel düzen 
Özgür ve ç 
kuruluşları i
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Yarın, Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 72 nci yıldönümü.

bota Bam kutlanacak
.ıcaU

Gonca YERLİYURT

✓ Kabotaj hakkının Türk Bayramı ve Milletine tanındığı 1 Temmuz Denizcilik 
Bayramı’nın 72 nci yıldönümü yarın ilçemizde kutlanacak. Atatürk Anıtında br ,zaco 
törenlerden sonra iskele Meydanında yüzme yarışmaları ve deniz eğlenceleri yapılacak.
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Kabotaj hakkının Türk Bayrağı ve Milletine tanındığı 1 
Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın' 72. 
yıldönümü nedeniyle yarın törenler ve deniz şenlikleri 
yapılacak.

Atatürk Anıtına saat 09.00 çelenk konmasıyla 
başlayacak olan törenler, 1 dakikalık saygı duruşundan 
sonra İstiklal Marşı'mız okunacak, bayrağımız göndere 
çekilecek. Daha sonra daire amirleri kurum ve kuruluş 
yetkilileri, Atatürk ve şehit denizcilerimizi anmak için 
yolcu motoru ile denize açılafak, ilçemiz Kaymakamı 
Şener Can tarafından denize çelenkler atılacak.

Saat 18.00'de iskele Meydanında başlayacak olan 
törenlerde, günün anlam ve önemini belirten konuşma 
Uman Başkanı Eftal Taşçılar tarafından yapılacak.

Konuşmaların ardından çeşitli kategorilerde yüzme 
yarışmaları ve deniz eğlenceleri düzenlenecek. 
Yarışmaların ardından günün sevilen parçalarından 
oluşan müzik ziyafeti sunulacak.

öte yandan Kabotaj Bayrgmı nedeniyle Gemlik 
Rotary Kulübü tarafından yarın saat 22.OO'de.iskele 
Meydanında havali fişek gösterileri yapılacak.;

Her hafta pazar günü Küçük Kumla’dan Armutlu ve İstanbul’a hareket edecek

Deniz otobüs seferleri başladı toplantıları
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eşbrtş 
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İstanbul - Armutlu- Küçük Kumla arasın
da sefer yapacak olan deniz.otobüsleri 
hizmete açıldı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü hizmete 
giren deniz otobüsleri, cuma günleri İstan
bul'dan, Armutlu ve Küçük Kurnia'ya, 
cumartesi ve pazar günleri ise Kumla'dan

Armutlu ve İstanbul'a sefer yapacak.
. Deniz otobüsü hareket saatleri ise şöyle:

Cuma günleri, İstanbul’dan Armutlu ve
Küçük Kumia’ya geliş:

Bostancı Çıkış (18,30)
YenikaprKalkış (19.00)
Armutlu Kalkış (20.15)

13 Temmuz'da panel düzenleniyor.
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w
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CHP Sivas 
katliamını kınadı 
(_) Beş yıl önce Sivas’ta Madımak Otel’de 

konaklayan 33 aydını yakarak, karanlık emelleri
ni gerçekleştiren yobazları kınayan CHP Gemlik 
ilçe örgütü, 3 Temmuz 1998 Cuma günü düzen
lediği ^Laiklik ve Demokrasi” konulu panele 
Gazeteci-Yazar Levent Gencelli konuşmacı 
olarak katılacak. CHP ilçe Başkanı Mehmet Ali 
Kaya, kalbi, aydınlık, özgür ve çağdaş Türkiye 
için atan kişi ve kuruluşları panele çağırdı.

1993 yılında Sivas’ta Madımak Oteli'nde 33 
aydınımızın yakılarak katledilmesinin 5. 
yıldönümü nedeniyle CHP Gemlik ilçe örgütü’n 
den yapılan yazılı açıklamada Sivas olayları 
kınandı.

CHP ilçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, tarafın
dan yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer 
verildi:

K. Kumla Varış (21.00)
Pazar günleri, İstanbul’dan 

Armutlu ve Kumia’ya geliş:
Bostancı Çıkış (12.00)

. Y^hikapf Kalkış (12.30) j, 
Armutlu Kalkış (13.45)

; K. Kumla Varış (14.30)
Cumartesi ve pazar günleri 

Kumla’dan Armutlu ve İstan
bul’a gidiş ise:
, K. Kumla Kalkış X18.30)

■ ■ Armutlu Kalkış (20.15)
Yenikapı Varış (21.30) 
Bostancı varış (21.55.) 
öte yandan Küçük Kumla 

Belediye Başkanı Eşref Güre, 
edeniz otobüs seferlerinin 
beldemize çok yararlı ola
cağını ve vatandaşların sıkıntı 
çekmeden daha rahat gidip 
geleceklerini ve yolcu kapa
sitesinin artması halinde sefer
lerin çoğaltılacağını belirtti.

Ayrıca İstanbul, Armutlu - 
Küçük Kumla deniz otobüs 
seferlerinde geçerli olan ücret 
tarifesi ise şöyle:

Tam bilet 2.500.000.-TL.
İndirimli bilet 1.750.000.-TL.
Armutlu-Kumla 500.000.- TL.

sona ernı
Gemlik Belediye Meclisi'nin 

haziran ayı-toplantıları geçtiğimiz 
hafta çarşamba günü'sona 
ererken, 1997 bütçesi oy. birliğiyle 
kabul edildi.

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı başkanlığında toplanan 
belediye meclisinde, eski meclis 
tutanağının okunup kabul 
edilmesinden sonra muhalefetçe 
meclis gündemine aldırılan eski 
itfaiye cinasının Şehit Cemal 
ilkokuluna kiralanması veya satıl
ması konusu ele alındı.

DYP’Iİ ve FP1li belediye 
meclis üyelerinin, bina yetersizliği 
nedeniyle başka yerde öğrenim 
sürdüren Şehit Cemal ilkokulu’na 
bir süre sonra boşaltılacak olan 
itfaiye binasının verilmesini iste
diler.

Ancak Başkan Avcı, bu 
binanın eğitim ve öğretime uygun 
bir yapı olmadığını, ilçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne bildirdiklerini 
söyleyerek, isteğe karşı* çıktı. 
Avcı, mevcut okulun yıkılarak, 
yeniden yapılmasının dana yararlı 
olacağını savundu. Yapılan tartış
malardan sonra önerge bir oy 
farkla kabul edildi.

Daha sonra 1997 kesin bütçe 
heşapları ele alındı. 
Komisyondan gelen rapor 
görüşülerek, oy birliğiyle kabul 
edildi.

BURSALI 
BİR KÜÇÜK KIZ 

.“Müzik ruhun gıdasıdır, Günümüzde bol mik
tarda bozuk gıda var. Bozuk gıdaları almayın” 
diye nokta koydu Mustafa Sağyaşar, bir Bursa 
akşamında. O muhteşem konserde özlediğimiz 
şarkıları dinlerken, onlara eşlik ederken, sahiden de 
ne çok bozuk gıdanın piyasaya sürüldüğünü 
düşündüm. Ve onların ne kadar kısa sürede 
tüketildiğini, ne kadar çabuk unutulduğun^..

O gece, yılların yıpratıcılığını üzerlerine hiç de 
almayan şarkılar “eskimeden” “klasik” olmanın 
verdiği mütevazilikle nasıl da ruhumuzun “temel” 
gıdası olduğunu gösterdiler.

Bursa’nın klasiği şef Erdinç Çelikkol yönetiminde
ki koro, kulağımızın pasını sildi, tazelendik.

Açık Hava Tiyâtrosu’nu dolduran binlerce 
BursalInın şarkılara coşkulu katılımı, sanatçıların 
samimi tavırları ve “Bandımı aldınız mı?” de yişin- 
deki doğallığı, muhteşem yorumu fiziğiyle Müzeyyen 

Senar.
Tabii ki “bandınızı” aldık sayın Müzeyyen Senar 

ve günlerdir dinliyoruz. Sanırım yıllarca da dinleye
ceğiz.

Şarkılar seni söyler dillerde name adın 
Aşk gibi sevda gibi huysuz ve tatlı kadın 
Ya da
Keklik dağlarda çağlar
Yavrum diye diye ağlar
Günden güne yansa dağlar
Görenlerin bağrı yanar 
Ağlarım ben kekliğime 
Seherde öten bülbüle...
Ne güzel şarkılarmış bunlar ve ne güzel yorum

lamışsınız.
ünlü pop sanatçılarının si2e eşlik ettiği ve 

gelirinin bir kısmını Mehmetçik Vakfı’na 
bağışladığınız “bandınız” bir yana, inanın sizi 
sahnede İzlemek büyük bir ayrıcalık.

Sizin tabirinizle “BursalI küçük kızı” BursalIlarla 
buluşturan herkese teşekkürler.

Bursa Kültür ve Turizm Vakfı yöneticilerine , şef 
Erdinç Çelikkol’a, Kutlu Payaslı’ya, Mustafa 
Sağyaşar’a, Recep Birgit’e, Serdar Kaşıkçılar’a, 
Burhan Dikencik’e, Avni Anıl’a, bayılma pahasına 
eserlerini seslendiren koristlere, saz sanatçılarına 
teşekkürler. Gerçekten muhteşem bir geceydi. Sağ 
olun.

Ama, sanki böyle bir Bursa akşamında Zeki 
Müren de bir tek söz ya da bir tek şarkıyla orada 
olmak isterdi.

Bilmem yanılıyor muyum?

Vergi kaıg^e oda kaydı bulunanlar imtihansız ustalık belgesi alacaklar.
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“Beş yıl önce 2 Temmuz 1993 günü 
Sivas'ta yakılarak katledilen 33 aydın 
insanımızı saygı ile anıyoruz. Bu aydın
larımızın yanmasına neden olanları ve onların 
yanlışlarını, ilkel duygularla seyredenleri ve 
de faillerin yakalanmasında gereken 
duyarlılığı göstermeyenleri de nefretle kına
maktayız.

33 güzel ve aydın insanımızın yanmasına 
neden olan koşullar katillerin elinden alın
madıkça, yeni Sivas Olay’ları kaçınılmazdır. 
Bunun için Demokratik Kitle örgütleri ile 
özgür düşünceden yana olan kişi ve kuru
luşlar dayanışma içinde olmalıdırlar, irticaya 
karşı güçbirliği şarttır. Gelin canlar bir olalım."

Sivas’ın, ışığının sönmeyeceğini söyleyen 
Kaya, faşizme ve gerici güçlere karşı el ele, omuz 
omuza olması gerektiğini hatırlatarak, “Aydınlık 
Türkiye için bütün demokratik güçler ortak 
eylem programına gereken desteği verme
lidirler. “ şeklinde kornıştu.

PANEL
CHP Gemlik ilçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, 3 

Temmuz 1998 Cuma günü Esnaf ve Sanatkarlar 
Salonu'nda Sivas'da katledilen 33 aydının anısı
na Gazeteci Yazar Levent Gencelli'nin konuşmacı 
olarak katılacağı “Demokrasi ve irtica” konulu 
panel düzenlendiğini belirterek, “Kalbi aydınlık, 
özgür ve çağdaş Türkiye için atan kişi ve 
kuruluşları toplantıya bekliyoruz." dedi.

Marmarabirlik’e haciz 

4 trilyon 
DFİF borcu 
için satış 
bugün 
Destekleme Fiyat İstikrar 
Fonundan aldığı kredileri 
ödeyemediği için mal
larına haciz konan 
Marmarabirllk'in Gemlik, . 
İznik, Orhangazi ve 
Mudanya'daki menkul 
mallarının Setbaşı Vergi 
Dairesi'nce satış isteminin 
birincisinde alıcı çıkmadı. 
Gemlik Kooperatifi'nln 
borçlarından dolayı 180 
ton süper, 830 ton karışık 
zeytini bugün Gemlik 
Vergi Dairesinde ikinci 
kez satışa çıkartılacak.

Son başvuru 28 Ağustos’a kadar
3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanuna 

göre Çıraklık Eğitim Merkezlerinde eğitimi yapılan 
meslek dalları sayılı tüm İllerde 89'a çıkarıldı.

Gemlik Çıraklık Eğitim Merkezi yetklilerl tarafın
dan gazetemize yapılan yazılı açıklamada, meslek
lerin ilimizde, kapsama alındığı tarihte hak sahibi 
olmalarına rağmen kanunun ön gördüğü süre 
içinde başvurmayanların mağduriyetini ortadan 
kaldırmak üzere 28 Ağustos 1998 tarihine kadar yeni 
başvuru hakkının' sağlandığı açıklandı. Başvuruda 
bulunanlardan mesleğinin ilimizde kanun kapsamı
na alındığı talihten önce vergi kaydı ve oda kaydı 
bulunanlara bu durumu ispatlamaları durumunda 
İmtihansız ustalık belgesi ve rllecek. Öte yandan 16- 
18 yaş grubunda bulunanlar intibak eğitimine alı
nacağı ve 18 yaşını dolduranların ise kalfalık İmti
hanına alınacağı belirtildi.

Yetkililer, müracatlar ve daha geniş bilgi almak 
İsteyenlerin Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Gemlik 
Çıraklık Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne 28 Ağustos 
İ 998 tarihine kadar müracaat etmeleri gerektiğini 
söylediler.

Çıraklık ve Meslek Eğilimi kanunu kapsamında 
bulunan meslek alanları ise şöyle : Tesviyecilik, tor
nacılık, frezeclllk, vargel planyacılık, taşlama ve alet 
bllemeclllğl, kalıpçılık, soğuk demircilik, kaynakçılık, 
saç işleri, kaporta tamirciliği, doğalgaz ve sıhhi 
tesisatçılık, elektrik tesisatçılığı, bobinajçılık, bakım ve 
onarım elektrikçiliği, elektrikli ev aletleri bakım ve 
tamirciliği, motor'yenlleştlrmeclllğl, oto motor tamir

ciliği, dizel motor, yakıt pompası .ve enjektör 
ayarcılığı, ön düzen ayarcılığı, oto bo yacılığı, oto 
elektrikçiliği, radyo televizyon tamirci ligi, döküm
cülük, oto döşemeciliği, mobilya döşemeciliği, üst 
yüzey işlemler (boya, dia, lake), mobilyacılık, doğra
macılık, matbaacılık, erkek terziliği, bayan terziliği, 
diş protezciliği, dokumacılık, ayakkabıcılık, fora, 
freze ve gazumacılık, aşçılık, fırıncılık, pastacılık, 
tatlıcılık, şekerlemecilik, duvarcılık, döşeme ve duvar 
kaplamacılığı, betonarme demirciliği, beton ve 
betonnarme kalıpçılığı, fotoğrafçılık, mermercilik ve 
süsleme taşçılığı, plastik işlemeciliği, ahşap karoser- 
ciliği, sıcak demircilik, ziraat mâkina ve aletleri, 
yapım ve temirdliği, metal levha İşlemeciliği, kuyum
culuk, kalorifercilik, asansörcülük, modelcilik, tipo 
baskı, ofset baskı, dizgi, serlgrafl, ciltleme, erkek 
berberliği, kuaförlük, taşçılık, seramik ve çinicilik, 
cam Işlemedllğl, halıcılık, dericilik, resepsiyon, servis, 
konfeksiyon (iç giyim), konfeksiyon (dış giyim), 
soğutma ve havalandırma, sıvacılık, sayacılık, triko
tajcılık, haddecilik, çellkhane İşletmeciliği, deri kon
feksiyon, ağaç oymacılığı, alüminyum doğra- 
macılğı, haberleşme cihazları bakım ve onanmı, bil
gisayar bakım ve onanmı, çantacılık ve saraclye, İş 
makinaları tamirciliği, motorslklet tamirciliği, tekne 
imalatçılığı, et ve et ürünleri işlemeciliği, saat tamir
ciliği, vitrin kuyumculuğu, büro maklndan bakım ve 
onanmı, boya, boyacılık ve yüzey hazırlama, 
çiçekçilik.
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OKUYUCU MEKTUBU
ARADA BİR ALMANYA’DAN

Türkiye’de kavram kargaşası ve halkın tepkisiz oluşu hem demokrasi için hem 
de sosyal adalet açısından ümit verici değildir.

Halbuki tüm uygar dünyayı ileri ve mutlu kılan değerler dürüstlük, sosyal adalet 
ve halkın tepkili oluşudur.

Türkiye'de ise çok laf, az iş yapılmaktadır. Sürekli zam yapan bir hükümetin, 
halkın karşısına çıkmaya yüzü yoktur. Tüm dünyada petrol fiyatları düşerken 
Türkiye'de buna rağmen zam yapılıyor. Bu tam bir komedidir ve dürüst bir hareket 
de değildir.

Bir başbakan düşünün şöyle bir demeci olsun; Türkiye'de hükümet hiç 
kimseye aş bulmak zorunda değildir, yine bu hükümet kimseye iş bulmak zorunda 
da değildir...” bu demecinden sonra sormazlar mı? O zaman bu hükümet ne iş 
yapar?

Avrupa'da olsa bir dakika görevde kalamazdı. Halkın vergi verdiği bir ülkede 
hükümet ve devlet, hem iş, hem de aş bulmak zorundadır. Zaten bu anayasal 
görevidir. Model alınmak istenen Avrupa'da ve uygar Düriya'da (Yeni Zelanda- 
Avustralya. Kanada, A.B.D, Singapur, Japonya vb...) devlet halkına hem aş, hem de 
iş bulur. Örnek vermek gerekirse, Almanya'da devlet iş bulmak için (arbeitsamt) işçi 
bulma vasıtası ile firmalara teklifte bulunur. İşsiz kişileri işe alırsan aylığının % 80'ni 
bin vereceğim der. İşçi için 2000 mark verilecekse bunun 1600 markını devlet, 400 
markını da özel sektör öder. (Bu program uzun süreli işsizler için uygulanır.)

Eğer herşeye rağmen iş bulamıyorsa her türlü rahatını sağlar. Neler mi yapar,..
işsizlik aylığı öder, ev kiranızı öder, yakacak alır, TV vb. tamir paranızı karşılar, 

giyecek alır, ev eşyası alır, hatta yıllık tatil paranızı öder.
Türkiye'de de hükümet fakir halk için bunları yapmak zorundadır. Zaten bu ve 

buna benzer uygulamalar olmadan, Avrupa Birliği ne girmesi düşünülemez;
Hala Türkiye'de kıyamet koparılıyor, işte mecliste ya da başka kurumlarda bin 

kişilik yerde 5 bin kişi çalışıyor diye, çalışsın ne var bunda böylece işsizlik önlenmiş 
oluyor. Bu bağırıp çağıranlara ne oluyor, önemli olan bu bu kişilerin çok boş 
kalmalarını önlemek ona göre iş vermektir. Avrupa'da böyle zaten,. Cehaletin, 
egoistliğin bu kadarı da fazla oluyor. Ne yani devlet bunca insanı işinden atsın da, 
bunca insan aç, açık mı kalsın. Hadi ordan çağın gerisinde kalmış örümcek 

kafalılar.
Diğer bir konuda dil konusu, işte Türkiye'de söylenen dilini geliştirmeyen, önem 

vermeyen devletler yok olur filan. Nerede imiş o yok olan devletler, hepsi masal, 
demogoji.

Artık uluslararası kurallara uymak gereklidir. Bir çok devletde olduğu gibi 
Türkçe ve İngilizce beraber kullanılmalıdır. Ya da Almanca...

Bugün bir çok devlet kendi dilimi değil başka dilleri kullanır, ama hepsi de 
yerinde duruyor, hepsi de bağımsız.

İşte bazı örnekler: Avusturya (Almanca) İsviçre (Almanca-Fransızca-İtalyanca 
beraber) Sosyalist Küba (İspanyolca) Brezilya (Portekizce) Nijerya (İngilizce) 
Madagaskar (İngilizce) Meksika (İspanyolca) Kanada (İngilizce - Fransızca) 
Avustralya (İngilizce) Çinin Malcoa adası (Portekizce) daha yüzlerce aynı durumda 
üke... Bugün geri kalmış Afrika'da hatta yamyamlar bile Şakır şakır İngilizce, 
Fransızca konuşurken, Türkiye'nin bu yabancı dil konusunda geri kalması kabul 
edilemez.

MARMARABİRLİK 
MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ 

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

DÖKME (AMBALAJSIZ) ZEYTİN 
SATIŞ İLANI

Birliğimiz, stoklarındaki SALAMURA SİYAH 
ZEYTIN’in Dökme olarak satışını planlamaktadır..

Dökme zeytin satışı sözleşmeye 
bağlanarak yapılacak olup, sözleşme süresi bir yil 
olacaktır.

Dökme zeytin satın almak isteyen gerçek ve 
tüzel kişilerin T 5 TEMMUZ 1998 tarihine kadar 
müracaat etmeleri gerekmektedir.

Dökme Zeytin Satışı ile ilgili bilgi ve belgeler 
13.07.1998 tarihine kadar Birliğimiz Ticaret 
Müdürlüğü ile Gemlik, Mudanya, Erdek, 
Orhangazi, İznik, • Edincik, Mürefte ve 
Marmaraadası Zeytin T.S. Kooperatifleri 
Müdürlüklerinden temin edilebilir.

ADRES:
MARMARABİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
İnönü Cad. İnegöl Çarşısı Kat: 4 BURSA

Tel: (0.224) 220 50 71 / 6 Hat
Fax : (0.224) 221 21 59

KAŞEDE BEKLEMEYE SON 
^ifyiûayart aiâtemi ite 

£o4şeteni*i$ itina, ite 

tjafutet.
“Bir telefonunuz 

yeterli”

KÖRFEZ OFSET
S (0.224) 513 17 97 GEMLİK

Bakınız benimde uzun yıllar memurluk yaptığım Sunğipek fabrikasının ismi de 
yanlıştır. Hala da Sunğ diye bir şey olmaz, ya suni'olur yada suni! (yapay) bu bile 
yeter dilleri yanlışlığa örnek oluşturmaya

Birazda yerel bir konu hakkında yazmak istiyorum. Gemlik KC 
haberinden öğreniyoruz. "Gemlikte gece köpek katliamı" yapılmış. ."ıraca görev 
Gemliklilere düşüyor. Belediye başkanı hakkında derhal. Çevre Bakanlığı, içişleri 
Bakanhğı'na suç duyurusu yapsınlar. Zaten normalde kopuk katliamının da ateşli 
silahların kullanılması yasaktır. Savcılarında görevini yaparak konuya el atmaları 
gerekir.

Aynca Gemlik'teki hayvanseverler ve her1 normal insan bu durumu protesto 
ederek, Türkiye çapında büyük gazetelere yazsınlar. Başbakanlık ve 
Cumhurbaşkanlık makamına bildirerek Gemlik Belediyesini teşhir etsinler.

Belediyelerin görevi başıboş hayvanlara bannak yapmaktır, öldürmek değildir.
Hem yasalar hem de dinimiz zaten bu katliamı yasaklar. Diyanet İşleri Başkanı 

Sayın M. Nuri Yılmaz; başıboş köpekleri öldürmek caiz değildir, günahı büyüktür 
diyor.

Bu nasıl insanlık, Gemlik bir daha böyle bir yanlışlık yapmak ve o göreve bir 
daha bugünkü kişi gelemez. İzine geldiğimde her mahalleden bu köpek katliamı için 
ağlayanlar bile olmuş ve ağır kelimeler kullanmışlardı bunu yapanlar için. O zavallı 
hayvanların insanlara iyilik yapmaktan başka ne kusurları var. Birkaç ruh hastası 
şikayet etti diye böyle katliâm yapılır mı?

Türkiye'de çocuk gürültüsü, çevre gürültüsü, araba gürültüsü aşırı olduğu 
halde neden bunlara çare aramıyor sunuz?

Üstelik uluslararası hayvan hakları sözleşmesine göre büyük suç işliyorsunuz.
Ben ve bazı Alman ailelerin imzası ile Gemlik KÖRFEZ'in haberini esas alarak 

konuyu Çevre Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına şikayet ediyoruz. Ayrıca Alman 
Çevre Bakanlığında Gemlik'teki köpek katliamını şikayet etmeye ve onları teşhir 
etmeye karar verdik.

Gemlik halkıda Avrupa'da olduğu gibi tepkili olsun, yasalar onlarladır. Belediye 
Başkanlığı bir hizmet yeridir, maaş veya protokol yeri değildir. Bu göreve hem 
bilgisi, hem de görünüşü iyi olan kişiler seçilmelidir. Batıda, olduğu gibi kalbinin 
güzelliği, yüzüne vurmuş insanlar seçilmelidir.

Çünkü burası ya da başka bir üst göreve gelenlerin o yöreyi iyi şekilde temsil 
etmeleri o kişinin bıraktığı intihaya bağlıdır.

Avrupa'da yükselen partiler DSP ve CHP’dir. Zaten böyle de olması 
gerekiyordu. Hatta halkın yararına olduğu için bazı radikal partilerin de mecliste 
olması gerekir. Örneğin; HEP gibi, MHP gibi ve sosyalist bir partinin de az sayıda 
da olsa milletvekili temsili iyidir. Bunun için baraj Avrupa'da olduğu gibi % 5 
olmalıdır.

Biz Avrupa'da yaşayan Türkler burasının neden zengin, mutlu ve dürüst, 
kalkımış olduğunu zaman zaman yazılarımızla aktârıyoruz. İstiyoruz ki Türkiye’de 
böyle olsun. Örneğin ne benim, ne de başka Türklerin başka bir düşüncesi yoktur. 
Almanya'da temelli kalıcıyız, burayı da çok seviyoruz, Türkiye'yi de.

Amaç zengin, saygın,. halkı muhtaç olmayan, hayvan haklarına, insan 
haklarına saygılı, başka ülkelere değil, önce.kendi halkına yardım eden Türkiye 
olsun...

MİLTON 
AİLE GAZİNOSU 
Düğün, Nişan ve Özel 

günleriniz 
için rezervasyonlarımız 

devam ediyor 
İskele Meydanı

Tel: 513 10 71 GEMLİK

KUMLA’DA
HAVUZLU KİRALIK 

DAİRELER
® : 513 17 97

YOLUNU 
BİZDEN ÖĞRENİN

® (0.224)513 25 19 GEMLİK
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Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

Körfez

I YARI ŞAKA YARİ CİDDİ Erol GÜRÇAY

Bürokratların Dış 
Gezileri

ŞİDDET VE SEVGİ
Toplumumuz şiddeti hiç bu kadar yoğun yaşa

madı ve konuşmadı. Değişik platformlarda şiddet 
tartışılıyor. Ama çözüm üretilemiyor. Şiddet âdeta 
kanıksanmış. Duyarsızlaştırma politikası o denli 
etkili olmuş ki şiddet bizim bir parçamız oluvermiş.

Şiddetle yatıyor, şiddetle kalkıyoruz. Ailede, 
televizyonda, okulda, işyerinde her yerde 
Karşılaşıyoruz. Okulda öğretmen öğrenciye 
eğitimle ters düşmesine karşın bırakın Sözlü şidde- 
ti, fiziksel şiddete (daha kaba deyimle dayak), 
başvurabiliyor. Öğretmeninden dayak yiyen 
|ocuk bir daha o öğretmenle sevgi temelinde bir 
etkileşimde bulunabilir mi?
I Evde erkeğin kadına ve çocuklara uyguladığı 

,zor kullanma, kadının erkeğe duygusal şiddet 
(Ne demek istediğimi anladınız) yöntemlerinin hiç 
yabancısı değiliz. Bu bilinçsizce tutumun uygu
layıcıları, yeri geldiğinde herkesten çok demokrat 
kesilebiliyor. Bu tur çifte standartları aşmamız 
gerekiyor. Aile ortamı kişiliklerin sınandığı en iyi 
yerdir. Kimya öğretmeni olduğum için söyleye 
yim, ev ortamı kişilik özelliklerinin açığa çıkmasını 
sağlayan bir ayraçtır diyebilirim.

Uzmanlar televizyonda görmeye alıştığımız şid- 
det görüntülerinin gerçek yaşantıda olduğundan 
çok fazla gösterildiğine dikkat çekiyorlar. Bunun 

[anlamı medya şiddeti büyütüyor, arttırıyor ve de 
yanlış yapıyor. Buna düyarlı bir halk tepkisi o TV 
kanalını izlememek olabilir. O halde bu tür 
programlar neden yüksek raiting alabiliyor. Buna 
bilimin yanıtı şöyle. Bireydeki saldırganlık, 
içgüdüsüne, eğilimine kaynak teşkil eden enerji 
bir içimde üretkenliğe dönüşemeyince, şiddet 
izleyerek bu içgüdüye doyum bulabiliyor. Değişik 
■talbr, engellemeler bu yolla ^deşarj olabiliyor. 
Spor sahalarındaki şiddetin nedeni ne olabilir? 
Fantazmi kim körüklüyor? •

Sevgiyi öğrenmedikçe, yaşam biçimi haline 
getirip hoşgörülü tavrı göstermedikcçe ne yazık ki 
şiddet hep olacak.

Şiddet içimizde kolay örğütlendbilen, fazla 
zahmet gerektirmeyen bir şeydir. Oysa sevgi öyle 
imi? Sevgi kolay bir şey değildir. Seni seviyorum 
demekle de olmuyor. Sorumluluk ister, korunmak 
ister, sevgi beslenmeyince biter, başka bir şey 

Solur. Tanıyamazsınız ne sevgiyi ne de kendinizi. 
Kısaca sevgi emek ister.

Sevgi yaşam pusulamız olmalı.

CANDAN EMLAK
Satılık ve Kiralık Mülkleriniz için
■^

S 514 5787
Kumla : 538 37 74

Dış geziler, bürokratların ufkunu 
açar.

Yöneticilik yaptığım (1976-1990) 
yılları arasında, ben de (17) ülkeye 
gittim.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdem Saker de, bu konuda 
şanslı bürokratlardan biri.

(200) günü aştığı söylenen dış 
gezilerini, (4-4,5) yıla sığdırdı.

Aşağı yukarı her (bir-iki ayda bir) 
bir dış geziye katılıyor.

Bazılarına, mutlak katılmak 
zorunda olduğu biliniyor.

Temsil, yetkisi olan ve mutlaka “bir
inci adamın” katılması gereken 
geziler bunlar.

Bazı konferanslara katılması ve 
tebliğ vermesi de normaldir.

Bu tip görevler, BursalIlar için de 
onur verici sayılabilir.

Ama.. Bir Avrupa şehrindeki 
metronun incelenmesi, İsviçre 
Alp’lerindeki telesiyej tesislerinin 
tetkik edilmesi veya bir çöp fab
rikasının yerinde görülmesi 
“uzmanların” işidir.

Belediye Başkanının işi değildir.
Uzmanlar inceler, raporu yazar, 

kamera ile kasete ahr ve Sayın 
Başkan’â sunarlar.

Peki.. Başkan da gitse, ne olur 
diyeceksiniz.

Yılda bir kez gitse, bir şey olmaz.
- Ama.. Her ay bir dış geziye ken

dini programlayan bir yöneticinin, 
konsantrasyonu bozulur.

- iş verimi düşer.
- Emfindekilerle ve çevre ile olan 

iletişimi bozulur.
- Bursa Halkının, önemli hizmetleri 

aksar.
- Gelen bir davet mektubu 

kafanızı karıştırır.
- Artık kafanız, uygun bir gün 

aramakla meşguldür.
- Yetkili organdan izin alındığı an, 

kafanız artık döviz işi ile, kala
cağınız yer ile ve katılacağınız 
toplantı notları ile doludur.

- Bazen iş ortamından, bazen 
politik ortamdan bunaldınız mı, bu 
tür seyahatlere bir kurtuluş gibi 
bakarsınız.

- Seyahat öncesi ve seyahat son
rasıyla yaklaşık 15 gün işten kopu
lur

- Giderken uğurlama ziyaretleri, 
geldikten son hoşgeldin ziyaretleri, 
hediye taksimatı ve seyahat 
hatıraları, insanın iş heyecanını ve 
verimliliğini etkiler.

işte.. Size bir dış gezinin 
anatomisi.

Sayın Saker’i kıskandığımı san
mayın, ben Bursa’nın önemli 
yatırımlarının aksamasına üzülüyo
rum.

GEmLiH r
Gerekli Telefonlar
itfaiye •'
Polis imdat 
Jandarma ifndat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom

Kaymakamlık

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

Kaymakamlık. 
Kaymakamlık Ev 
Ğ/SdVdlığı 
C.; Savcı Yrd. ( 
Emniyet M.

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTI. 
ACENTELİĞİ- 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 GEMLİJC FAX: (0.224) 514 11 48

110
165 
156.
513T055
5131879
5131206

Ş131O£>1 
5131052 
5131053 
5132954 
5131028.

ULAŞIM
Uludağ Turizm.v fi i31212

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

5131821.
5132467
5133240
5132324
5143550

Haftanın Fıkrası
Mussoilnl'nln büyük oğlu bir gün 

günah çıkartmak İçin Papa'ya gitti.
“-Muhterem peder, Faşist parti 

kasasından 100 bin liret çalmıştım. 
Günahımı itiraf ediyorum.]’

"-Çok fena oğlum. Kefaretini öde
mek için San Pietro Meydanını “otuz üç” 
kere koşarak tur atacaksınız.”

Bir hafta sonra Mussoilnl'nln İkinci 
oğlu Papa'nın huzuruna çıktı.

“-Mukaddes Peder, Faşist Partisi 
kasasından 1 milyon Liret çaldığımı itiraf 
ediyorum.”

Papa:
“-Büyük günah işlemişsin” dedi. 

“Ağabeyine 100 bin Liret için “otuz üç” 
kere tur atma cezası verdim”.

Sen de on misli fazla olarak, “üçyü- 
zotuz” defa tur atacaksın.”

Birkaç gün sonra, Mussolini oğullarına 
şöyle dedi: .

“-Çok günahım var. Bugün Papa’ya 
gidip günah çıkarsam fena olmaya
cak.”

İkinci, oğlu: > *
“-Baba daha önce bir motosiklet 

alsan fena olmaz.”
Şimdi gelelim günümüze.
Hemen aklımıza bankaları hortum- 

layanlar geliyor.
Kamu arazilerini yağmalayanlar 

geliyor.
Bunları “tur attırmak” suretiyle ceza

landırmak çözüm değil.
Bisiklet ile bile tur atsalar, bu ceza 

süreleri için ömürleri kafi gelmez.
Bunların bir çoğunun, zaten uçakları 

var. Uçağı olmayanların ise,' uçak bilet
leri ve pasaportları var.

Yakalanınca, bir süre ceza görüyor
lar, sonra gizlice bir uçakla yabancı ülk
eye uçuyorlar.

Kalan cezalarını (I), kaçtıkları yeni 
ülkede çekiyorlar!

Sözün özü
Beni az, 
Ama, uzun sev. 

“Marlowe”
Aslında, yaşamımtzm aşağı yukan 

tamamı, “flörtle” geçiyor.
Sevdiğimizle olan ilişkilerimizle, işye- 

rlmlzdekj davranışlarımızla, toplum içinde
ki yaşamımızla, sürekli olarak "yumuşak 
bir flört” yaşıyoruz.

Yumuşak flört kelimesini sadece, duy
gusal açıdan değerlendirmemek lazım.

Karşı cinsle "dozu İyi ayarlanmış” 
saygılı bir iletişim "bîr çeşit yumuşak ve 
zararsız” flört gibidir-

Bu iletişimin, saygılı ve ölçülü bir şe
kilde uzun zamana yayılması her zaman 
aşkı getirmese bile, güçlü dostlukları 
getirir.

bir söz
O KADAR; şanssızdı ki, buzun 

üzerindeki sabuna basıp, muz kabuğunun 
üzerine düşmüştü.

ZIJDCDI Gemi Saatleri
Yalova-Kartal:(işgünü) 6.30-11.00-15.00-

Resmi Daireler
19.30 (Tatil)7.15-11.15-16.00 Kartal- 

Yalova:(işgühü) 9.00-13.00-16.00-21.00
TEK Arıza 5132066 (Tatil) 9.00-13.00-18.45 Yalova-
TEK İşletme 5134503 • Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil)

■ Turizm Der. 5131274 6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(işgünü)
Spor Sah. 5140095 9.15-14.15-18.15 (Tatil) '9.15-14.00-18.15

. Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Egt. Mrk.

5131286
5131174

. Deniz Otobüsü
Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-

Halk Kulüp.
5131846 13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 (Tatil)

As. Şb.
Karayolları. •

5131353
5131057
5131308

9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-17.00-
17.45-18.30-19,20-20.30

Liman Bşk. 51'31133 Yalova - Kabataş( işgünü): 7.20- 9.45-12.40
■Mal Md. 5131095 15.00-17.15-19.30
NüfUs Md. 5133742 (Haftasonu): 10.30-11.45-13.00-14.45-16.15-
özel'id. Md. 5131507 17.30-19.00
Tapu Sic. Md. 5131414 Kabataş-Yalova (İŞ): 3.35-11.00-13.45-16.30-
Müftülük 5131364 18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30-11.35-13.30-
Gümrük Md. 51314-11- 14.45-17.45-18.35
Tekel Md. 5131042 Feribot
Ver. Da. Md. 5132360 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)
ilçe Tar. Md. 5131186 7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00-İlçe Seç. Md. 5134994 23.00 (P.tesi, sah, çrş, prş) 22.30(C.tesi)

Belediye
Santral 5134521-23

7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-16.30-18.00-19.30-
21.00-22.30(Cuma, pazar)

Başkanlık 
Zabıta

5134520
5132432 TÜP DAĞITICILARI

Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe M. 
Yazı İş. Md. 
Su An2a

5134521-122 
5134521-115 
5132325 
5134521-182 
5134521-111 
Yalnız 185

Aygdz 513 12 95
Özgoz 514 17 00
Tekgaz 513 16 37
Öcakgaz 513 16 37
Ergaz 513 88 43

£ Ipragaz 513 22 59

GEMLİK te SİNEMA GÜNLERİ Bil IH III |ı|

TUTKU: Demir Maskeli Adam Atevg«9aZ 513 40 95

Sayfa: 5

Spor ve Diplomasi
Dünya Kupasını zevkle izliyoruz.
Dört kıtanın farklı fizik ve renkteki 

ülkeleri kıyasıya mücadele ediyorlar.
- Bu kupada zengin ülke olma 

avantajı yok.
- Süper güç olmanın bir faydası 

yok.
- Siyah renkte olmanın bir deza

vantajı yok.
- Laik ve dinci ülke kavgası yok.
Kupa maçları boyunca, dil din ve ırk 

farkı yok ama; tecrübe, kondisyon ve 
klas bakımından farklılıklar var.

Futbol sahalarında, Birleşmiş 
Milletler Kararı, Avrupa Konseyi 
Kararları geçmiyor.

“Bu oyunun Anayasası”, 
(FiFA)nın koyduğu kurallarla belir
leniyor.

Bu kuralları uygulayan hakemler 
de, Amerika Başkanından çok daha 
fazla yetkilerle donatılıyor.

Yani, kısacası,.
Hakemin dediği dedik, çaldığı 

düdük.
Şimdi gelelim takımların durumuna:
- Bir zamanlar Anderlect takımıyla, 

Avrupa’yı sarsan Belçikalılar, futbol 
tarihlerinin en kötü dönemini yaşıyor
lar.

■ - bahada "vals" yapan 
AvusturyalIlar emekliliğe aday fut
bolculardan medet bekliyorlar.

- Fas, Kamerun ve Nijerya geri 
kalmışlığın ve açlığın intikamını adeta 
futbolu kullanarak alıyorlar.

- Bir zamanların gerçek “panzer
leri” Almanlar, artık “gıcırdıyorlar”.

- ülkelerini yabancı yıldızlarla 
dolduran ispanyollar, milli takımlarıyla 
aynı başarıyı gösteremiyorlar.

- Futbolcularını Avrupa Liglerinde 
oynatan Brezilya, bu kupanın en 
büyük favorisi olarak görülüyor.

Şimdi gelelim Futbolun 
Diplomasiye olan üstünlüğüne.

Amerika ve İran 19 yıldan beri 
’ amansız bir soğuk savaş yaşıyor.

- Biri, diğerine ulusal düşman 
diyor.

- öteki, berikine büyük şeytan 
diyor.

Tesadüfler, bu iki ülkenin futbol 
takımlarını biraraya getiriyor.

Ve.. Tüm dünya, dostça bir 
mücadele izliyor.

19 yıldan beri, iki ülkenin diplo
matları aynı masada biraraya 
gelemiyorlar.

Ama.. Spor ve futbol bunu 
başarıyor.

Aslında, Dünya ticaretinin 
gelişmesi ve düşmanlıkların bir 
ölçüde giderilmesi için olimpiyat
ların ve kupa maçlarının, üst üste 
gelmemek üzere her iki yılda bir 
yapılması gereklidir.

NÖBETÇİ 
ECZANELER

30 Haziran 1998
Özer Eczanesi

1 Temmuz 1998
Gemlik Eczanesi

2 Temmuz 1998
Onur Eczanesi

3 Temmuz 1998 
Merkez Eczanesi

4 Temmuz 1998
S. Saral Eczanesi

5 Temmuz 1998
Yasemin Eczanesi

6 Temmuz 1998
Çağlar Eczanesi »
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Gemlikspor, Bursa da yemek düzenledi

Güzel, ^Hedefimiz 3. lig
Körfez

Sayfa: 6

Gemlikspof Bursa'nın 
spor camiasını bir araya 
getirerek, neşeli bir 
ortamda yemek verdi.

Geçtiğimiz hafta verileri 
yemeğe, ^Gemlikspor 
Başkanı Faruk Güzel, 
Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, ANAP1 II 
Başkanı Mehmet Gedik, 
Gençlik ve Spor il Müdürü 
Namık Kemal Aydın, 
Bursaspor 2. Başkanı Yaşar 
öztürk, Bursa Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu 
Başkanı Ayhan Barışçı, 
Futbol il Temsilcisi Cemal 
Vardar . , ve ■ . kulüp

yöneticilerinin 1 katıldığı 
yemekte ' . 1 konuşan 
Gemlikspor Başkanı Faruk 
Güzel, “ 1. amatör kümede 
bugüne kadar başarı elde 
edemeyen Gemlikspor’un, 
bu yıl 3. lige çıkması için 
elimizden geleni yaparak, 
fedakarlıklardan kaçınma 
yacağız.” dedi,

İyi bîr, kadro kurma 
çalışmalarının devam 
ettiğini belirten Güzel, 
Gemlikspor'Un 
antrenörlüğünü Mehmet- 
Tan'ın yaprığını ve Gemlik 
halkı ile birlikte hedeflerine 
ulaşacaklarını söyledi..

Gemlikspor Başkanı Faruk 
GÜZEL Burşa da verdiği 
yemekte 3. lige çıkmak 
için çaba harcaya 
çoklarını söyledi.

Karşılaşmalar,2 Temmuz1998 perşembe günü başlayacak. ' ’

Futbol turnuvası başlıyor
Cumhuriyetimizin 75. yıldönümü nedeniyle yaz spor okulları tarafından düzenlenen futbol turnuvaları 

yapılacak.
Çalışmalarına başlayan yaz spor okullarında, futbol, voleybol, basketbol branşlarındaki öğrenci kayıtları 

yarın sona erecektir.
Umurbey stadyumunda yapılacak olan futbol turnuvalarına 10. takımın katılacak. Eleme usulü ile yapılacak 

olan maçların hakemliğini ise Cahit Geyik yapacak.
Yetkililer, 35 er dakikalık 2 devre şeklinde oynanacak olan turnuva maçlarında, sporun dostluk, kardeşlik ve 

barış sloganı ve işlevi içerisinde Cumhuriyet gençliğine yakışır bir şekilde olacağını belirterek, tüm .takımlara 
müsabakalarda başarılar dilediler.

Turnuvalara katılacak olan futbol takımları ise şunlar:
02.07.1998 Perşembe 17.30 örnek Sitesi - Konyali Fırın
02.07.1998 Perşembe 19.00 Erzurum Gençlik-ADD 1/
03.07.1998 Cuma 17.30 Kurtul Köyü - BP
03.07.1998 Cuma19.00 GempörtÇimtaş
04.07;1998 C.tesi 17.30 ADD 2 -î.gün maç galibi
04.07.1998 C.tesi 19.30; Kaplıca Tesisleri -1. gün maç galibi
06.07.1998 P.tesi 17.30 Yarı final - 06.07.1998 P.tesi 19.30 Yarı final - 08.07.1998 Çarşamba 18.00 FİNAL

DAVET
CUMHURİYETİMİZİN 

75. YIL DÖNÜMÜNE RASTLAYAN 
1 TEMMUZ 1998 KABOTAJ BAYRAMI 

KUTLAMALARINDA 
KULÜBÜMÜZÜN DÜZENLEDİĞİ

HAVAİFİŞEICGÖSTERİLERİNE
TÜM GEMLİK HALKIMIZ 

DAVETLİDİR.

GEMLİK ROTARY KULÜBÜ

Yer: iskele Meydanı 
Saat: 22.00

VEFAT ve TEŞEKKÜR 
ever insan 

ACAR’I
ani kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. 
Cenazemize katılan, bizlerin acılarını 

telefon, telgraf ve bizzat gelerek 
paylaşan eş, dost, akraba ve 

arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
ACAR AİLESİ
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