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Veysel Karanı Becerik adlı ahçının yaptığı tavuktu pilavi/yiyenler,. hastane|ik ;öldular; Cengiz Göral anıldı

mesi olayına yol açan, ahçı Veysel Karanı Becerik’in yaptığı tavukla pilavdan 
yiyenler, akşam saatlerinde fenalaşarak, hastanelik oldular.
B Yalçın Çakır'a ait sünnet düğününe gelen yaklaşık 
300 kişiye ahçı Veysel Karani Becerik, tarafından 
hazırlanan pilavlı tavuk ikram edildi.
K Mutlu başlayan sünnet cemiyeti, günün ilerleyen 
saatlerinde yerini üzüntüye bıraktı. Pilavlı tavuk yiyen
ler, ilerleyen saatlerde fenalaşarak, soluğu has
tanede aldılar.

ölüm olaylarının yaşanmadığı gıda ze. lirlenmesin- 
den sonra polisçe, ifadesi alınan ahçı Veysel Karani 
Becerik, 20 yıllık meslek yaşantısında bu tür olaylarla 
ilk kez karşılaştığını söyledi.

önceki hafta da aynı ahçının yaptığı pilavlı tavuk
tan, 70 kişi zehirlenerek, hastanelik olmuştu.

Haberi Sayfa 3’de

Gazetemizin eski Sorumlu 
Müdürü, Bursa Barosu 
Avukatlarından Mehmet 
Cengiz Göral, öldürülüşünün 
19. yıldönümünde Adliye 
Köyü'ndekl mezarı başında 
sevenleri tarafından anıldı.

3 Temmuz 1979 günü 
Bursa Sakal Döken 
Caddesi'ndeki evine
giderken arkasından yak
laşan silahlı bir faşit tarafın
dan tek kurşunla başından 
vurularak öldürülmüştü'

Cuma günü saat .13.30 
da Adliye Köyü'ndeki anma 
törenine Cengiz Göral'ın eşi 
Ayhal Göral, kızı özgür Göral, 
Bursa Barosu Başkanı Ali

Arabacı, Gazetemiz Sahibi 
Kadri Güler, Haber Gazetesi 
Yazarı Levent Gençelli ve 
Bursa Barosu avukatları 
katıldılar.

Göral'ı anma gününde 
konuşan Baro Başkanı Ali 
Arabacı, Cengiz'in demokrat 
kişiliği ve mucadeleciliği 
genç yaşta ölümüne neden 
olduğunu, günümüzde 
yaşanan Susurluk olaylarının 
o günlere dek uzanabile
ceğini dikkat çekerek şunları 
söyledi:

“Cengiz’i mücadelesi 
bugün de sürüyor o’nu 
saygıyla anıyor ve unutmu 
yoruz.”
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HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Asfalt Gemlik
Kordon

L Kıştan çıkıp baharı yaşarken başlayan uyanışa yerel 
yönetimlerde uyar.
r Belediyeler yatırımlarını daha çok kuru havalara 
bırakır. Yağışların olmadığı bu günlerde inşaat çalışmaları 
hız alır.
| Ancak, son yıllarda ilçemizde kış ile ilkbahar mevsi
minin içiçe geçmesi nedeniyle belediyelerin yatırım hizmet
leri mevsim aşmasıyla gerçekleştiriliyor.
[ Yaz mevsiminin en güzel günlerini yaşıyoruz.
I ilçemizde yoğun bir belediye çalışması gözleniyor.
[ Kasabamızın gözbebeği istiklal Caddesinde yaya 
kaldırımları değişiyor. Yağmur kanalları olmayan sokaklar 
tek tek gözden geçirilerek onarılıyor, yenileniyor.
I Bunlar sevindirici şeyler.
I Benim gözümden kaçmayan bir hizmetin gideceği bir 
yer var.

E Kordon.
I işyerime yakın olduğu için Emin Dalkıran Kordonunda 
arasıra yürüyüşe çıkarım.
I Kordon dökülüyor.
■ Yamalı boğça gibi toplama sağlanan mermerler çoktan 
yerlerinden sökülmüş, kimileri kırılmış, kanepeler boyasız 
en kötüsü ise pislik içinde.

F Her zaman yazarım. Kordondan en çok yararlananlar 
. ilçemizin iç kısımlarında oturan kesimdir.
B Çoluğu çocuğu ile buraya oturmaya gelen insanımız 
nedense çevresini temiz tutmasını bilmez.

E Oturduğu bankın yanında duran çöp sepetlerini 
görmez, eline aldığı bir kesekağıt ayçekirdegini zevkle yer 
ama pisliğini de uturduğu yere bırakır.

Bu tam bir magandalıktır.
Bunun önlenmesi gerekir. Bu işte Belediyenin göre 

vidir.
önce eğitim gerekir.

I Zabıtıda oluşturulacak bir ekip bu işte 
görevlendirilebilir.

E Çocuk parklarında yapılan onarımlar yetmez.
E Zemin çalışması yapılmadıkça parklardan beklenen 
verim sağlanmaz.
t Bir yağmur yağdığında salıncakların altı maalesef 

aylarca gölcükler içinde kalır, minik yavrular suların içinde
• eğlenmeye çabalarlar.
| Emin Dalkıran Kordonu'nda biraz daha yürür ve dere 

ağzına gelince küçük bir kulübe görürsünüz. Burası bir 
tuvalettir. Hani şu sembolik fenerin yanındaki.
i. Bir mezbelelik, bir pislik yuvası şimdi orası.

Belediye burayı görmüyormu allah aşkına.
E Binlerce kişinin gezdigi Emin Dalkıran Kordonu’nda 
bir tek tuvalet yok.

K Düşünün, küçük çocuğun tuvaleti geldiğinde ailesi onu 
Hükümet Konağı karşısındaki tuvalete yetiştirmek zorun
da.
| Kordon başındaki tuvalet ya onarılmak, ya da bir büfe 
haline getirilerek kiraya verilmeli.

Yanındaki boşluk mükemmel bir çay bahçesi olabilir.
Belediye hem gelir elde eder, hem de bir pislik ortadan 

kalkar.
Lütfen biraz ilgi...

sürüyor
Karayolları 14. Bölge 

Müdürlüğü tarafından yapımı 
uzun' süredir devam eden 
Gemlik - Orhangazi yolu asfalt 
çalışmaları Devlet Hastanesi 
önlerine geldi.

Orhangazi - Gemlik geliş 
güzergahında yapılan asfalt, 
çalışmaları nedeniyle yol, Rıfat 
Minare Çiftliği önünden Dörtyol 
kavşağına kadar tek şerit 
olarak devam ediyor.

Araç trafiğinin yoğun olduğu 
bu günlerde Armutlu yol 
kavşağı çalışmaları ve asfalt 
dökümü nedeniyle trafikte 
sıkışmalar meydana geliyor.

öte yandan yıllardır yılan 
hikayesine dönen Gemlik - 
Armutlu yolunun Gemlik giriş 
çalışmalarının bü yıl da turizm 
sezonuna yetiştirilmemesi 
Gemlik içi trafiğin yoğunlaş
masına ve yoğun bir sıkışıklığın 
yaşanmasına neden oluyor.

ABD'den parası ödendiği 
halde problemli bir şekilde 
satın alındıktan sonra ülke 
mize gelen ve tatbikatlara 
katılan ilçemizin adını deniz 
lere taşıyan “Gemlik 
Firkateyni” ilk liman ziyaretini 
tamamlayarak, Körfezimizden 
ayrıldı.

Her türlü modern teknik 
donanımı taşıyan 250 personel
dik, 3600 tonluk 135 metre 
boyundaki firkateyn,’ deniz 
bayramının kutlandığı gün, 
limanımızı şereflendirdi.

Sabah yapılan şenliklerden 
sonra; protokol tarafından 
gezilen Gemlik firkateyni, deniz
den havaya ve karaya savunma 
silahlarıyla donanmış, uzun 
mesafelerdeki düşman hareket
lerini izleyecek radar sistem
leriyle ve bilgisayar ağıyla 
yapılanmış günümüzün en 
modern savaş gemilerimizden 
biri.

“İrticcTkonulu paneff yapıldı
CHP Gemlik ilçe örgütü tarafından düzenlenen panelde 

konuşan Gazeteci-Yazar Levent Gencelli, irticayi 5 trilyon 
liralık bir kaynağın desteklediğini, bunun yaklaşık 2 trilyon 
lirasının insan kandırma tekniklerinde kullanıldığını iddia 
etti.

Geçtiğimiz hafta cuma günü Esnaf Sanatkarlar Odası 
Salonu'nda yapılan panelde konuşan Gencelli, irticanın 
siyasetçiler tarafından Cumhuriyet devrimcilerine karşı oy 
avcılığı amacıyla kullanıldığını, göz yumulan irticanın bugün 
karşımıza dev boyutlarla siyasi ve ekonomik yönden çık
tığını söyledi.

Deniz şenlikleri ve havai fişek gösterileri ilgi topladı 

Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı 
Karasularımızda kabotaj hakkının Türk denizcilerine 

kazandırılanın 72. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.
1 Temmuz Çarşamba günü ilk tören Atatürk Anıtı'nda saat 

09.00'da gerçekleştirildi.
Gece İse, Kaymakam Şener Can tarafından kokteyl veril

di. Gemlik Rotary Kulübü tarafından ise kordonda yapılan 
havai fişek gösterileri coşkuyla izlendi. Haberi sayfa 3 'de

Gazetemiz eski Sorumlu Müdürlerinden'Avukat Mehmet Cengiz Göral öldürülüşünün 
19. yıldönümünde Adliye Köyü'nde sevenleri tarafından bir kez daha emildi.

15 milyon lira^paket sigara, 2 kutu bira için hapsi boyladılar

Gaspçılar yakalandı
Küçük Kumla'da meydana 

gelen gasp olayında bir Tekel 
bayiinden, tehditle 5 milyon 
lira para, 2 paket parhament 
sigarası ve 2 kutu bira alan 
Serkan Turan(23) ve Özkan 
Uğurlu(24) adlı kişiler, yakala
narak cezaevine gönderildiler.

Jandarmadan aldığımız bil
giler© göre olay, 4 Temmuz 
cumartesi günü saat 02.00 
sıralarında Küçük Kumla 
Abdullah Arslan Caddesi 
üzerindeki Ramazan Kaya'ya 
TEKEL bayii ve kuruyemişçi 
dükkanına gelen Serkan Turan 
ve Özkan Uğurlu, işyeri sahibi 
ölümle tehdit ederek, 2 paket 
parhament sigarası, 2 adet, 
kutu bira ile kasada bulunan 5 
milyon lirayı alıp kaçtılar.

Olayı güvenlik kuvvetle rine 
bildiren Ramazan Kaya, suçlu
ların yakalanmasıpı istedi.

Jandarma, olaydan sonra 
kaçan Turan ve Uğurlu'yu 
yakalayarak. Adliye'ye sevk 
etti.

Mahkeme gaspçıları tutuk
layarak, cezaevine gönderdi.

DAMADINI BIÇAKLADI
>. Öte yandan, damadı 
Murat Haşmet Bayrak ile 
tartışan, Ömer Timur, damadını 
boğazından bıçakla yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Murat 
Haşmet Bayrak'ın ha yatı 
tehlikesinin bulunmadı açık
landı.

Olayla ilgili soruşturma 
sürdürülüyor.

FP BİRİNCİ PARTİ. İRTİCA BİRİNCİ MESELE.”
HABERİNİZ OLA
VERİN OMUZ OMUZA, GİRİN KOL KOLA
ASKER-SİVİL RAHAT OLA
DEMOKRASİYE VERİLMESİN MOLA 
ÇELİK BİR PAŞANIN TESBİTİ BU...
HALKIN ÖZLEMİ... • _
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■İh Yılmaz AKKILIÇ

Yazarımız Yılmaz Akkılıç, rahatsızlığı nedeniyle bu haftaki yazısını yüyınlaya-
madık.

Gemlik KÖRFEZ

EVLİSİNİZ VEYA SEVGİLİSİNİZ
Evli, veya sevgilisiniz. Yani beraber olduğunuz birisi var,| 

Uyumsuzsunuz... Sürdürülebilir bir beraberlik için hiçbir çabanız fayda’ 
etmiyor! Ne yaparsınız?

Her insanın ayrı bir dünyası var. Derinliklerine inmek her zaman 
olanaklı değil. Ama psikologların altını çizdiği bazı ortak noktalar da var.i 
Hürriyet gazetesinde yer alan böyle bir yazıyı sunalım önce....

“Evde büyük bir kavga patlak vermişti. Karı-koca birbirlerine girmiş] 
bağırışıyorlardı. Kadının gözlerinden birden yaşlar boşandı. Hıçkırıklara] 
boğulmuş ağlıyordu. Erkek ‘yine dozu kaçırdım, abarttım’ diye düşündü. 
Suçluluk duygusu içini kemirmeye başladı. Sonra yavaşça kadına yaklaştı! 
omzunu sıvazladı. Bir kez daha karısının gözyaşlarına teslim olmuştu. <

Gözyaşları genelde üzüntü ve acının işaretidir. Amerikalı psikolog 
Susan Forvvard’a göre ise gözyaşı birçok evlilikte eşi yola getirmek için 
duygusal şantaj aleti olarak, kulları ılıyor. Eşine istediği şeyi yaptırmakı 
isteyen kişi çeşitli duygusr’ şantajlara başvuruyor. Gözyaşları da bunlar
dan biri. En çok tercih eoı.en diğer duygusal şantajlar ise ilgisizlik^ içine 
kapanma, cinsel ambargo ve tehditler...

Kadınların en çok tercih euıği duygusal şantajların b ^nda ise.cinseli 
ambargo geliyor. Kocasını hiz ı getirmek isteyen yatağa girer girmez 
sırtını eşine dönerek cinsel amb^.go koyuyor.

Erkeklerin çoğu ise problemleri konuşarak çözrnek yerine kaçışı terciH 
ediyor. Bazı durumlarda ise şiddete başvurmaktan kendilerini alıkoyan] 
yorlar.

İsviçreli psikolog Guy Bodenmann, ‘Çalışanların %68’i işini kay
betme korkusuyla yaşıyor. Kadınlar ise hem aile, hem de işyerinin 
çifte baskısı altında’ diyor. Stres dozajının artması ise ilişkiyi aşındırmaya^ 
başlıyor, iş ve aile stresi yüzünden birbirlerine vakit ayıramayan çiftler 
arasından bir süre sonra iletişimsizlik patlak veriyor. Bodenmann’a göre 
stres altında iletişim kurma şansı yüzde % 40 oranında azalıyor, özellikle 
söylenmeyen, belki de farkında olmadan jest ve mimiklerle verilen tepkiler' 
ise karşı tarafta olumsuz bir etki yaratarak, stresin daha da artmasına 
neden oluyor.

Uzmanlar, yeni evlenen bir çiftin boşanma ihtimalini, çeşitli kriterleri baz 
alarak tahmin edebiliyor. Bodenmann, ‘Bugün yeni evlenen bir çiftin 
boşanma ihtimalini hesaplayabiliriz, iyi bir ilişki, çiftlere günlük 
yaşamları ve sorunlarıyla ilgili konuşabilme fırsatı veren duygusal 
yakınlığa bağlıdır.’

Bu nedenle isviçreli psikolog çiftlere birbirlerine daha fazla zaman ayır
malarını ve sorunlarını birlikte çözmelerini tavsiye ediyor.

‘Evlilik krizlerini aşmak için güçlü olmak’ adlı kitabında Alman 
psikolog Peter Lauster, ‘Birçok insan ilişkiye gözü kapalı dalıyor. 
Aşık oldukları dönemde gönüllerini kaptırdıkları kişinin kendilerini 
uygun olup olmadığını, beklentilerini yerine getirip getiremeyeceğini 
hiç düşünmüyorlar’ diyor. Bir süre sonra eşin beklentilerine uymadığı 
anlaşılıyor, işte bu durumda.eşimizi, öngördüğümüz şablona uydurmak! 
için duygusal şantaja başvuruyoruz. Bazı durumlarda şantaj, küçük kriz
lerin aşılmasını sağlarken, bazen geri dçnülmez hatalara yol açabiliri 
Sahte gözyaşlarına başvurmadan önce bir kez daha düşünmekte fayda 
var....”

“Amerikalı psikolog Susan Forward, ABD’de.piyasaya çıkanı 
‘Duygusal Şantajcılık’ adlı kitabında eşinin duygusal baskısı altında olan 
çiftlere şu tavsiyelerde bulunuyor.

Dayanıklı olun : Artık durum şantaja uğrayan kişi için dayanılmaz hale J 
gelmiştir. Kişi daha fazla tahammül edemeyeceğini düşünür. Ancak kendi 
kendine ‘Bunun üstesindin gelebilirim’ diyerek kendine güç vermeli, 
dayanıklı olmalıdır.

Teslim olmayın : Duygusal şantajlara hemen teslim olmayın. Köşeye | 
sıkıştırılmanıza izin vermeyin,. Böylece bu konuda söz söyleme hakkı size 
geçecektir.

Eşinizi gözlemleyin : Durumu kavramaya çalışın. Gözyaşları ya da 
yüzü kaplayan kızgınlık ifâdesi, duygusal baskının bir ifadesi olabilir.! 
Eşinizin duygusal baskı kurup kurmadığını anlayın.

Kararınızı açıklayın : Kendinizi savunarak iletişim kurabilirsiniz. ‘Senin 
olayı böyle algıladığını biliyorum... ‘ ya da ‘Seni kızdırdığım için i 
üzgünüm... ‘ iyi bir başlangıç olabilir. Veya da ‘Tehdit gözyaşı ya da 
bağırmanın bir faydası yok ve sorunlarımızı böyle çözemeyiz’ diyerek 
iletişim yolu aranabilir.

Uzlaşma arayın : Düşmanlığı bir kenara bırakın ve eşinizle uzlaşma 
sağlamaya çalışın. ‘Sorunumuzun üstesinden nasıl gelebiliriz?’ ya da 
‘Bu meselenin senin için neden bu kadar önemli olduğunu anlamam 
için bana yardımcı olabilir misin’ gibi sorular işinize yarayabilir.11

Bu yaklaşımlar elbette çok genel ve oldukça yetersiz. Ayrıca, 
başkalarının karışmadığı iki kişi arasındaki sorunlarla ilgili.

Unutulmasın ki, yüce değerler adına, dostluk, arkadaşlık, yardım 1 
adına.... yapılan tehditler de var. Yüce idealler (!) uğruna çalıştığımı 
söyleyen bazı mafyatik kişi, kurum ve gruplardan gelen şantajlar... 
Psikologlara bile yansıtılamayan bu etkenler sanıldığından çok daha s 
yaygın günümüzün kirli dünyasında!

Bu nedenle çoğu kez psikologlar da çare değildir!
Çâre, aranızdaki güven, dayanışma ve yürekliliktir!..

Ağladı hep vatan senin derdine 
Otururken geldi kendi kendine 
Eridi binalar yerli yerinde 
Bozuldu sokaklar dertli Adana

Ağlama Adana sarılır yaran 
Milletin cebinde hazırdır paran 
Kolunu sıvadı sallanan cihan 
Cennet sokakları, olur Adana.

Komşu iller geldi yardıma koştu 
Yardım sevenlerin yüreği coştu
Beton demirleri dişiyle söktü 
Karanlık sokakların dertli Adana

Demir Ali BAYDAR

DERTLİ ADANA
Aniden dururken birden sallandı 
Rüzgar mı esiyor bir anda sandı 
20 saniyede kana boyandı
Yaşlı sokakların dertli Adana

ADD ‘den 
Temizlik 
Kampanyası

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik şubesi, 
temizlik karnpanyası 
başlattı.

Geçtiğimiz hafta pazar 
günü başlayan temizlik 
kampanyasında 12 kişilik 
bir grup, ikinci kordondan 
başlayarak, parkın içini, 

■minibüs garajını te, 
mizledlkten sonra. Küçük 
Kumla'da bulunan Orman 
kampından başlayarak 
halı sahaya kadar 
ellerindeki . poşetlerle 
yerdeki çöpleri topla
yarak, temizlik yaptılar.

Yarıldı toprağın kesildi yolun 
Akmıyor suların kırıldı borun 
Yıkılan yapılır güçlüdür kolun 
Yaşlı sokakların dertli Adana

insancıl milletim yardıma koşar 
Mazlumu gördü mü dağları aşar 
Dertlisiyle ölür beraber yaşar 
Kanlı sokakların dertli Adana

Kaşede 
Mühürde 

bekleme yok!
Her türlü lastik 

mühür ve kaşeniz 
bilgisayarlı 

sistemle 
yarım saatte 

itinâ ile yapılır.

KÖRFEZ OFSET

Tel: 513 17 97

a Olay, 
□ Bursa 2000 ve □ Haber 

Gazetelerine
(ı^^ Vereceğiniz her türlü ilanlarınız için 

BİR TELEFÖN YETERLİ!

KÖRFCZ RtKLRM

WOEMLİK KÖRFEZ
||||| Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1224 
Fiyatı :50.000 TL. 

Sahibi ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER
Mrk.: Gazhane Cad. No.51/A Tel: 513 17 97 GEMLİK

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

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

KAYIP
Beko - Casio Marka 
108 SR AE 00904234 

seri nolu yazar 
kasamın ruhsatı 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Şah İsmail 
ALPARSLAN > ■’l
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[Veysel Karanı Becerik adlı ahçının yaptığı tayüklu pilavı yıyehlef, haftahlfclik oldular.

Tavuktan w zehirlendiler
| ✓ Yalçın Çakır’a ait sünnet düğününde bîr hafta önce 70 kişin’* zehirlen- 

B mesi olayına yol açan, ahçı Veysel Karani Becerik’in yaptığı fuvuklu pilav- 
■ dan yiyenler, akşam saatlerinde fenalaşarak, hastanelik oldular.
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ilçemizde iki haftadır aynı ahçının yaptığı pilavlı 
| tavuklardan yiyen konukların zehirlenerek, hastanelik 
I olması, tavuk sevenleri korkuttu.

Yalçın Çakır'a ait sünnet düğününe gelen yak- 
f iaşık 300 kişiye ahçı Veysel Karan! Becerik, tarafından 
I hazırlanan pilavlı tavuk ikram edildi.
I Mutlu başlayan sünnet cemiyeti, günün ilerleyen 
Biatlerinde yerini üzüntüye bıraktı;

‘ Sünnet düğününe katılan konuklardan bazılarının 
■mide bulantısı ve baş dönmesi üzerine gıda zehirlen- 
I mesi sanısıyla fenalaşanlar, Gemlik Devlet Hastanesi 
| ile SSK Hastanesine kaldırıldılar.
11 Hastaneye gelen hastalara, gerekli işlemlerin 

^yapılmasından sonra durumu hafif olanlar! ayakta 
t tedavi gördükten bir süre sonra evlerine gönderildi
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ADD’de “Gerici güçlerle mücadele edeceğiz
Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi 

tarafından yapılan yazılı açıklamada 2 Temmuz 
■1993 günü Sivas’ta yaşanan anti-laik ayakla
manın Cumhuriyet.tarihimizin eh kanlı gerici 
.ayaklanması olduğu iddia edildi.

Yapılan açıklamada, Sivas Kongresi ile 
Cumhuriyetimizin, temellerinin atıldığı ve Sivas 
şehrimizin bu kongre ile onurlandırıldığı belirti 
lerek, şu görüşlere yer verildi:

“ 2 Temmuz 1993 günü bir yobaz anti-

Alemdar, görevi Melih Kazanç’a devretti.
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Rotary’de 
yeni dönem

Gemlik Rotary Kulübü, 1998-99 dönemi 
CBC Part-Time Kulüp’te düzenlenen devir 
teslim töreni ile başladı. Törende, eski 
başkan Yavuz Alemdar, görevi yeni başkan 
Melih Kazanç’a devretti.
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| Gemlik Rotary 
Kulübü’nün 1998- 
99 dönemi düzen
lenen devir teslim 
töreni ile başladı.
| Geçtiğimiz hafta 
sonunda CBC Part- 
Time Kulup’te eski 
başkan Yavuz 
Alemdar, bir yıl 
boyunca yaptığı 
hizmetleri, kulüp 
üyeleri ve konuk
lara anlattı.
I Daha sonra, 
kulüp lokalinin 
yapımında desteği 
geçen rotaryenlere, 
birer teşekkür bel
gesi sundu.
[ Ardından çalış
ma dönemi 
arkadaşlarına da, 
hizmetlerinden 
dolayı birer şükkan 
plaketi verdi.

E Toplantıda 
konuşan, gelecek 
dönem guvernörü 
Kemal Sulaoğlu 
ise, Rotary’nin tüm 
dünyada hizmet 
anlayışı ile kurul
duğunu, bu konuda 
Gemlik Rotary 
Kulübü’nün 
topluma değerli 

hizmetler kazandırdığını söyledi.
Törende, eski başkan Yavuz 

Alemdar, 1998-99 dönemi 
başkanı Melih Kazanç’a kulüp 
rozetini ve madalyasını takarak, 
kendisine başarılı bir dönem 
geçirmesini diledi.

Kazanç, ise Alemdar’a 
hizmetlerinden dolayı gümüş bir 
tabak armağan etti.

Rotary’de yeni dönem devir teslim 
töreni İle başladı.

Eski ve yeni başkanlar birbirlerine 
düzenlenen törende plaket sundular.

ler.ı Durumları ağır olanlar ise Bursa Devlet 
Hastanesi'ne sevkedildiler.

70 KİŞİ ZEHİRLENMİŞTİ
önceki hafta imam Hatip Lisesi .Din.,kültür ve 

Ahlak Bilgisi dersi öğretmedi Mehmet Töpuz'un oğlu
nun sünnet düğününde yine davetlilere ikram edilen • 
ve aynı;ahçının yaptığı; ta vu kİ u pilavdan 70 kişi 
zehirlenerek, hastanelik olmuştu.

• Zehirlenme olayından sonra İlçe Emniyet 
Müdürlüğü yetkilileri ahçı Veysel Kardni Becerik'i 
ifadesini aidi. Becerik; bu mesleğini 20 yıldır yaptığını, 
böyle olayların ilk defa başına geldiğini söyleyerek/, 
suçsuz olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma, adli makamlarca i 
sürdürülüyor.

Belediye
Meclisi 
olağanüstü 
toplanıyor

Gemlik Belediye Meclisi, 
laik ayaklanması ile 37 
aydının öldürülmesi 
Cumhuriyet tarihinin en kanlı 
ve en gerici yobaz ayaklan
masıdır.

Şivas Katliamı siyasilerin 
oy kaygısı ile oluşan gericiliğe 
ve yobazlığa verilen ödünlerin 
sonucudur.

Cumhuriyet, gücünü 
Kurtuluş Savaşı, aydinlanma, 
Atatürk devrimlerinden alan 
çağdaşlaşma ülküsüdür.

Atatürkçüler olarak, yobaz 
ve gerici güçlere karşı sonuna 
?kadar mücadele çdeceğiz. 
Çağlaşlaşfnanın ve aydınlan
manın bekçisiyiz.”

haziran ayı 'toplantılarında 
görüşemediği imar konuları' ile 
ilgili kalan konuları'görüşmek 
üzere, olağanüstü olarak 
toplanacak.

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı tarafından, meclis üyele 
rine gönderilen toplantı 
çağrısında, 9 Temmuz 1998 
perşembe günü meclisin gün
demindeki konularrgörüşmek 
üzere olağanüstü toplanacağı 
belirtildi.

lyieclis, eski zaptın okunup 
ve görüşülmesinden1 sonra imar 
ile ilgili konuları ele alacak. 
Ayrıca 4367 sayılı yasaya ilişkin 
tarife ve kadro istemlerini de ele 
alınarak, karara bağlayacak.

Kabotaj Bayramı 
coşkuyla kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayıiamı’nın 72. yıldönümü ilçe 
mizde düzenlenen törenler vedeniz şenlikleri ile kutlandı.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 09.00'da protokolün Atatürk 
Anıtı’na çelenk koymasıyla törenler başladı. Burada günün anlamını 
bildiren konuşma ilçe Liman Başkanı Eftal Taşçılar tarafından 
yapıldı.lstiklal Marşı'nın söylenmesi ve bayrak töreninden sonra saygı 
duruşundan sonra Kaymakam Şener Can, Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı ve daire, amirleri,, kurum ve kuruluş yetkilileri, izzet Kaptan yolcu 
motoru ile denize açıdılar. Atatürk ve şehit denizcilerimiz için hazırlanan 
çelenk Kaymakam Şener Can, tarafından denize atılarak saygı duruşun
da bulunuldu.

Halkın da katıldığı ikinci törenler ise saat 18.00-20.00 arasında 
İskele Meydanı’nda yapıldı.

Kalabalık halk topluluğunun merak ve heyecanla izlediği yarışmalara 
Gemlik Ticaret Lisesi'nin step gösterileri ile başlandı. İlgi toplayan gös
terilerden sonra geleneksel yağlı direk bayrak kapma yarışı 
yapıldı.Bayrağı Mehmet Karakuş aldı.

Program gereği daha sonra yüzme yarışmalarına geçildi, ilçe mizde- 
ki çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağlanan armağanların dere ceye 
girenlere verildiği yarışmalarda, 50 metre birincisi Arda Altınkardeş'.e 15 
milyon lira, ikinci. Güçlü Altınkardeş'e 10 milyon lira, üçüncü olan Şener 
Kınay ise 5 milyon lira Kaymakam Can tarafından verildi.

100 metre serbest stilde yapılan yarışmalarda birinciliği Mehmet 
Karakuş, ikinciliği Kemal Gezgin, üçüncülüğü ise Zait Çam kazandı.

100 metre sırtüstü yarışlarında ise birinciliği Ferhat özcandan, ikin
ciliği Ruhi Güneş, üçüncülüğü ise Sezer Kınay elde etti.

100 metre kurbağalamada yarışlarında ise, Güçlü Altıkardeş, Erdal 
Altıkardeş ve İsmail Kabakçı dereceleri paylaştılar.

Kabotaj bayramı süresince limanımızı ziyaret eden Gemlik 
fırkatenyni itçe halkının ilgisini topladı.

Aynı, akşam Tibel Hotel havuz başında Kabotaj Bayramı nedeniyle 
Kaymakamlık tarafından bir koyteVI verildi.

Bu sırada Gemlik Rotary Kulübü tarafından Kabotaj Bayramı 
nedeniyle havai fişek gösterileri sahilleri dolduran binlerce Gemlik halkı 
tarafından büyük ifgi ile gözlendi.

Gonca YERLİ YURT

Ne güneş eski güneş, ne...
Çok sıcaaak.
Cumartesi günü gözlerimle gördüm. Sıcaklık 42 

dereceydi.
Ve ben bu yazımı cumartesi günü öğleden sonra 

yazmaya başladım. Saat dört ve güneş bize o kadar 
yakın ki. Sıcaklıktan baygınlık geçirmek üzereyiz. 
Sürekli soğuk bir şeyler içip tatil hayâlleri kuruyoruz. 
Zülfü Livaneli’nin dinlediğimde hiç bir.anlam 
veremediğim “saat 4 yoksun, saat 5 yoksun” diye 
süren şarkısı bile anlam kazanıyor.

Çünkü saatlerdir klimacıyı bekliyoruz ve henüz 
ortada kimsecikler yok.

Cumartesi gününü çalışarak geçirmek zorunda 
kalanlar, sokaklarda olanlar, evlerinde bulünanlar 
adına, ben bugün “çok sıcaak” diye haykırabilirim.

inşan ne iş yapmak, ne uyumak, ne de gezmek 
istiyor.

Sanki bütün insanlar gibi bu koca kent de kendini 
sıcağın kollarına bırakıvermiş yorgun, bitkin; uyuşuk 
öylece güneşin gitmesini bekli yor.

Caddeler daha az kalabalık.
Ağaçlar daha bir kendinden emin ve güneşe 

dirençli.
Zavallı asfalt güneşin yakıcılığını olduğu gibi yan

sıtmanın ezikliği içinde, erimiş.
Çocuk parkları öksüz kalmış, salıncaklar boş.
Halbuki nasıl da beklemiştik güneşi.
Böyleyse birdenbire ve fazlasıyla gelince tabii ki 

kızdık ona.
Olmaz ki dedik, zamanı değil. Mevsim normaller

ine uymuyor. Sanki doğayı kendi haline bırakmışız 
da mevsim normali bekleme hâkkıha sahipmişiz 
gibi...

Ne güneş eski güneş, ne mevsimler eskisi gibi 
dört tane.

ülkemde bundan böyle sadece yaz ve kış var.
Ve artık yazları sıcak ve kurak, kışları yağışlı ve 

soğuk gibi tanımlar da geçersiz.
Her ân her şey olabilir. Bu yazıyı okurken dışar- 

da bardaktan boşanırcâsına yağmur yağabilir, gün
lerce güneşi görmeyebiliriz ya da sıcaklık öyle bir 
artar ki gölgede. 40 derecelere alışırız .

Mevsimler kontrolünü kaybetti. Bunda doğayı 
kontrolüne almak isteyen insanoğlunun etkisi ne 
kadar, bu tartışılır.

Ama görünen o ki aşın sıcaklar, yağmurlar, seller 
orman yangınları adeta doğanın insanoğluna karşı 
başkaldırışı ve güç gösterisi.

“Kim daha güçlü ve kontrol kimin elinde bak” 
demesi.

Dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun, bu tür 
felaketlerden sonrâ yaşanan zavallılık, aynı fotoğrâf 
karesinde somutlaşır.

Acı, çaresizlik, bir şey yapamarhâ Türkiye’de de 
Amerika’da da aynıdır. ’ ■ . .

Birini CNN’de izlerseniz, birini AS TV’de fark |

Tabii ki doğa her zaman acımasız değil. * 
Bunların hepsi bizim için.
Hele bugünlerde bize daha yakın olan güneşin 

doğuşunu Nemrut’ta izlemek ne büyük bir keyiftir 
kimbilir. Hava buz gibi serin ve birazdan güneş 
doğacak.... ' ■ ' . •

Bakın Nuriye Akman bunu nasıl anlatmış.
“önce beş ton kızıl, gerilmiştir ufka, iki soluk 

almanın ardından kızıllar kaçışmış, yerini 5 ton 
kayısılar, 7 ton portakallar, 9 ton limonlar 
almıştır. Işık,, dağları bir griye, bir yeşile bir mora 
boyamıştır. Karanlıkta başka kokan dağ çiçek
leri, ışığı yedikçe kendine yeni kokular seçmeye 
başlar. Güneşin doğmasından hemen önce dağ, 
taş, börtü böcek yeni bir gün kokar.”

Güneşin doğuşunu Nemrut’ta üşüyerek izlemek; 
Bursa’da güneşin batışını hararetle beklemek...

Hem de aynı zamanda diliminde.
Ama na'pıyım çok sıcak...

Tuncelililer Kültür Dayanışma ve Yûidiinlaşma Demegi'nde Sivas olaylan kınandı.

Anlamlı toplantı
Gemlik Tuncelililer Kültür ve Dayanışma Derneği, 2 

Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta yaşanan kanlı katliamını 
kınadı.

Sivas Madımak Otel'de yobazlar tarafından yakılarak 
katledilen 37 aydının anısına anma töreni düzenleyen dernek 
yetkilileri, törende dlya gösterileri İle katliam bir kez daha 
yaşandı.

Sivas olayları ile ilgili şiirlerin okunduğu anma töreninde, 
katledilen aydınların adları okunarak, saygı duruşunda 
bulunuldu. , ;

Eröl'.Dalkılıç'ın yaptığı konuşmada,«Çorum'da, Maraş'da, 
Bahçelievler'de, 1 Mayıslarda, yaşanan olayların Sivas olay
ları. İle aynı olduğunu belirterek, olaylardan siyasal İktidarın 
sorumlu olduğunu söyledi.
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BORÇELİK’İN ÇEVRE DUYARLILIĞI
Allah'ın lütfettiği, büyük girişim ve 

çalışmaları ile elde ettiği gelirlerinden 
kendisine tüm saimkam sağlayan yaradanının 
rızasını kazanabilmek için; ülkesine insanına, 
fabrikalar, okullar, köprüler, sanat galerileri, 
müzik odaları vs. gibi hayır müesseseler! ile 
yardım eli uzatan büyük işadamlarımızdan, 
“Bende Gemlikli bir hemşerinizim” 
diyebilen Sayın Asım Kocabıyık'ın 
öncülüğünde kurduğu Borçelik Müessesi, 
hayırlı bir işe daha öncülük ediyor : 
BORÇELİK Çevre Politikası.

Borçelik, bu politika ile doğası kirli bir 
çevrede sanayinin gelişmesinin ne önemi 
olabilir bilinci içinde iş çevrelerini duyarlı 
olmaya çağırıyor. Yaşadığı çevredeki canlıları 
korumak doğal kaynakları ölçülü ve verimli 
kullanmak ve gelecek nesillere daha temiz 
daha yaşanabilir bir ortam bırakmak için; geri 
dönüşüm imkanı olan her türlü mamül, yarı 
mamül ve ham madde ve yardımcı maddenin 
yeniden kullanılımını sağlayacak araştırma ve 
iyileştirmeyi sürekli yapmayı çevre yönetim 
sistemi kurarak, işletme çalışmaları sırasında 
çıkacak, doğaya ve doğal yaşama zarar veren 
ve verebilecek her türlü atığı etkin bir biçimde 
kontrol altında tutmayı; atıkları, doğaya ve 
doğal ortama zarar vermeyecek biçimde 
depolama, ambalajlama, koruma ve yoketmeyi 
ve zararsız hale getirerek doğal ortama 
bırakmayı çevre ile ilgili olarak yürürlükteki her 
türlü yasal mevzuata uymayı, Borçelik olarak 

rı.r- • . - -

kendilerini sürekli geliştirmekle kalmayıp ilişki 
de bulundukları kişi, kuruluş ve komşularını da 
çevre konusunda bilinçlendirip aydınlatmayı, 
çevrenin korunması çalışmaları için teşvik 
etmeyi Borçelik’in çevre politikasının temel 
ilkeleri olarak benimsiyor ve ilan ediyor. Bu 
ilkeler ışığı altında, bu temel ilkeleri gözeterek, 
çevre kuruluş ve insanı ile birlikte vargüçleri ile 
çalışmayı vaad ediyor, bu temel ilkelerden 
ödün vermeyeceklerini kamu oyuna taahhüt 
ediyor.

İlk girişim olarak, ilişkide bulundukları tüm 
kişi ve kuruluşlar ile komşularına, geliştirdikleri 
çevre yönetim sistemleri hakkında bilgi vermek 
ve yaptıklarını toplumla paylaşabilmek amacı 
ile 10 Temmuz günü Bursa’da “Çevre 
Duyarlılık” Semineri düzenliyor ve davette 
bulunuyor.

İnşallah; başta devlet kuruluşları ve diğer 
kuruluşlar BORÇELİK’ten esinlenerek güzel 
Gemlik'imizi, özellikle Allah'ın bize can gibi 
emaneti doğayı korumada daha duyarlı, 
yapması gerekenleri;/ bir an önce 
gerçekleştirmeyi süratlendirirler.

Bu hayırlı girişim için, başta hemşehrim Sn. 
Asım Kocabıyık olmak üzere Borçelik 
yöneticilerine, Borçelik Genel Müdürü Sn. 
Mehmet Betil’e, Fabrika Müdürü Şn. Sinan 
Yükeb’e, Kalite Sistem Sorumlusu Sn. Mehmet 
Domaç’a, bir Gemlikli ve çevre dostu olarak 
sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım. Bu 
ulvi ve kutsal uğraşlarında başarılar dilerim.

Yaz
spor 
okulları 
eğitime 
başladı

1997-1998 öğretim yılının 
sona ermesinin ardından 
öğrencilerin, yaz tatillerini iyi 
değerlen dirmesi ve spor 
yapabilmeleri için yaz spor 
okulları eğitim vermeye 
başladı.

Geçtiğimiz hafta 
pazartesi günü Endüstri 
Meslek Lisesi Salonu’nda 
başlayan yaz spor 
okullarının; programının 
birinci dönemi, 29 Temmuz 
1998 Çarşamba günü sona 
erecek.

ilgililer, voleybol, 
basketbol ve . futbol 
branşlarında eğitim gören 
öğrencilerin, spor yapma 
alışkanlıklarının arttığım, 
daha sağlıklı birer birey 
olacaklarını bu arada yeni 
arkadaşlar kazanacaklarını 
belirterek, yejerli katılım ların 
olması duru munda yaz spor, 
okullarının ikinci .döneminin 
4e açılacağını söylediler.

...... .............. ............... .. Sayfa; 4

KUMLADA H
HAVUZLU KİRALIK

DAİRELER
S- : 513 17 97
yr ^eIenıMnW

YOLUNU 
BİZDEN ÖÖRENİN 

g (0.224)513 25 9 GEMLİK

KACCDE BEKLEME YÛK
"VÖRFCZ OFS€T

S 513 17 97

MILTON
AİLE GAZİNOSU
Düğün, Nişan ve Özel günleriniz 

için rezervasyonlarımız 
devam ediyor

■K iskele Meydanı 
i-Tel: 513 10 71 GEMLİK
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Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci
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kVARI SAKA VARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

itirazım Var! Haftanın Fıkrası

EZBERSIZ EĞİTİM
F Okullar kapandı. Karneler eve geldi. Aile birey
leri karneleri baz alarak başarı-başarısızlık duru
munu gündeme getirdiler. Bu bağlamda eğitim 
sorunlarının değerlendirilmesi, eğitime bakış 
açılarımızın sorgulanması kuşkusuz çok yararlı 
olacaktır, öğrenci-veli ve öğretmen olarak eğitim 
içindeki duruşumuz, işlevimiz gözden geçirilmeli.
। Diğer sorunlar gibi eğitimi de başka şeylerden 
soyutlayarak ele almak bizi yanılgılara götürebilir.
i Ben eğitimin temel işlevinin bireylere yaşama 
sanatını öğretmesi ve kavratması olması gerek
tiğini düşünüyorum. Okulu bu amaca hizmet eden 
bir çevre, bir labaratuvar olarak düşünebiliriz.
F Okulda öğretilen bilgileri! hayattan kopuk ve 
çoğu gereksiz kullanılmayacak bilgiler olduğu açık. 
Burada öğretmene büyük görev düşmektedir, 
öğretmen uygulamakla yükümlü müfredattaki 
konulan işlerken, öğreteceği bilgilerin hayatla 
bağlantılarını ortaya çıkaracak tarz da dersi kur
gulamak ve senaryo üretmelidir.

Ben çözümü öğrenci merkezli eğitimde görüy
orum. Ne demek bu? özetle ezbersiz eğitim siste
mli demek. Okullarımızda uygulanan ezber eğitimle 
çocuklarımız tek tip yetişmektedir. Ancak otokrat 
düzenlere uygun düşen insan tipi. Böyle tek tip 
vatandaş etliye sütlüye karışmaz. “Bana dokun
mayan yılan bin yıl yaşasın” anlayışıyla böyle 
»elmiş, böyle gider anlayışı egemen düşünce 
haline geliverir.
I Böyle gelmiş, böyle gitmez. Bir toplum sorun
larını çözmeye ancak ezber denilen tutsaklığa iti
raz ederek başlayabilir.

F Ezbersiz eğitimde bilgiler öğrenciye bir hap 
gibi verilmez. Doğruların mutlak doğru olmadığı 
^anlatılır.

Amaç, öğrenciler de öğrenme merakının 
gelişmesini sağlamak, bilim adamı çatışmasından 
olduğu gibi duyduklarından, okuduklarından kuşku 
duymak. Bu kuşkuyu giderme^ için defalarca test 
ederek, deney yaparak, yaşayarak öğrenme 
gerçekleştiriliyor.
t Bu sistemde öğrenciye güvenildiğinin saygı 
duyulduğunun göstergesi olacak sınavlar açık 
kitap- açık defter yöntemi ile yapılır. Bu tür sınavlar 
ile ayrıca öğrencide var olan bilgilerle yeni bilgilere 
'erişmeleri, onlara kompoze edebilme yeteneği de 
ölçülmüş olmaktadır. ,
s öğretmenin bu sistemde işi oldukça ağır. 
Ancak gerçek öğretmenlik böyle ojmalı diye 
düşünüyorum. Bu zor görevde başşrı kazanmak 
ülkemize yapacağınız en büyük yatırım olacak.

□ Olay, n Bursa 2000 ve 
□ Haber Gazetelerine

Vereceğiniz her türlü 
ilanlarınız için 

BİR TELEFON YETERLİ!
■ KÖRFEZ REKLAM

K.. Ş.°n yapılan özelleştirmelere 
büyük tepki var.

Kamu arazilerinin devrine ise 
büyük öfke var.

TEDAŞ’ın elektrik dağıtım işinin, 30 
yıllı gına bazı özel firmalara kiralanması 
büyük tepki aldı.

Politikacılar, bu işin bir kısım medya 
holdinglerine verilmesine kızıyorlar, 
var ma bir ba?ka Y$nü daha

Neden (10) yıllığına değil de, (30) 
yıllığına kiralanıyor.

Hatta (10) yıl bile, ikiye bölünebilirdi.
- ilk beş yıl için, bir anlaşma.
- ikinci beş yıl için ise, ekonomik 

konjektöre göre tesbit edilecek fiyat ve 
şartlarla, bir “temdid anlaşması” 
yapılabilirdi.

Aslında, 30 yıl gibi uzun bir süre ile, 
Devletin daha fazla mali kaynak 
sağlaması önlenmiştir.

ilk (10) yıl sona erince, yeni piyasa 
şartlarına göre ihale yapılır ve daha 
uygun fiyat ve şartlar sağlanırdı.

Hem piyasa ekonomisine, hem de 
“rekabet kurallarına” daha uygun olur
du.

(30) yıl kiralama, sanki yeni bir 
tekelleşmeyi andırıyor.

- Son günlerde, Petrol Ofisi’nin 
özelleştirilmesi gündemden düşmüyor.

- Yaklaşık “bir milyar dolara” ve 
rildi.

- Petrol Ofisinin sadece mal vap 
lığının, “iki milyar doların” üzerinde 
olduğu söyleniyor.

- Ofisi alan firmanın, Doğuyu ve 
Güneydoğu’yu ihmal edeceği söyleni; 
yor.

Bu bölgede yaşayan vatandaşın vel 
çiftçinin akaryakıt sıkıntısı çekebileceği 
ifade ediliyor.

- (6000) istasyon bölüm bölüm 
özelleştirilebilirdi.

- Blok satışla, tek firmaya verildi.
Yani bir başka, tekelleşme yaratıldı, i 
- Yarın bu firma, yabancı Petrol Şir-j 

ketleri ile ortak olursa, tüm petrol 
dağıtım ve satışı yabancıların elinde 
olacak.

- Biz de “bu ülkenin bir çakıl taşını 
bile kimseye vermeyiz” edebiyatına 
devam edeceğiz.

Toplumda öfke uyandıran, bir 
başka konuda, kamu malı olan tu 
rizm ve tarım arazilerinin özel sek
töre devridir.

- Uludağ’daki doğal parkın yarısı, 
Turizmcilere kaydırılmak üzere.

- İzmit’teki “SEKA” arazisinin 
1600 dönümü, Koç Holding’e “beda
va” veriliyor.

Bu arazideki, “yüz bin ağaç”* 
insafsızca kesilecek.

Son günlerde, tam bir yağma 
havası var.

Kurtlar dumanlı havaları da, böyle 
havaları da severler.

Adamakıllı şişman bir kadın, 
bir süre güya rejim yaptı.

Zayıflayıp zayıflamadığını 
anlamak için bir tartı üzerine 
çıktı.

Parayı attı.
Az sonra makinanın 

yanıbaşındaki delikten bir yazı 
çıkıverdi.

“-Lütfen 'teker teker’ tartılınız.

Can boğazdan geliyor ama, 
yine boğazdan çıkıyor.

Onun için dengeli beslenme 
önem taşıyor.

Artık, badem gözler kalem 
kaşlar dönemi bitti.

Genç erkekler ve genç kızların 
“olmazsa olmaz” tek bir şartı var.

“Bakili bir arkadaş” arıyorlar.
Tabi bakımlı deyince;
Akla temiz ve sırım gibi bir 

vücut geliyor.

Sözün Özü

Erkekler aşka, aşık olarak başlar, 
Kadınlara aşık olarak bitirirler.
Kadınlar da; erkeklere aşık 

olarak başlar,
“Aşka, aşık” olarak bitirirler.

“Remy De Gourmont”

Erkeklerin ve kadınların !Hc “falrlBrteJlk- 
terinde” "aşk ve uyum” vitrindedir, 

Bu ilk “hız dönemi" geçer.
Taraflar hem birbirlerini, hem de ayrtn- 

ttlanm incelemeye baslarla'.
Yavaş yavaş farklılıkları okluğunu 

görmeye başlarlar.
Ama. Aralarındaki “sevgi güçlü İse” 

bu farklılıkları problem etmezler. 
\ Bu güzel ve karmaşık yaşama alışırlar.

Çünkü, artık sevgi ve aşkın yantsıra 
“arkadaşlığı da” yakalamışlardır.

işte. Hem sevgi, hem paylaşma ve hem 
de "arkadaşlık” yakalanınca "o evliliğin • 
veya birlikteliğin” sırtı yere gelmez.

uçuk" bir söz
O kadar utangaçtı ki, televizyonda 

erkek spiker görünce, bacaklarını toplayıp 
yüzünü örtüyordu.

Hangi Tehlike Daha Tehlikeli!
. Genel Kurmay, “İrtica hala birinci 

tehlike olmakta devam ediyor” diyor.
Bu uyarıya bizde katılıyoruz.
Ama. Sıralamayla ilgili farklı önerde 

rlmiz var.
Ülkemiz için birinci tehlike.
- 10 milyonu geçtiği söylenen 

İşsiz ler.
- Ve .. Son derece bozuk gelir 

dağılımıdır.
Gericiliğe özenin küçük bir azın

lığı yasalarla etkisiz hale getirmek 
mümkündür.

- Ama. işsiz ve açlık sınırında 
yaşayan büyük çoğunluğu, uzun 
zaman dilimi İçerisinde durdurmak 
mümkün olmayabilir.

Konuya doğru teşhis koymak 
gerekir.

Yıllardır “memur tipi” görev yapan 
“merkez partilerden” halk neden uza
klaşıyor.

Niçin radikal partneri seçiyor.
Sebebi çok basit.
- Merkez Partilerin “MIHI Gelir 

Pastasından” İş dünyasına büyük dİ 
limler verdiğini, sıradan vatandaş 
öğrendi artık.

- Kendisine İş bulacak, İş güvenliği 
sağlayacak ve insanca ücret verilme
sine ön-ayak olacak insanlar arıyor, 
partiler arıyor?

- Büyük Şirketlerin kamuoyu araştır
maları sonucunda, kararsız oyların 
(%50) lere ulaşması bu yüzden .

- ülkemiz insanları geleceğe umutla 
bakamıyorlar.

- Geçmişteki günleri, anmakla 
avunuyorlar.

Değerli okurlarım^, 40 yıl önceki bir 
örneği vermek istiyorum.

Bakın nasıl gerilemişiz.
Siz isterseniz İrtica deyin, 
isterseniz gerileme deyin.
Yıl 1995.
Türkiye ve Japonya'nın, Tnilli gelir 

yönünden mukayesesini yapıyoruz.
- Japonya’da milli gelir (213) Dolar
- Türkiye’de milli gelir (210) Dolar
Yıl 1997
- Japonya'da milli gelir (40.000) 

Dolar
- Türkiye'de milli gelir (3.000) Dolar 

' Japonya'dan yaklaşık (15) kat daha 
gerideyiz.

Savaştan çıkan Japonya kısa 
zamanda kendini toparladı.

Ve. Gelişmiş ülkeler arasında, 
(G-7) yerini aldı.

Savaşa girmeyen Türkiye, I 
■ gelişmişlik ile az gelişmişlik arasın
da gidip geliyor.

Şimdi merak ediyorum.
“irtica tarifi” ekonomiyi de kapsı 

yor mu?
Ne dersiniz değerli okurlar!

T? (0.224) 513 17 97 
GEMLİK □ErnLİH REHBERİ Gemi Saatleri

Gerekli Telefonlar
İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K<*- > 
Polis Karakolu, > 
Gar. Kom

®I? ıo •• 
155 
156 
5131055 
5131879 
5131206

Resmi Daireler 
TEK Arıza r

Kaymakamlık

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm. 5131212
Aydın Turizm 5132077

Hastaneler
Devlet Has. • ■ « 5139200
SSK Hastanesi 5132329
Mer. Şağ. Ocağı 5131068

TAKSİLER

TEK İşletme, 
-Turizm Der.
Spor Sah. 
Örm. Böl. Şf. 
MIHI Eât. Md. 
Halk Egt. Mrk. 
Halk Kulüp 
As,Şb.
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
özel İd. Mcjt. 
Tapu'SIc. iyid. 
Müftülük 
.Gümrük M d. 
Tekel Md. ı 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Mçj. 
ilçe Seç. Md.

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işret. 
Su İşletme^

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

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
GemlIk'TaksI 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Yalova-Kartal:(lşgünü) 6.30-11.00-15.00- 
19.30 (Tatil)7.15-11.15-16.00 Kartal- 

Yalova:(lşgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00 
(Tatil) 9.00-13.00-18.45 Yalova- 

Slrkecl:(ışgönü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil) 
6.30-13.00-17.30 Slrkecl-Yalova:(lşgünü) 
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) 
9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-17.00- 

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.tesi, 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)

Iw„,- - 5134521-115itfaiye c 130305
vUhkSK^r? M'5134521-182
Kn 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

GEMLİKfe SİNEMAGÜNLERİ

TUTKU: “AnadanDoğma'

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 
Ozgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukltgaz 
YenlLIkltgaz 
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

7 Temmuz 1998 
İnci Eczanesi

8 Temmuz 1998
Kahrama Eczanesi

9 Temmuz 1998
Murat Eczanesi

10 Temmuz 1998
Balıkpazarı Eczanesi

11 Temmuz 1998 
Bayer Eczanesi

12 Temmuz 1998
Demiriz Eczanesi

13 Temmuz 1998
Gemiç Eczanesi
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SINIRLI SORUMLU GEMLİK 
ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALt ı 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
Sayın Ortaklarımız,
Kooperatifimizin olağan üstü genel kurul toplantısı 04 Ağustos 1998 salı 

günü saat: 10.00’ da kooperatif toplantı salonunda yapılacaktır. Bu 
toplantıya ait gündem aşağıda yazılıdır.

Bu toplantıya ekseriyet temin edilmediği takdirde ikinci toplantı aynı 
gündem ile 15 Ağustos 1998 cumartesi günü saat: 10.00'da aynı adreste 
yapılacaktır.

Ortaklık cüzdanınızla birlikte teşriflerinizi rica ederiz.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış, Başkanlık Divan seçimi'
2- Saygı duruşu ve istiklal Marşı
3- Merkez Birliğimizce Ticaret Bakanlığından 16.06.1998 tarih ve 

98/50-90 oluru ile ön izin alınan anasözleşmenin 8. maddesinin 
değiştirilmesi hakkında karar alınması

4- Kapanış.

O Güneş O İpek O Koza 
O Erdem O Kristal O Kıvılcım

Körfez Ofset
S 513 17 97 GEMLİK

Her Zevke, Her Bütçeye Uygun Davetiyeler 
1 günde itina ile basılır

mURS VERİLECEK
Döktaş, Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.

◦ METALÜRJİ MÜHENDİSLİĞİ
O MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
◦ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
◦ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
◦ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Branşlarında öğretim gören, başarılı, 2. ve 
daha üst sıhıfta okuyan Orhangazi’li, Gemlikli ve 
Yalova’lı öğrencilere Burs verecektir.

Burs verilen öğrencilere staj imkanı ve iş 
önceliği sağlanacaktır.

ilgilenenlerin Gölyolu No.: 26 ORHANGAZİ 
adresinde bulunan fabrikanın insan Kaynakları ve 
Endüstri İlişkileri Müdürlüğü’ne 31 Temmuz 1998 
tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. .

\ ; KİRALIK DAİRE
MANASTIR MEVKİİ 

ÖZNUH KOOPERATİFİNDE 
KİRALIK DAİRE 

TEL : 513 17 97 GEMLİK

jj| “Teiniz 
^|| bir çevre

‘Yerlere çöp için el ele1 
atmayın” >

'■>

MATBAACILIK - REKLAMCILIK -YAYINCILIK
Her Türlü Baskı işleriniz itina ile Yapılır

Fatura, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Gider Makbuzu, 
Reçete, Müstahsil Makbuzu, Kitap, Dergi, Broşür, Gazete, 
Cilt İşleri, El İlanı, Kaşe, Kimlik Kaplama, Fatura Kartı, 

Özel PVC Kartlar, Takvim 
Rulo etiket yapımı

Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK 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

M
[Şehit Cemal ilköğrefim Okulu için çözüm bulundu.

Körfez OFSET’te
KAŞEDE, MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

30 DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHÜR YAPILIR 
Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK 

Tel : 513 17 9 7

M olajaniistii toplandı
✓ Geçtiğimiz hafta perşembe gün” olağanüstü toplanan Belediye 
Meclisinde Çukurbahçe’ye İlköğretim yapılması için plan değişikliği yapıldı.
Haller Yasası gereği, satılan l'ünlerden yüzde bir belediye para alacak.
I Geçtiğimiz hafta perşembe gür ü Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, başkanlığında toplanan 
Belediye Meclisinde, Şehit Cemal ilkökulu'na haziran 
ayında meclis kararı ile devredilen eski itfaiye 
binasının eğitime uygunsuzluğu konusu gc rüşülerek, 
karar değiştirildi ve Çukurbahçede 3 dönümlük bir 
Çılanın ilköğretim okulu yapılması kararı alındı.

□ Kadri GÜLER

HAFTAYA BAKIŞ

Akkılıç’ın kütüphanesi
Vılmaz Akkılıç'ı dün kütüphanesinde ziyaret ettim.
Yılmaz ağabey bir süredir rahatsız.
önce kalp krizi geçirdi, geçenlerde kalp ameliyatı oldu. 

Şimdi zatüre olmuş. Bir süre Tıp Fakültesinde yattı. Ama dura
madı ve evine döndü. Aslında evine döndü demek yanlış olur. 
0 çok arzu edip yarattığı kütüphanesindeki kitap farının arasına 
döndü.
t. Akkılıç’ın iki önemli sevgilisi var.

Biri sevgili eşi, diğeri de kitapları.
. ■ Akkılıç çağdaş bir cumhuriyet aydını. Türk Silahlı' 
Kuvvetlerinden ayrılıp sivil yaşama geçtikten sonra babaevi 
olan Bursa’da yerleşti.

O'nu ilk kez kitapevinde tanımıştım yıllar önce.
Sonra çıkardıkları dergide düşünceleriyle tanıştım.

[ Daha sonra ise CHP il Başkanlığı yaptığı yıllarda 12 Eylül'e 
değin birlikte siyaset yaptık. .

Akkılıç, aktif bir yapıya, üretgen bir kişiliğe sahip.
E Siyasi yaşamında örgütçülüğü ile Bursa da CHP tarihinde 
en önemli siyasi başarıları elde etti.

Akkılıç,toplumun dinamiklerini iyi yakalayabilen, sosyal 
demokrasiyi iyi yorumlayabilen bir aksiyon adamı.
F Akkılıç’ın kitapevi ve dergiciliğinden sonra yayın yaşamına 
dönüşü rahmetli Cengiz Göral’ın ölümünden sonra Gemlik 
Körfez’ de başladı.
E Buradan Bursa Hakimiyet, Günaydın, yeniden Gemlik 
Körfez ve Bursa 2000 ile devam etti.
i Akkılıç'ı dün özel kitaplığında ziyaret .ettiğimde, rahatsız 
lığının verdiği keyifsizliği, kitaplarının arasında olduğu için de 
gözlerinin içindeki mutluluğu gördüm.
F Yılmaz ağabeyin, binlerce kitabını babası adına kuracağı 
bir vakıfta toplamayı düşündüğünü biliyordum. Sonunda 
.Gümüşçeken Caddesindeki evinin alt katını binbir zorlukla 
alarak, yaşarken düşlediğine kavuştu. Kitaplık, eş dostun da 
yardımı ile oluştu.

Bursa da belki ilk özel kütüphane Yılmaz Akkıhç’a ait.
Beş binin üzerinde çeşitli konuda kitap, gazete çiltleri, 

ansiklopediler, araştırma dosyaları ile dop dolu raflar...
Akkılıç Kütüphanesine geç gitmenin ezikliği içinde gezer 

ken gururlandım. Eşi ve oğlunun da bulunduğu bir anda orada 
oluşum.

Sanki kendisinden sonrakileri bırakacağı en güzel 
mirası elleri İle hazırlamanın bir mutluluğu vardı yüzünde.

Bir duvarda Bursa da yayınlanan eski türkçe ve latin 
harfleriyle basılmış tüm gazeteler çerçevelenmiş duruyor. . - 
Bu eserler Gazeteciler Cemiyetinde bile yok.-

: ■ Bir oda yatak odası, evini kütüphaneye taşımış Akkılıç, bir 
oda ise arşiv ve çalışma odası. Girişte raflar ve kitaplar. Sonra 
babası emekli Albay Abdülhahim Akkılıç’ın İstiklal Madalyası ile 
kayınpederinin İstiklal Madalyaları ve fotoğrafları.

Eski Bursa fotoğrafları, Gülcemal gemisinin büyükçe bir 
fotoğrafı, Atatürk'ün Bursa nutku ve çeşitli fotoğraflarını içeren 
çerçeveler...

Sevgili Yılmaz ağabeyin kütüphanesinden çıkarken, içim 
burkuldu. Orada kendine de anlattım. Şevket Süreyya 
Aydemirin Umurbey deki evindeki kitapları oğlu tarafından 
şarap parası için nasıl satılmıştı. Akkılıç, “ben ölürsem kita
plarımı bağışlayacağım" diyor.

Sana allah uzun ömürler versin Sevgili Akkılıç.

ilim
i

Mecliste, ele alınan bir konuda haller yasasında 
yapılan değişiklik ile belediyelere gelir sağlamak 
amacıyla, kapsam alanına alınan ürünlerin İlçe sınır
larına, çıkışında, yüzde bir belediye payı alınması! 
oldu.

Belediye, bu pay ile yeni bir gelir kaynağı elde
etmiş oldu. Haberi sayfa 3’de

Sınıf Emniyet Müdürü oldu

Necdet Yargıç Ekrem
Argun’un Sabri Yılmaz 
asaleti geldi Bara’ya atandı 0 Yaklaşık 6 yıldır' ilçe

Bir süredir ilçe Emniyet 
Müdür vekilliği görevini 
yürüten Emniyet Amiri 
Necdet Argun, 4. sınıf 
Emniyet Müdürlüğü’ne yük
seldi. Haberi Sayfa 3’de

2. Noter 
atandı

Gemlik 2. 
Kuşoğlu'nun 
nedeniyle bir 
boş olan bu

Noteri Reşat 
ölümü 

süreden beri 
göreve Arif

Erdem ünlü atandı.
Haberi Sayfa 3’de

Başkan 
Ankara’da

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, bir süre önce kurulan 
Orhangazi-lznik-Gemlik ve 
çevresi belediyeleri atık suları 
arındırma birliğinin işlerini 
takip etmek üzere Ankara'ya
gitti. Haberi Sayfa 3’de
Mali Müşavirler Odası temsil» 
elleri esnaf odasını ziyaret etti

mizde görev yapan Asliye 
Cdza Yargıçı Ekrem Sabri 
Yılmaz Bursa Hakimliğine 
atandı.-e

Haberi Sayfa 3’de

Icra’ya
iki atama

Yıllardır bir müdür ve bir 
katip ile hizmet veren icra 
Müdürlüğüne Kahramanmaraş 
Nurhak İlçesinden Necdet 
Bıçakçı ve Kars’ın Posof 
ilçesinden Özbay Demirtaş adlı 
memurlar atandı.

Haberi sayfa 3'de

İshale hattı 144 milyar liraya ihale edildi.

Kurşunlu, 
susuzluktun 
kurtuluyor

Kurşunlu beldesindeki 
su sıkıntısını gidermek 
amacıyla, hazırlanan 
proje, 144 milyar liraya 
ihale edildi.

Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram Demir, 
gazetemize yaptığı açık
lamada, turizm mevsi
minin gelmesiyle kıyıların 
tamamen dolduğunu ve 
belediye hizmetlerinin

I yoğunlaştığını söyledi.
Başkan Demir, kana 

lizasyon şebeke döşeme 
çalışmalarının sona 
erdiğini, pazartesi 
gününden itibaren evsel 
bağlantıların yapıla
cağını, deşarj çalış
malarının ise önümüzde
ki hafta işinde başlaya
cağını açıkladı.

Haberi sayfa 3’de

Hasanağa ve Karacaali'de öğrenciler, onar günlük devreler halinde kamp yapıyorlar.

Yaz kampları sürüyor
İlçemizde bulunan .! Karacaali'de 

Hasanağa ve Karacaali ! yapacaklar. 
Kğyü, dinlenme kamp! . Sabah yataklarından

tatil

larında öğrenciler, onar ! kalkan öğrenciler, 
günlük devreler halinde ! koğuşlarını temizledikten 
dinlenip, denizin tadını ; sonra kahvaltı ediyorlar, 
çıkarıyorlar. ; Ardından ise günlük prog

Haziran ayında ; ram içinde, etkinliklerini 
başlayan izcilik kampların- ; sürdürüyorlar.
dan sonra, on gün süren ; ■ Çeşitli illerden biraraya
orta dereceli okullar ; gelen aynı yaş grubu 
kampı yarın sona erecek. öğrencileri kamplarda

Her iki kampta da 200 ! dostluk, arkadaşlık, birlikte 
öğrencinin katıldığını ! yaşama alışkanlıklarını 
söyleyen ilgililer, . yaz ! kazanarak, spor yaparak, 
boyunca onar günlük ! bireysel becerelerini de 
devreler halinde kampın ! ortaya koyarak, denizin 
süreceğini bildirdiler. ! tadını çıkarıyorlar.

önümüzdeki on gün ; Yaz kalplarının ağus- 
içinde on günlük devrede ; tos ayı sonunda sona ere- 
lise çağındaki gençlerin ■ ıiniiıior
kamplara geleceğini.

ceğini söyleyen ilgililer, 
tesislerden daha sonra

ardından üniversitede i Bakanlığa bağlı çeşitli bi 
1 rimlon'n SGmınGrlorinclGn H?sanağ9a 9en<?le™ ! yararlanılacağını bildirdi

sezonunun
olmaya devam ediyor,

rrı 1 Gemlik -Armutlu yolunun yıkardır devrfey»
limPDİlIll Ol* nedeniyle bilhassa yaz avlarındayazıklarına gidenlerindönüş 
1 Ull V Vİllll Vİ saatlerinde Gemlik girıd ve İlçe içinde frafk yo^jnlu^ı vatan-

daşlann ve sürücülerin şikayetlerine neden oluyor.
Rıfat Minare Çiftliği girişine yapılan kavşa^n tamctfnlanma- 

ması sıkışıklığa neden oluyor. ' ,Dayanışma 
Gecesi
yapacak BABAYİĞİT

Gemlik Tuncelililer
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Yardımlaşma Dayanışma ve 
Kültür Derneği, 6 Ağustos 1998 
perşembe günü Milton Aile 
Gazlnosu’nda ilyas Salman ve 
Metin Kahraman’ın katılacağı 
diya ve folklor gösterilerinin de 
yapılacağı dayanışma gecesi 
yapacak.

Dayanışma, gecesi ile İlgili 
çalışmaların başladığını 
söyleyen dernek yöneticileri 
gecenin ilgi toplayacağını 
bildirdiler

DP GENEL BAŞKANI SN. KORKUT ÖZAL:
“■ TÜRKİYE’NİN BABAYİĞİT POLİTİKACILARA 

İHTİYACI VAR” DEMİŞ.
BABA VAR DA...
YİĞİT HAK GETİRE...

Mesleki
dayanışma

Mali Müşavirler Odası 
Gemlik Temsilcileri Gemlik 
Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim Talan'ı 
makamında ziyaret etti.

Haberi sayfa 3'de
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Yalım Erez’in çağrısı
Son erken seçim manevraları süreci 

bir kez daha gösterdi ki, “liderler 
takımı”nın önderliğiyle Türkiye'nin 
düzlüğe çıkması pek de olanaklı değil. 
Daha dün gibi yakın zamana değin bir- 
birleriyle uzlaşmaları olanaksız sivil 
toplum örgütleri (TISK,“TOBB, TESK, 
Türk-iş ve DİSK), ülkenin geleceğini 
ağartabilmek için bir araya 
gelebilmişler. Ama merkez sağ veya 
sol kanatlarda “liderler takımı” kendi 
aralarında bile uzlaşmamaca ayak 
diremekte.

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

“Türkiye’nin sorunlarının ve 
değişimin önündeki tek ve en büyük 
engel, bugünkü siyasal anlayıştır. 
(...) Siyaset bugün, devlet imkan
larını bölüşmenin, paylaşmanın, 
haksız kazanç sağlamanın ve haksız 
tayin yapmanın aracı haline 
gelmiştir.”

Yalan mı?
Güney sahillerimizdeki -ve yakın 

gelecekte Uludağ’daki- turizm alanları 
yağması en yalın örnek değil mi?

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

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

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

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

Sayın Erez Trabzonlu işadamlarına 
bu çağrıyı yaparken, İzmir'de, 
dünyanın dört bir yanına dağılmış türk 
işadamlarının görkemli "Kurultay”! 
toplanıyor ve Bakan’ı savunduğu 

' görüşü doğrulayan bir tablo sergiliyor-

du :
Onlar birinci ligde top koştururken, 

slyasu«ç'ıer “demokrasi” konusunda 
bile aralatınca uygarca bir uzlaşmaya 
yaramıyorlardı..

Birçok kez yineledim :: Türkiye ola
bildiğince genleşiyor, ama bir türlü 
gelişemiyor

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

Doğrudur!
Dünyanın dört bir yanına dağılmış 

işadamlarının kurultay' topladığı 
Türkiye'de, ’ resmi verilere göre; 
1992’de 5 bin 40 olan “faili meçhul” 
sayısı, 1996’da 15 bin 32i’e çıkmış. 
Bunlardan 12 bin 649’unun dpsyası 
Diyarbakır DGM'de bulunmaktaymış!

“Susurluk” uyutulmakta, sonuç alı
namayacağı kanişi yaygın!; <

Mesut Yılmaz, Budapeşte’de bur
nuna yediği, ye belki de bir 
“kördüğüm”ün çözülmesine yardımcı 
olabilecek “yumruk”tan şikayetini geri 
almış!

Ve de, kendilerini “ülkücü” olarak 
tanıtan sergerdeler, “aman dileyene 
kılıç kalkmaz” geleneğini bi|e umur
samayıp pencereden adam atmaya ve 
gazeteci pataklamaya;1 kalkışarak 
“vatan kurtaran aslan” rolüne soyun
makta!

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

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

Nitekim Erez’in çağrısını yaptığı gün

Sayfa: 2

GOLÜN RENGİ- DOĞA VE DANS
Kosmik ve jeolojik dengeler bozulup yeniden kurulurken dünyamız da 

sallanıyor. Değişirken değiştiriyor doğa, öfkesinden insanoğlu da alıyor 
payını!

Nehirlerin yatağı, göllerin rengi değişiyor. Dünkü kuru toprak, volkanik 
kayalar ateşe kesmiş... Yanıyor -yıkılıyor, batıyor-çıkıyor yerküre! Kendi 
yasalarına göre yeniden kuruyor, onarıyor kendini! ödül ve cezasından 
insanoğlu da alıyor payını!

Okyanusların derinliklerinde yediği nükleer tokatın acısını değişik 
yöreleri tekmeleyerek çıkarıyor belki de! Hindistan ve Pakistan’ın yakın 
aralıklarla yaptığı nükleer denemelerin, Adana’da, İzmir’de ve dünyanın 
değişik yörelerinde meydana gelen ve devam eden depremlerle hiç mi 
ilgisi yok? Depremlerin beraberinde veya hemen sonrasında başlayan^ 
volkanik kıpırdanmalar... sonrası, sonrası...

Köyceğiz Gölü'nün depremiyle değişti, .ısısı yükseldi Adana depremiyle 
beraber! Hemen arkasından İzmir sallandı.

Köyceğiz Gölü’nde yapılan saptamalar kesin olmamakla beraber 
değişikliğin yer altındaki fay çatlamalarından kaynaklanabileceği doğrul
tusunda. Ve bölgenin jeolojik haritasının araştırılmasına karar verdi ler. 
Sonuç merakla bekleniyor!

Düşünmek gerek! Nükleer bela sadece uzayın ve yeryüzünün kirlen-’ 
mesiyle mi, kanserle, faili meçhul(!) hastalıklarla mı sınırlı kalıyor! Yoksa,, 
jeolojik haritaları, dengeleri değiştirecek ölçüde ileri mi gidiyor! Yerkürenin 
içine de işleyerek insanoğlunun varlık koşulunu mu ortadan kaldırıyor! 
Düşünmek, araştırmak, önlem almak gerek!...

Gökkubbenin delinen tepesi, dünyayı kasıp-kavuran orman yangınları 
ve bunlara bağlı olarak termik değişiklikler, ani basınç yükselme ve alçal
maları, mevsimini şaşırmış yoğun yağışlar... Ve sel baskınları... Acı, 
gözyaşı t

Sonra da, ellerini gökyüzüne açarak bütün sorumluluğu, bütün 
günâhları tanrıya havale eden insanoğlu!.^

Bindiği dalı kesen, kendi yaşama koşullarına saygısız insanoğlu! Sen 
kendi üstüne düşeni yapıyor, yapmayanlara “dür!” diyebiliyor musun!

Her türlü değişiminin değişmez yasalarına göre doğadaki iç-işleyiş 
her şeye rağmen sürer gider... Doğa kendini onarır, dengesini kurar! 
Bunu yaparken de, sen onu hor görürsen o seni hiç dikkate almaz! 
Seni yok eder ve senin yerine, kendine saygılı başka şeyleri koyar! 
Doğanın dansıdır bu.

Ve o zaman, ikinci bir Nuh Peygamber çıkmayacak!
Aklını başına topla! Ona ihtimam gösterirsen mevcut nüfusunun 10 

katını, 20 katını, daha fazlasını cömertçe besler! Onu parsellemene bile 
gerek bırakmayacak cömertlikle!

Ama nerde sen de o duygu o akıl!
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Gazetelerine

KÖRFEZ REKLAM
KAYIP

Gazhane Cad. No.:-51/A GEMLİK

(0.224) 513 17 97

HALİL ÖNER

da 
yaz-

İSKENDERUN EMNİYET 
MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

ALDIĞIM 4898 NOLU 
EHLİYETİMİ KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR.

Ahmet Taner Kışlalı
Cumhuriyetteki köşesinde şöyle 
maktaydı:

“Ecevit, parti olmayan

İN do

^r^iır 

l[Ad(

bir
‘parti’nin başında, örgütlenekten 
korkmak... insanlara güvensizlik;., 
sürekli harcanan değerler...

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

Ve de.. Ne yazık ki, Ecevit’in 
şansı Türkiye’nin şanssızlığı olu 
yor!” Başka söze gerek var mı?..

GEMLİK KÖRFEZ
|||i Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1225 
Fiyatı :50.000 TL. 

Sahibi ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER

Mrk.: Gazhane Cad. NO.S1/A Tel: 513 17 97 GEMLİK 

Butsa : 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

□ Olay, 
□ Bursa 2000 ve □ Haber

Vereceğiniz her türlü ilanlarınız için 
BİR TELEFON YETERLİ!

$1%
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Şehit Cemal ilköğretim Okulu İçin çözüm bulundu.
Körfez

V Geçtiğimiz hafta perşembe günü olağanüstü toplanan Belediye 
Meclisi’nde Çukurbahçe’ye İlköğretim yapılması için plan değişikliği yapıldı. 
Haller Yasası gereği, satılan ürünlerden yüzde bir belediye para alacak.

Belediye Meclisi Başkan Nurettin Avcı- nın isteği 
üzerine toplanarak, Çukurbahçe’ Mevkiinde İlköğre
tim okulu yapılması için plan değişikliği ycptı. Başkan, 
Nurettin Avcı'nın başkanlığında geçtiğimiz, höfta 
perşembe günü toplanan Belediye Meclisi'nde 22 
Haziran 1998 tarihinde yapılan meclis tutanağıhın 
pkunarak, kabul edilmesinden sonra, gündemde 
bulunan maddelerin görüşülmesine geçildi.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, daha önceki 
meclis toplantısında Şehit Cemal İlköğretim Okulu'na 
ek bina olarak, meclis kararı ile verilen eski itfaiye 
Fbinasının, il Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelen yazıyla 
binanın Milli Eğitim Hizmetlerine uygun olmuş- ğının 
belirtilmesi ile bölgeye yeni bir ilköğ etim okulu 
kazandırılması için imar planında değlşikı : yapılarak, 
Çukurbahçe'de bulunan İmam Hafi.-Lisesi'i3İr\ 
yanındaki 3 dönümlük konut ve yeşil alan bölgesinin 
ilköğretim okulu olarak plan değişikliği yapılmasını 
önerdi.

ishale hattı, 144 milyar liraya
^;$iniifErifmİyelMûciufâ.^d(i

Kurşunlu 
susuzluktan 
kurtuluyor

Kurşunlu Beldesi su sıkıntısı gidermek amacıyla, 
Ihazırianan proje 144 milyar liraya ihale edildi.

' Kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir, 
hâzetemize yaptığı açıklamada Beldenin su soru
nun yapılan ihale ile uzun yıllar sıkıntı yaratmaya
cağını belirterek şöyle konuştu:

“Kurşunlu Beldemizin kanalizasyon ve su 
sorunu belediyemizce çözüme kavuşturuldu.

5 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon 
şebekemizin döşeme çalışmaları tamamlandı. 
Deniz deşarjı denemelerine başlandı.

Pazartesi gününden itibaren evsel bağlantılar 
şebekeye bağlanacak ve atıklar özel havuzlar
da parçalanıp mikroplardan arındırıldıktan sonra 
denizin 30 metre derinliğinde 350 metre uzağında 
deşarj edilecektir.”

. SU İHALESİ TAMAM
■kurşunlu Belediye Başkanı Bayram Demir, 144 
milyar liraya beldenin su ihalesinin yapıldığını 
çalışmalara eylül ayında başlanacağını ve '9 kllo- 
metre uzaktıktan, Engürücûk ovasından şebeke 
lleısuyun beldeye getirileceğini ve evlere 
bağlanacağını bildirdi.

Kanalizasyon ve su sorunlarının tamamlan- 
masından sonra çalışmalar nedeniyle bozulan 
yolların onarılmasına ve zift dökülmesine 
başlanacağını bildiren Demir, bu konuda ilgili yer
lere başvurarak malzeme teminine gidildiğini, 
önümüzdeki hafta yol üstü ziftleme çalışmalarının 
yapılmasıyla da toz sorunun ortadan kalkacağını 

■ bildirdi.
■ Kurşunlunun çöp toplama sorununun 
[kalmadığını, temel sorunların bu yıl tamamla
narak beldeyi daha yaşanır bir hale getirecekleri

mi söyleyen Belediye Başkanı Bayram Demir, “Bu 
beldede yaşayan herkes vatandaş olarak üze 
rine düşeni yaparsa bize de hizmet getirmek 
kalır. Hizmet getirilirken hükümetlerin desteğine 

(,her zaman İhtiyacımız yar. iktidarlar hizmeti 
dağıtırken ayrım yapmazlarsa o beldede 
yaşayan vatandaşlar devletin olanaklarından 

Mm 9*nlş yararlanırlar" şeklinde konuştu.

Yötıi ğeliy«

Necdet 
Argun’un 
asaleti geldi

Biri-süredir ilçe Emniyet 
Müdür vekilliği görevini 
yürüten Emniyet Amiri 
Necdet Argurt 4. sinir 
Emniyet Müdürlüğü’ne yük
seldi.

ilçemizdeki görevini, 
vekaleten yürüten Necdet 
Argun’un geçtiğimiz hafta 4. 
Sınıf Emniyet Müdürlüğü’ne 
yükselmesinin ardından 
Gemlik ilçe Emniyet 
Amirliğine atanan karar
namesi de geldi.

2. Noter 
atandı

Gemlik 2. Noteri Reşat 
Kuşoğlu’nun ölümü 
nedeniyle bir süreden beri 
boş olan bu göreve Arif 
Erdem ünlü atandı.

Balıkesir İvrindi noterlik 
görevini yapan Arif Erdem 
ünlü’hün hafta içinde göreve 
başlayacağı öğrenildi.

Başkan Ankara’da
Belediye Başkanı Nurettin 

Avcı, bir süre önce kurulan 
Orhangazi-lznİk-Gemlilç ve 
çevresi belediyeleri atık suları 
arındırma birliğinin işlerini takip 
etmek üzere Ankara'ya gitti.

Çevre Bakam Imran' Aykut 
ile bir.süre önce Bursa'da 
biraraya gelen birlik yöneticileri, 
dış kaynaktan sağlanacak kredi 
ile birliğine ait belediyelere ait 
atık suları imha edecek projeyi 
tanıtmışlar ve destek istemişler
di.

Yargıç Ekrem 
Sabri Yılmaz 
Bursa'ya atandı

Yaklaşık 6 yıldır ilçe 
rhizde görev yapan Asliye 
Ceza Yargıçı Ekrem Sabri 
Yılmaz Bursa Hakimliğine 
atandı.
/.ilçemizin sevilen 

yargıçlarından olan Ekrem 
Sabri Yılmaz’ın birinci dere
cede ile atanmasının ardın
dan bu göreve de Antep 
Adliyesin’den yargıç Suat 
Laçinok’un atandığı öğrenil
di.

Yargıç Laçinok’un yakın
da göreve başlaması bek
leniyor.

ölai esaıö nöı^ını döl

Mesleki 
dayanışma

Mali Müşavirler Odası 
Gemlik Temsilcileri Gemlik 
Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim Talan'ı 
makamında ziyaret etti.

Bir süre önce yapılan 
seçimlerle işbaşına gelen Mali 
Müşavirler Odası Gemlik 
Temsilcisi Nuri Acı ile yardım
cısı Hüseyin Varol, sekreter 
üye Nezih Karbay, Talan’ı yeni 
esnaf odası binasında ziyaret 
ederek, mesleki sorunları, 
esnaf ve sanatkarların mali 
konuları ile ilgili alışverişte 
bulundular.

MMO Temsilcisi Nuri Acı, 
yeni genelge ile ilgili bilgiler 
vererek, kurumlar ve gelir ver
gisi beyannamelerinin bundan 
böyle muhasebeciler tarafın
dan imzalanacağını söyledi.

Acı, belgesiz muhasebeci 
ler tarafından tutulan defterler 
konusunda esnaf odasının 
kendilerine yardımcı olmalarını 
istedi.
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, > Meclis, başkahın önerisini oy birliğiyle kabul etti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu alanın kamu

laştırılması halinde Şükrü Şenol İlköğretim Okulu'na 
gitmekte olan Şehit Cemal ilköğretim Okulu öğrenci
leri, yeni yapılan ilköğretim okulunda öğrenimlerine 
devam edecekler.

YÜZDE BİR KOMİSYON
Belediyö Meçlişi'n'in gündeminde bulunan diğer 

bir madde ic; TBMM'dö bir süre önce görüşülecek, 
"kabul edilen Haller Ygsası ije ilgjl^plarak belediye 
sınırları içerisindeki hal yasası kapsamına girbn ürün
ler ?.ı yüzde bir Oıanında belediye payı alınması 
kabul edildik

Ayrıca, yasa gereği., hal müdürü, hâl ’zdbıtası ve 
tahsildar.afp.mpsı için içişleri Bakanlığı'naah kadro 
istenmesine karar verildi.

Yeni Hal Yasası' na göre belediye sınırları1'içetisihde 
hal kapsamına giren ürünlerden yüzde bir oranında 
yergi alınmasıyla belediye bütçesine katkı 
sağlânacağı öğrenildi; »*

içmemeyi tercih ediyorum
Sağlığınız pahasına 25 yıl devam ettirdiğiniz 

şigarâ(tütün) içme alışkanlığını 30.06.1998 tari
hinde kendi iradenizle son verecek,, sigara 
içmeyen bir insan olmayı tercih ettiğiniz. Bu bi 
linçlik, irade ve kesim kararlılığınız için sizi kutluy
oruz.

Bu kutlama babama» yukarıda metnini 
okuduğunuz “tercih belgesi” de onun.

Ve o tam 15 gündür sigara içmiyor. Daha 
doğrusu sigara içmemeyi tercih ediyor.

Bu köşenin okuyucuları bilirler. Babalar Günü 
hediyesi olarak sigara içme alışkanlığını 
değiştirme pograrhına babamın kaydını yaptır
mıştım. Defalarca sigarayı bırakmayı deneyen 
ama bir türlü başarılı olamayan babam da bu pro
grama büyük gönüllülükle katıldı.

Geliri Çağdaş Eğitim Kooeperatifi’ne bırakıl
mak üzere, Vali Orhan Taşanlar’ın himayesinde, 
Yerel Gündem 21'in desteğiyle düzenlenen prog 
ram» klinik psikolog Yalçın Kireççi’nin patenti ken
disine ait olan Bibson yöntemi ile Kireççi, tabii ki 
sigarayı 6 saatte bıraktırmıyor. 6 saat süren bir 
programla bir alışkanlığı değiştirmeyi deniyor ve 
izlediğim kadarıyla da oldukça başarılı. Bu yak
laşık 25 yıldır günde bir paket sigara içen babam, 
örneğin 15 gündür içmiyor. Zaman zaman özellik
le yemeklerden sonra eline sigara alıyor ve yak
madan İçermiş gibi tutuyor, ilk günler sigara 
aldığını görünce “aman, eyvah” derken,.şimdi o 
sigaranın yakılmadan bir süre elinde kalacağını 
biliyoruz. Sanırım bir süre sonra ona da ihtiyacı 
kalmayacak. Ve umuyorum ben de birkaç ay 
sonra “üzgünüm babam yine sigaraya 
başladı” şeklinde yazı yazmam...

Efendim, anladığım kadarıyla Bibson yöntemi 
aslında bir terapi. Sigarayı sahiden bırakmak 
isteyenler üzerinde ise bu yöntem daha etkili, 
Yöntemle olumlu düşünmeyi, düşünceleri kont rol 
altına almayı sorgulamayı, yaşamın her anında 
soru sorma alışkanlığı Verilmeye çalışılıyor. 
Böylece neden sigara1 içmemeyi tercih etmek 
gerektiği ortaya çıkıyor.

Programı desteklemek amacıyla verilen 
kitapçıkta “sigara alışkanlığı” özelinde herhangi 
bir durumu netleştirmek için sorulması gereken 

sorular yer alı yor. Ne, nerede, ne kaybederim, 
ne kazanırım, hepsi mi, karşı olan, getirisi, 
götürüşü, kime göre, nasıl başarırım. Ne yap
malıyım... Gibi onlarca soru.

Bu sorulara “sigara alışkanlığı kapsamında 
verilecek cevaplar, alışkanlığı değiştirmeye yetiy
or. Ve bazi şeylerin farkına varamıyorsunuz, 
örneğin eliniz sigaraya gittiğinde ve hatta 
sigarayı elinize aldığınızda bu sorular aklınıza 
geliyor ve sigarayı bırakıyorsunuz.

Çünkü Yalçın Kireççi’nin idiasına göre 
sigaranın içindeki bazı maddeler örneğin nikotin 
fiziksel bağımlılık yapmıyor. Yani size nikotine 
ihtiyaç duyduğunuz için sigara içmiyorsunuz. Bu 
tamamen refleks ve bir alışkanlık. Nikotin bağım
lılığı tıpkı tek sigara içince arkası gelir, sigara 
içmek insanı rahatlatır, sigarayı bırakmak irade 
mbselesi, sigarayı bırakmak zor hatta imkansız 
gibi yanlış inançlardan biri. Siz bunlara kulak 
asmayın. Eğer sigara içmek gibi bir alışkanlığınız 
varsa ve bundan rahatsızlık duyup değiştirmek 
istiyorsanız bir de Bibson yöntemini kullanın.

Biz denedik ve sigara içmemeyi tercih edi 
yoruz.

Pazar günü güneş kavurdu

kıyılar doldu
Yaz sıcaklan kendini iyice hissettirmeye başladı.
Geçtiğimiz hafta, bölgemizi etki altına alan yağışlı 

havalardan sonra ısılarda meydana gelen belirgin düşüşten 
sohra ani başlayan sıcaklar nedeniyle pazar günü bütün 
kıyılarımız, sıcaklardan bunalanlarla doldu.

Hava ısısının 35 dereceyi aştığı gözlenen pazar günü. 
Bursa ve yakın çevre ilçelerden günübirlik araçlarıyla gelen 
ve denize girerek, serinlemek İsteyenler Küçük Kumla’dan 
Armutlu’ya kadar tüm kıyı bantlarını doldurdular.

Kapaklı Köyü yakınlarında bulunan tabii plaj konu
mundaki kıyılarda ise tam İzdiham yaşandı.

Kıyılahmızdakl ağaç altlarında piknik yapan vatandaşlar, 
hafta sonunu Körfez'ln serin sularında serinleyerek, geçirdi 
ler._______________________________

V
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SÜRGÜNÜM GÖZLERİNE
Çağla yeşili akşamlarında
Çiseleyen yağmura inat 
üşümüş çınar yapraklarında 
Anılarımla yüzleştim

Bilir misin?
Kaç kaçamak öpüş
Kaç bağbozumu tanık
Dönüşünü umarak
Gecenin çığlığı yalnızlığımı sararken
Papatyalar açtı düşlerimde

Kıyılarına varamadığım denizlerde
Yosun gözlü,
Yosun kadınlara sundum
Kiraz çiçeklerinde dolaşan meltemi
Belleğimde gitti maviler
Kulaçlarım yorgun
Sıcak ellerin üşür yüreğimde

Kırar anlatımlarımı
Gözlerinin! izdüşümü 
Yitik sözcükleri ararım 
Eylülümün sarı evreninde 
Oysa sana saklamıştım 
En güzel sözcükleri
Gül yaprakları gibi içimde kurutarak

Anılarımdan süzülüp gelen güvercin güzelliğinde 
Basti dallarımı o deli müzik 
dönülmez yolculuklara çıkmaya hazınm 
Sis kaplasa da
Uçurumlarına ağıtlar dizdiğim
Dağ geçitlerini
Kuruyan dudaklarıma
Umudun öpüşü yeter 
Raslantı bu deme 
Sürgünüm gözlerine

Aralık 1996 Trabzon 
Düzköy İlçesi Taşocağı Köyü 
İlköğretim Okulu öğretmeni

HİKMETİNDENDİR
Hükmeyler Mevlanın hikmetindendir 
Erzurum Erzincan şimdi Adana 
Kulların elinden hiç birşey gelmez 
Mevla emrederse hikmetindendir

Tarih doksan sekiz Adanamızda 
Sallandı dağ taş mehşer dediler 
Kurtlar kuşlar ahu zar etti 
inanki Mevlanın hikmetindendir

O yüksek bunalar künfaküm oldu
Çelik demirler birden kırıldı
Anne babalar varken yok oldu
Bilalım Mevlanın hikmetindendir

üç dakika sürmedi sarsılan yerler 
O güçlü binalar kahveler hanlar 
Yerle bir oldu bir çok insanlar 
Oda mevlanın hikmetindendir

Adana Ceyhan vatan bizimdir
■ Bacı kardeş gitti büyük hazırdı 

Çan 11 mahlak öldü hepimizindir 
Çaresiz Mevlanın hikmetindendi

Gelin vatandaşlar iç yaramıza 
Yardım edelim Adanamıza 
ölüye rahmet sağlarımıza 
Bilelim Mevlanın hikmetindendir

Yarattı Mevlam insan bizleri
Kan et verdi üstüne deri
Hizmete arz etti gökleri yeri
Böyle kuvvet Mevlana hikmetindendir

O büyük Mevlaya biz neyi yaptık 
Gözümüz görmedi ipimiz koptu' 
Felaket gelince ceryan çarptı 
Bu da Mevlanın hikmetindendir

Ali şükredelim biz halimize
Kusursuz gidelim hak yolumuza 
Mevlam bağışla çoçuklarımıza 
O da senin hikmetindendir

Kemal der yarap nica halimiz
Sana gelmek için diken yolumuz
El açan aciz Mahsun kulunuz 

. Merhamet hikmetindendir.

Gazetemizin şiir köşesinde yayınlanmasını

istediğiniz şiirlerinizi bize ulaştırabilirsiniz.
Gazhane Cad. No.:51/A GEMLİK

Tel & Fax : 513 17 97

İcra’ya iki atama
Uzun yıllardan beri iki kadro ile hizmet vermeğe çalışan Gemlik 

icra Müdürlüğü'ne iki yeni atama yapılması işlemlerin hızlanmasına 
yarayacak.

Yıllardır bir müdür ve bir katip ile hizmet veren icra 
Müdürlüğüne Kahramanmaraş Nurhak ilçesinden Necdet Bıçakçı 
atanarak göreve başladı.

ikinci atama ise Kars'ın Posof ilçesinden özbay Demirtaş'ın 
atamasıyla gerçekleşti.

Bugün göreve başlayan Demirtaş ile Gemlik icra Müdürlüğü 
kadrosu dörde yükseldi.

MUCİZE BİR ÇAY THERMOJETİCS
Thermojetics içecek, çin ve yağmur ormanlarının 

bitkilerinden yapılmış bir enerji formülüdür.
Thermojetics. Isı yaratılması anlamına gelen 

thermogenesis kelimesinden gelir. Bu yemek veya 
depolanmış vucud yağının, vücud tarafından enerjiye 
dönüştürüldüğü bir süreçtir.

Thermojetics çay vücud hücrelerini canlandırır 
kendimizi daha dinç, enerjik kuvvetli hissetmenizi 
sağlar.

Bir enerji çayı olarak soğuk veya sıcak suyla, 
veya meyva suyu ile günde en az iki defa kullanılmalıdır.

Daha fazla bilgi için :
Diş Dokroru Doğan Alkaya

Tel (iş): 513 25 20 - Tel (Ev) : 513 25 19

KAYIP
İzmit Kocaeli Nüfus 

■Müdürlüğümden aldığım 
nufüs cüzdanımı ve İzmit

Kocaeli Trafik Şube 
Müdürlüğümden aldığım 

ehliyetimi kaybettim.
Hükümsüzdür. *

ŞEREF AÇAR

KAYIP
Erzincan Nüfus 

Müdürlüğü’nren aldığımk 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.

Ali DİNÇEL

MİLTON
AİLE GAZİNOSU

Düğün, Nişan ve Özel günleriniz 
için rezervasyonlarımız 

devam ediyor
İskele Meydanı 'MS

İl® aiıgia
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ISI YARI Ş AKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

BursaRAY 
Hayırlı Olsun!

ARABA SOHBETİ
i Araba ve trafik günlük yaşantımızın önemli 
bir bölümünü işgal ediyor. Araca sohbetinden 
hoşlandığını söyleyemem.

Bazen bunlara katlanmak zorunlu hale geli 
yor. Ama olsun kazancımız da olmuyor değil. Bü 
yazı böyle sohbetin sonunda kurgulandı, kaleme 
alındı.
I Benim değinmek istediğim, itiraz ettiğim tüke
tim çılgınlığının vardığı boyut ve pazar 
şkonomisinin insanları tutsak etmesi. Maddi 
değerlere öne çıkarmasıdır. Misafirlikte dikkat 
İdiniz. Ev ve araba ile ilgili sohbet zamanın 
jüyük kısmını alır.

Hangi sorun biraz deşilse, kazınsa altından 
bilinçsizlik çıkıyor. Bilinçsizlik ne demek? 
Farkında olmamak, doğru ile yanlışı ayırt ede
memek, aklın yolundan gitmemek den,ektir. 
■ Arabanın markası, yaşı, gücü, kapasitesi vs. 
Konuşulursa araba kullanırken yaşanan, 
başağrıtan sorunlar, bozuk trafik dile getirilmez 
mi? Trafikte yaşanan streslerin büyiv böl 
insan ilişkilerindeki düzeyi (düzeysizliç ), bozuk 
iletişimi, kaba kuvvet gösterilerini ya sıtmak- 
ladır. Argo küfürler sözel iletişin yeterli 
olmadığının, insanların birbirini hiç mf a llamaya 
[niyetli olmadığının göstergeleridir.
■ Yollar konumun ya da statünün işlemediği, 
‘sökmediği tek yerler. Çok kibar, karınca ezmez 
nitelikli bir arkadaşım araba aldıktan bir sene 
bonra üslübu, dili şaşılacak derecede değişmişti.

Şoför argosunu, küfür edebiyatını çok kısa 
sürede öğrenmişti.

Şikayet dilinden sevgi diline ulaşalım. 
Ricalara dikkat edelim. Yaptığımız hata için özür 
dilemesini bilelim, özür dileyince o çok önem 
verdiğimiz değerimiz düşmez. Tam tersi saygın
lığımız artar. Biz her davranışta kişilik değer
lerinin alçalıp, yükseldiği yanılmamasını yaşıyan 
insanların çoğunlukta olduğu toplumsal kültüre 

sahibiz.
t Adeta değer tiryakiliği oluşmuş. Halbuki biz 
İne isek oyuz. Yükselip, alçaldığını 
düşündüğümüz şey göreceli olup, bizim olayları 
[anlamlandırmamız, anlam yüklememizle ilgili bir 
şeydir. Nereden nereye...

F( Olay, 
□ Bursa 2000 ve 

□ Haber Gazetelerine

Vereceğiniz her türlü 
ilanlarınız için 

BİR TELEFON YETERLİ!
| KÖRFEZ REKLAM

© (0.224) 513 17 97
GEMLİK

Yaklaşık ■ (4) yıl gecikmeyle, 
BursaRAY’ın temeli atıldı.

Bursa için hayırlı uğurlu olmasını dili 
yoruz.

BursaRAY Bursa için çok önemli.
- Doğu ve Batı yakasında yaşayan 

halkın, ulaşım sorununu çözecek.
- Memurun ve eşnâfın, zaman kaybını 

önleyecek.
- Hava kirliliğinin azalmasında, (özel

likle kent merkezinde) önemli katkısı ola
cak.

- Bu hafif raylı sistem, Bursa şehrine 
sınıf atlatacak.

- Ve. Avrupa şehri “Lafı” Bursa’ya 
şimdi daha fazla yakışacak.

Ama. Bir gerçek var ki, BursalIlar hafif 
raylı sistemin 4 yıl gecikmesini bir türlü 
hazmedemiyor.

Görevdeki Belediyenin, İhale sonuçlarını 
kucağında bulmasına rağmen, bu işin 
neden daha c ' sonuçlandırılmadığını 
hala tam olarak anlayamıyorlar.

■ Raşkâhin “Babayiğit bir davranışla” ipfâl' 
etı:_,. ilklhâtenin sebebini de bilemiyorlar..

Ben de,^ürkiye Gübre Sanayiinin farklı 
teknolojideki tüm yatınmlârındâ görev aidim.

Fizibilite çalışmalarına, ihale evrakı 
hazırlanmasına, mukavele ve taslağı 
hazırlanmasına, mukavele ve kredi müza
kerelerine katıldım.

işlerin ne kadar süre alacağını, hangi 
maddelerin risk taşıdığını “az çok” bilir
im.

- Sizin kucağınıza bırakılan ve içinize 
sinmeyen bir ihaleyi, bazı haklı gerekçeler: 
le iptal etmek durumunda kalabilirsiniz.

.- Ama. 6 ay gibi bir zaman içerisinde, 
eksikleri giderilmiş yeni bir ihaleye çık
manız mümkündür.

- üniversite Hocalarından ve uzman
lardan teknik yardım istemeniz doğaldır.

Ama... iyi ve düzenli bir programla bu iş 
(3) ayda tamamlanabilir.

- Fizibilitesi, ihale evrakı ve mukavele 
tasylağı hazır olan, bu doküman toplu
luğuna, uzmanların görüşü de eklenince, 
artık ihaleye çıkmak için engel kalmaz.

Âmâ. Temel atma töreninde, Sayın' 
Başkan’ın söylediği bir kelime, bu işi başka 
yönleriyle de analiz etmenizi gerektiriyor.

- Sayın Başkan bana “korkak” dediler, 
diyor.

Bu tür büyük yatırımlarda, “ihale 
döneminden daha da zor” bir dönem 
yaşanır.

“Mukavelenin uygulama” dönemidir, 
bu dönem.

Satınalmalar, proje deişiklikleri, 
istihkak ödemeleri, fiyat farkları, termin 
gecikmeleri, mukavele intilafları ve politik 
baskılar bu dönemde yaşanır.

'işte insanili “başı yanarsa” bu 
dönemde yanar.

Metro çalışmalarında, Murat Karayalçın 
ve Nurettin Sözen’in yaşadığı sıkıntıları 
ve çıkarılan iddiaları bir hatırlayın.

işte. O zaman Sayın Başkan’ın korkup 
korkmadığına daha iyi karar verirsiniz!

Haftanın Fıkrası
65 yaşını aşkın biri doktoruna 

sorar:
Doktorcuğum benim ağabeyim 

yaşındakiler var. 75-80 yaşında kimse 
ler her vesile İle anlatıp duruyorlar.

Yaptıkları hovardalıkları, gezip toz
dukları kadınları. “ .

“- Bunlardan sana ne? “
Sana ne olur mu? Söyleyenler 

gibi ben de aynı şeyleri yapamıyorum, 
onlardan küçük olduğum halde?” 

“- Peki nereden biliyorsun, 
ağabeyin yaşındakllerln bu kadar hızlı 
yaşadıklarını”

Her fırsatta söylüyorlar.
O halde sen de söyle.”

Bir dönem, “askerlik anılan” 
anlatılır.

Bir dönem, “iş anıları” ilk şırayı alır.
Bir dönem “çapkınlık anıları” vitrine 

çıkar.
Sonra yaş kemale gelir.
Bazı' .rı artık, bu konuşmaları 

bitirir.
Bazılarının İse çenesi durmaz, 

sürekli konuşur.
; Hani bir laf vardır. •
“Horoz ölür, gözü çöplükte kalır” 

diye.
Ama. Doktorun tavsiye ettiği gibi, 

“konuşmanın sağlığa zararı” yoktur.

Sözün Özü
Hayat, bir oyuna benzer, 
İstediğimiz kartları 
Elde etmek, elimizde değildir. 
Ama, oynamak elimizdedir.

“Terence”
Hayat oyununu, futbol maçı gîbî 

düşünün, ; K''. ...;; ">f «
(90) Dakikalık, kıran kırana bîr maç,
- Oyunun bîr bölümünde, attığınız 

nefis bir gol ile mest oluyorsunuz.
• Bazen en yakınınızdan, bir tekme 

veya darbe yiyorsunuz.
- Bazen bîr “sarı kartı” îie, şok 

oluyorsunuz,
«'‘Kırmızı kart" ile, saf dışı kalıyor

sunuz.. / ■
-Bazen hem finalleri, hem de uzat

maları oynuyorsunuz. *
- Hep bunların sizin kontrolünüzde, 

olduğunu zannediyorsunuz.
- Ama. Kartlarda yşzıiı, “senar 

yonuzu” oynuyorsunuz.
- Durum böyle olunca, sonunu 

değiştiremezseniz bile:
“Maçınızı centilmence ve mertçe 

oynayın t c" ••

."u^uk" bir söz
O kadar sert saçları vardı ki, 

berber çim kesme makinası kullanmak 
zorunda kalmıştı.

MİNİ - SÖYLEŞİ
Geçen cuma günü, Körfez Gazetesinde 

Mehmet Dinç ile karşılaştık.
Pat diye “damardan* girdi.
Eleştirilerini ve önerilerini peş peşe 

sıraladı.
Yerel konuda, yazmadığımız için sitem 

etti.
Ben de kendisine hak verdim ve mini 

sohbet biçiminde köşemizde misafir etmeyi 
düşündüm.

Mehmet Dinç, geç bir işadamı.
Eğitime yaptığı, kırtasiye ve kömür 

yardımıyla dikkat çekiyor.
Politik bir kimliği de var.
Anavatan Partili-ve aynı zamanda 

Belediye Meclisi üyesi.
Kısa bir hal-hatır konuşmasından sonra, 

söyleşiye başladık.
“• Belediye Hizmetlerini yeterli buluy

or musun?” diye Sordum.
Yapılan hizmetlerin yeterli olduğunu 

söyledi.
Ve. Sıraladı.
- Osmaniye ve Hamidiye Mahallesi 

başta olmak üzere, yapılan alt yapı çalış
ması.

- Çarşı Meydanı’nın ve Eski Pazar 
Caddesi’nın sonundaki meydanın.düzenlen
mesi.

- Çakalderenin Islahı.
- Odun ve kömür depolarının şehir 

dışına çıkarılması.
- İstimlak suretiyle yeni yollar açılması 

ve geçmiş senelerden kalan istimlak 
bedellerinin ödenmesi.

- Ve. Belediyenin yaptığı, rutin bazı 
hizmetler,

“- Peki.. Bu belediyenin “İZ 
BIRAKAN” ne gibi bir hizmeti oldu” diye 
sordum.

- Bazı müzik ve kültür hizmetlerinden 
bahsetti..

- Yeni yapılan itfaiye Binasını ekledi.
Bu dönemde yapılan hizmetlerin, 

Birinci ve ikinci kordon düzenlemesi 
kadar, “iz bırakamadığım” kendi kendime 
düşündüm.

Belediye hizmetlerinden yerel poli
tikaya atladık.

Gemlik’te (ANAP) ın durumu nasıl” 
diye sordum.

(Bupar II) araştırma şirketinin, yaptığı 
araştırmaya göre (ANAP) ın birinci parti, 
Faziletin ikinci parti olduğunu söyledi.

Milliyetçi ve muhafazakar kesim ile 
ilişkilerini.” sordum.

“Yerel de bir sıkıntımız yok” dedi.
“Gemlik’te politikacıların ülke çapın

daki olaylara karşı yeterli ölçüde duyarlı 
olmadığından söz etti.

özellikle ilçe başkanlarının “Basın 
Toplantılarını” ve “Demeçlerini” hatırla
maya çalıştım. .

Ama.. Bu konularda yapılan, önemli 
bir etkinlik aklıma gelmedi.

“- Gemlik ve Manastır’daki imar ile 
ilgili görüşlerini” sordum.

Manastır’da ayrık yapı ve villa tipi 
evleri tercih ettiğini söyledi.

Ama. Son on yıldır çok katlı binalara 
alt, talebin önlenemediğini ilave etti.

- Aklıma Adana Depremi geldi, şöyle 
bir “irkildim”.

Kendisine iş ve politika hayatında 
başarılar diledim, ve ayrıldık.

önümüzdeki haftalarda, yeni bir 
konuk ile birlikte olmak umuduyla.

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTO. ŞTL 
ACENTELİĞİ-KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR. İH -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

Cj^mLİK Yalova-Kartalrfişgünü) 6.30-11.00-15.00-
1 1.9.30 (Tatil)Z. 15-11.15-16.00 Kartal-

Gerekli Telefonlar Resmi PalreleL Yaiovarfisgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00
itfalve 110 'TEK Arıza 5.132066 (Tatil) 9.00-13.00-18.45 Yalova-
P^ İmdat ’ 65 TEK İşletme -5134503 ŞirkecJ:(İşgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil)
poiis ımaat lob . -Turizm Der. . 5131274 6.30-13.00-17.3C Sirkecl-Yalova:(lşgünü)
Jandarma İmdat ' 156 . Spor Sah. ’ 5140095- 9.15-14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15
Jandarma K., 513105.5 5131286 Deniz Otobüsü
Polis Karakolu 51,31879 513 174 Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-
•Gar. Kom • , 5131206 HakKÜtÜD ■ r 5 13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 (Tatil)

As Sb P’ İ r» n<7 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-17.00-
Kaymakamllk ■ 'Karayolları '53308 17.45-18.30-19.20-20.30

Kaymakamlık 513İ051 Uman Bşk. 5131133 valova ■ Kabataş{işgünü):7.20-9.45-12.40
Kaymakamlık Ev 6mo59 MalMd. 5131095 15.00-17.15-19.30

c. bavciYra. 5132954 TapuSİC. Md. 5131414 Kabataş-Yalova (İŞ): 8.35-11.00-13.45-16.30-
EmnlyetM. 5131028 Müftülük 5131364 18.25(Haftasonu):9.15-10.30-11.35-13.30-

. Gümrük Md. , 513141i- 14.45-17.45-18.35
Tekel Md. 5131042 Feribot

IIIACIM yer'<a'kxj' 5132360 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)
Ut-A^.I_IVL çeTar. Md 5131186 7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00-

Uludağ Turizm 5131212 İlçe Seç. Md. 5134994 23.00 (P.tesi, salı, çrş, prş) 22.30(C.tesi)
Aydın Turizm 5132077 7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-16.30-18.00-19.30-

1 , 21.00-22.30(Cuma, pazar)
• na. 1, 5134521-23

Başkanlık 5134520

Hgştgneler otobüs İşlet. 5134521-122
Devlet Has. , 5139200 Su İşletmesi 5134521-115 £,y9az tîzıînn
SSK Hastanesi 5132329 İtfaiye 5 32325 ^9QZ ! i IS
Mer. Sağ. Ocağı 8131068 tfluh?!?t5 M'5 34821-182 ocakaaz 5 3 6 37

TAKSİLER 51*521-111 gg^ 51388 43

Körfez Taksi 5131821 Yalnız 185 Iprâgaz 513 22 59
Çınar Taksi 5132467 Habaşgaz 513 45 46
Güven Taksi 5133240 ykltffî,zu
Gemlik Taksi 5132324 TUTKU - “Hamı Kardeşler” YenlLIkltgaz 5 3 65 00
Manastır Taksi 5143550 TUTKU. COZCI Kardeşler Alevgaz 513 40 95

NÖBETÇİ 
ECZANELER

14 Temmuz 1998
Sağlık Eczanesi

15 Temmuz 1998
Erçek Eczanesi

16 Temmuz 1998
Engin Eczanesi

17 Temmuz 1998
Veziroğlu Eczanesi

18 Temmuz 1998
Yiğit Eczanesi

19 Temmuz 1998
Balıkpazarı Eczanesi

20 Temmuz 1998 
Seda Eczanesi



14 Temmuz 1998 Salı Sayfa: 6ı

\ T.C.
GEMLİK İCRA DAİRESİ

DOSYA NO : 1997/381 Tl.
Menkulün Açık Artırma 

İLANI
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar 

satışa çıkarılmıştır.
Birinci artırma 30.07.1998 günü saat 10.30 -10.45 de .Emniyet Müdürlüğü 

önünde yapılacak ve o günü kıymetlerinin %75 ine istekli brluı madiği takdirde 
31.07.1998 günü aynı yer ve saatte 2. artırma yaMarak e* çok fiyat verene 
satılacağı ve satış şartnamenin icra dosyasında. rülebiu 'eği masrafı verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene göndeııkbiliCf ji, fazla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla icra Mern<‘ uğuna başvurmaları 
ilan olunur.
MUHAMMEN KıYMETİ ADEDİ
280.000.000 1

icra Memuru

CİNSİ MAHİYETİ VE ÖNEMLİ NİTELİKLERİ
16 BN 273 PLAKALI 1974 MODEL FORD MARKA OTOMOBİL

(lcdf.K.114/1, 114/3
Yönetmelik örnek No.: 25

O Güneş O (pek O Koza 
O Erdem O Kristal O Kıvılcım

Körfez Ofset
S 513 17 97 GEMLİK

Her Zevke, Her Bütçeye Uygun Davetiyeler
1 günde itina ile basılır*

BURS VERİLECEK
Döktaş, Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. <

◦ METALÜRJİ MÜHENDİSLİĞİ
◦ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
◦ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
O BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
◦ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Branşlarında öğretim gören, başarılı, 2. ve’ 

daha üst sınıfta okuyan Orhangazi’li, Gemlikli ve 
Yalova’lı öğrencilere Burs verecektir.

Burs verilen öğrencilere staj imkanı ve iş 
önceliği sağlanacaktır.

İlgilenenlerin Gölyolu No.: 26 ORHANGAZİ 
adresinde bulunan fabrikanın insan Kaynakları ve 
Endüstri ilişkileri Müdürlüğü’ne 31 Temmuz 1998 
tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

KİRALIK DAİRE
MANASTIR MEVKİİ 

ĞZNUfl KOOPERATİFİMDE 

KİRALIK DAİRE 

TEL : 513 17 97 GEMLİK

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK - REKLAMCILIK -YAYINCILIK
Her Türlü Baskı işleriniz itina ile Yapılır

Fatura, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Gider Makbuzu, 
Reçete, Müstahsil Makbuzu, Kitap, Dergi, Broşür, Gazete, 
Cilt İşleri, El İlanı, Kaşe, Kimlik Kaplama, Fatura Kartı, 

Özel PVC Kartlar, Takvim 
Rulo etiket yapımı

- 51/A GEMLİK Tel & Fax : 513 17 97 
Cad. Horoz Apt. Altı BURSA 

225 20 67 - 223 66 88
.....

Gazhane Cad. No
Kemal Ben



HAFTALIK SİYASİ GAZETE ■■■■■■■■■■■

Körfez OFSET’te
KAŞEDE, MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

30 DAKİKADA BİLfilSAMR SİSTEMLİ KAŞE VE MÜHÜR YAPILIR 
Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97

IL
V
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1800 araçlık katlı otoparkdle liman alanından daha iyi yararlanılacak

alana yapımına başlanan katlı otopark 1800 araç olacak.

Eğlence yerleri ye gazinoların çıkardığı sesler, 
vatandaşları çıldırtıyor.

[ Gemlik Liman ve Depolama işletmeleri A.Ş.'nin 
Kocaçukur Mevkiinde bulunan tesislerinde, katlı otopark 
■inşaatına başlandı.
■ GEMPORT Genel Müdürü Ziya Alkan gazetemize yaptığı 
açıklamada, GEMPORT Liman sahasını daha iyi kullanmak, 
artan iş hacmini dikkate alarak geleceğe yönelik gelişme 

,1er içinde sıkışıklık meydana gelmemesi için sınırlı olan 
.sahayı verimli hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.
■T 700 aracın aldığı alana inşaa edilen katlı otopark 1800 
araç alacak.

GEMPORT Genel Müdürü Alkan, TOFAŞ'ın yeni ürettiği 
Palio'nun önümüzdeki yılda ihracatının artacağını, 
Renault'un da limanlarından ihracat yapabileceklerine 
dikkat çekerek, "bugünden yer önlemini aldık, ithalat ve 
ihracatta bir anda 1800 aracı park ettireceğiz” dedi.

Alkan açıklamasında, ithalat ve ihracatın geçmiş yıllara 
göre bu yıl daha düşük olduğunu, bunun nedeninin ise 
bütün sektörleri etkileyen ekonomik krizden kay
naklandığını belirtti. Bu nedenle limana gelen gemi sayısın
da azalma olduğunu kaydetti.

Kumla’da ses 
kirliliği bıktırdı

Bu yıl havaların geç ısınmasıyla yeni başlayan 
. yaz sezonunda yazlıkçılar. Küçük Kumla, Büyük 

Kumla, Karacaali gibi tatil beldelerini doldurmaya 
başladı.

Akşamüstleri sahilde gezinti yapan yazlıkçılar 
yedikleri çerezlerin kabuklarını yerlere atarken, öte 
yandan da bar, diskotek ve eğlence yerlerinde 
yüksek volümlü müzik ses kirliliğini de ortaya çıkarı
yor.

Birkaç aylığına dinlenmek için bu tatil beldele
rine gelen yazlıkçılar, yüksek sesli eğlence yerleri 
nedeniyle tatillerini yarıda bırakarak dönmek zorun- 

ı da kalıyorlar.
Vatandaşlar Çevre Müdürlüğünce, bu tür 

. eğlence yerlerinin denetlenmesini istiyorlar.
Haberi Sayfa 3’te

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

GEMPORT büyüyor
GEMPORT limanına doğru son günlerde hiç gittiniz mi? 

K GEMPORTun Gemlik e kazandırılmasından sonra Bursa 
yolu ile TÜGSAŞ Fabrikası arasındaki sahada büyük 
hareketlilik yaşanmaya başlandı.
■ Bu hareketlilik son birkaç aydır daha da hızlandı.
■ Bursa yolundan limana doğru girişte Hayrettin Akcan ın 
benzin istasyonu, hemen arkasında BAKNAK Nakliye Şirketi, 
biraz ileride GEMNAK. solunda GEMPORTun depo alanı, 
SERTKAYA Nakliyat, ONUR Petrol, bir sürü araç....

Limanın Kocaçukur a yapılmasıyla başlayan bu ticari 
gelişme, öncelikle nakliye sektörünün canlanmasını getirdi,. . 
■ Gelen gemilerin boşaltılması ye yüklenmesi karayolu ile 
yapılmakta. Bu da liman karayolu trafiğinin yoğunluğunu art
tırıyor.
E • Limanla başlayan bu ticari gelişme, bölgenin Bursa Serbest 
Bölgesi seçilmesinden sonra daha da artacak.

W İstanbul Haydarpaşa Gümrük Antrepolarının kaldırılması 
Gemlik limanının gelişmesine neden oluyor.
I Buna karşın GEMPORT Genel Müdürü Ziya Alkan geçen 
.yıla göre limana gelen gemi sayısında azalma olduğunu söylü
yor.
E GEMPORT limanının hareketlenmesi yalnız TÜGSAŞ yolu
nun hareketliliği ile kalmadı.
K Dikkat edilirse Engürücük Köyünden sonra Bursa yolunun 
sağı ve solu kereste depolarıyla doldu.
| Bu durum Serbest Bölgenin gelmesinden sonra daha da 
değişeceğe benziyor.

Değişimin olumlu veya olumsuzluğu tartışmasını çevre- 
■ çilere bırakırken yaşanan değişimin Gemlik’e ne kazandıracağı 
sorusunu tekrar ediyorum.
I Serbest Bölgeden yer alma konusunda Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanının gayretleri yeterli olmadı. Birkaç işadamı 

. kurulacak alanda pay sahibi oldu.
L Yarın gönler su gibi akıp gittiğinde. Gemlikliler olarak 
kedinin ciğere baktığı gibi bakacağız.
■ Bu büyük hareketliliğin Gemlik’e neler kazandıracağını veya 
neleri götüreceğini hep birlikte göreceğiz.
i Bu gelişme birkaç kişinin kesesini doldurmasın, ilçemize 
ekonomik ve kültürel yararlar sağlasın.

B Dileriz götürme yerine getirisi olan bir gelişmeyaşansın.

B Yaz sıcaklarının başladığı bugünlerde sahiller tıka basa 
doldu,-

Küçük Kumla da akşam saatlerinde gezmek beceri işi. 
İnsan seli bir Büyük Kumla’ya doğru, bir iskeleye doğru gidip 
geliyor.
■ Bu insanların neden hoşlandıklarını anlamak olası değil. 

Gördüğüm kadarıyla en çok hoşlandıkları şey gezerken 
ayçekirdeğl yemek ve kabuklarını yola atmak.

İlçe Sağlık Müdürlüğünün yaptırdığı deniz suyu kontrol
lerinde sahillerimizin büyük çoğunluğunda yine insan sağlığına 
zarar verecek düzeyde koli basiline raştlanmış ve denize gi- 

. rilmesi sakıncalı bulunmuş.
, Bizim insanımız kontrol sonuçların! hiç dinlemiyor, imam 
bildiğini okur örneğinde olduğu gibi en kiril noktada bile 
denize giriliyor.
L Hastalanan var mı derseniz,- birkaç örnek görülse de- 
sonuç bize vız geliyor tırıs gidiyor.

Kumla’da 
huzur 
operasyonu

il Jandarma Alay 
Komutanlığı na bağlı özel 
ekipler tarafından geçtiğimiz 
hafta içinde Küçük Kumla ve 
Büyük Kumla içinde yapılan 
huzur operasyonunda bar, 
diskotek, gazinolar didik didik 
arandı.

Aramalarda 12 yaşında 
bir garsonda silah bulundu.

Haberi Sayfa 3’te 

Devlet Hastanesine 
kadın doğum 
nam

Devlet Hastanesindeki 
KadınHastalıkları ve Doğum 
servisine Uzman Doktor Nuray 
Kitapçıoglu atandı.

iki Kadın Doğum Uzmanı 
olan Gemlik Devlet 
Hastanesinde Nuray
Kitdpçıoğlu göreve-başladı.

Haberi Sayfa 3’te

Dursun Ergüler 
“Dam" köşesiyle 
2. Sayfada

Gonca Yerliyurt 
“Renkler” köşesiyle
3. Sayfada

Muzaffer Gürboğa 
“Not Defteri”yle 
5. Sayfada

ErolGürçay i 
"Yan Şaka Yarı Ciddi" 
yazılarıyla 5. Sayfada '

Belediye 
Orman 
Kampı’nı 
kiralıyor

Belediye Encümeni aldığı 
bir kararla Gemlik çıkışında 
bulunan ve ilçemizi tepeden 
kuşbakışı gören Orman 
Kampı’nı kiraya .veriyor. ’

Uzun yıllardan beri kullanıl
mayan ve birçok kişi tarafın
dan istenmesine karşın 
kiralanmayan Orman Kampı 
belediye encümeninde 
yapılacak arttırma ile kiraya 
verilecek.

Zeytin 
hırsızlan 
yakalandı

Geçtiğimiz hafta Durmuş 
Ayten adlı şahsa ait 24 AYK 34 
plakalı .kamyonette bulunan 
400 kilogram zeytini çalan hırsı
zlar Ender Yiğit (27) ile Şıh 
Haşan öz (22) Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri tarafından 
yapılan sıkı takip sonucu ele 
geçirildi.

Geçen hafta çaldıkları 
zeytinleri Cihatlı Köyü yakın
larındaki bir bağ evine götürüp 
boşalttıktan sonra geri dönüşte 
arabalarının tekeri patlayan iki 
kafadar, emniyet müdürlüğü 
ekiplerinin aracı farketmesiyle 
yakayı ele verdiler.

Sorgulamalarında suçlarını 
itiraf eden sabıkalı hırsızlar 
çıkarıldıkları mahkemece, 
tutuklanarak cezaevine gön
derildiler.

Kumla da güzellik 
yarışması düzenleniyor
. , Küçük Kumla 1998 Güzellik I çekleri izin belgesi ile katılacak- 
Yarışması 21 Ağustos günü lan yarışmada Güzel Nakliyat 
Atafner Turistik Tesislerinde, ! tarafından birinciye 100 mil 
yapılacak. I yon, İkinciye 75 milyon,

■ Güzel Nakliyat, Şenkul ; ûçûncüye 50 milyon lira para 
Müzik Ltd. Şti, Radyo 24, Reşat ; ödülü verilecek.
Güzellik Salonu tarafından ; Ayrıca ilk üçe giren 
organize edilen güzellik yarış- ; gözelere Ğizmo'dan kıyafet 
masına 18 yaşı yukarısı genç ; ödülü ile Küçük Kumla'daki 
kızlar katılacak. 18 yaşından ; çeşitli firmalardan değişik 
küçüklerin aileleriden getire- } ödüller verilecek.

Belediye loder 
ihalesi yaptı

Geçtiğimiz hafta perşem
be günü Belediye Encümeni 
huzurunda kapalı zarf, usulü 
ile iki adet loderin alımı için 
yapılan ihale sonuçlandı.

Caterpillar ve Çukurova 
Ziraat Firmalarının katıldığı 
ihaleyi 58 milyar 200 milyon 
lira artı KDV teklifiyle 
Caterpillar Firması kazandı. 
Aynı ihalede Caterpillar fir

masına belediyenin elindeki 
1991 model Caterpillar 
marka 950 F tipi lastik teker
lekli yükleyici de 29 milyar 
liraya satıldı. Yeni alınan is 
makinaları için belediye 43 
milyar 930 milyon lira ödedi.

Yeni alınan loderlerle 
ilçenin altyapı çalışmalarının 
daha kolay yapılacağı belir
tildi.

BAĞIŞLAYIN, BAĞIŞLAYIN
KOÇ-FORD
BİR KEZ DAHA OLSUN LORD 
KISIN, KISIN
İŞÇİ, MEMUR 
EMEKLİ, YETİM, DUL 
ACINDAN OLSUN MORT 
SÎZLERE DERT Mİ...

Unan
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KÖŞEMDEN
^ImazÂKKlLlç

Yazarıma Yılmaz Akkılıç rahatsızlığı nedeniyle yazılarına bir 
süre ara vermiştir.

DOĞA HAKETTİĞİMİZ SÜRECE BİZİMLE OLACAK
İnsanlık, var oluşundan bu yana çeşitli dönemlerde, çok değişik 

ciddi felaketlere maruz kalmıştır. Tarih öncesini, bir yana bırakırsak, 
yakın tarihimizde akla gelen en büyük felaket Nuh Tufanı olarak 
bilinir. Nuh peygamberin birer çift tür canlı ile doldurduğu gemisiyle 
enginlere açılması, bu felaketten kurtulmanın yolu olmuş ve böyle
likle insanlık yok oluştan kıl payı kurtulmuştur. Daha sonraları bir 
takım ölümcül hastalıklar insan neslini tehdit, etmiş; bugün .için çdre 
ve tedavileri mümkün olan sıtma, verem, cüzZam gibi hastalıklar, 
dönem dönem insanlığı kırıp geçirmiş. Bu arada, ikisi, arasında 
onlarca İrili ufaklı savaşların yaşandığı iki. büyük dünya savaşı 'da 
İnsanlık adına tehlike İçeren büyük kayıplardır.

. 19. Yüzyılın sonlama doğru bu tehdit ve tehlikelerin azalmadığı, 
aksine biçim değiştirerek her an gündemde kaldığı görüldü. Kanser 
üzerine yapılan çalışmalar henüz bir sonuca ulaşmadan, bir diğer 
illet AIDS insan kdnına girdi. Yine insanlığı ciddi şekilde tehdit ede
ceği söylenen 'ozon deliği" olayı da bugünlere rastlar.

Yüzeysel olarak saymaya çalıştığım bu tehlikelerin şn büyüğü ve 
belki de en ciddisi var ki; her zaman göz ardı edilen, her fırsatta 
gündeme getirilmesine rağmen dikkate alınmayan, belki de insan
lığın ani sonu olabilecek 'çevre kirliliği" sorunudur. Bu tehlike; 
toprağın, havanın ve suların büyük bir hız|a kirletilmesi şeklinde ken^ 
dini göstermektedir. Dünya ülkeleri, kamuoyunu bu konuda 
duyarlılığa davet ededursun, rakamlar ve grafikler hep olumsuzu 
gösteriyor. Yurdumuzda ise bu konu ile .gerçekten yakından ilgile
nen TEMA Vakfı ve Sn. Hayrettin Karaca'nın çabaları acaba yeterli 
mi, ve acaba hedefler doğru seçiliyor mu?

TEMA Vakfı ve Sn. Hayrettin Karaca'nın amatörce ve bir hayat 
adanarak yapılan gayrştli çabaları ile sürdürülen çölleşmeyi ve 
erozyonu önlemenin tek ve mantıklı yolu gibi görünen ağaçlandır
ma çabalarının faydasız, gereksiz ve beyhude birer çalışma 
olduğunu düşünüyorum. Düşünün bir kere; binlerce insan, günlerce 
uğraşıp milyarlarca lira masraf yaparak, onbinlerce ağaç dikecek, 
yüzlerce hektar alan yeşillendirilecek. Bunların yetişmesi için ise 
onlarca yıl beklenecek. Zaman ve işgücü kaybını, parasal maliyeti 
hesap edebiliyor musunuz? işte bütün bu emek ve maliyetlerin yok 
olması, bir dakikaya ve bir kibrit, çöpüne sığıyor. Ne komik değil mi? 
'Bir kibrit çöpü ve bir dakika." işte o anda tekrar başa dönüyoruz 
ve her şey baştan başlıyor.

Dünya ormanlarının % 9O'ı kendiliğinden yetiştiğini ve bütün bu 
ormanların % 90'ını yine İnsanların bilerek ve İsteyerek yok ettiğini 
düşünürsek, bırakalım ormanlar kendiliğinden yetişsin. Onlara ne 
dikmek için, ne de yakmak için el sürmeyelim. Ağaç dikmek, insan
lığın doğaya karşı bir özürüdür. Demek ki kabahatimiz çok büyük. 
Kısacası, gölge etmeyelim yeter. Eğer doğayı gerçekten seviyor ve 
geleceğimizi düşünüyorsak, çölleşmenin ve erozyonun gerçek ve 
ciddi bir tehlike olduğuna İnanıyorsak, yüzeysel ve demode 
düşünceleri bırakıp, daha geniş kapsamlı ve daha yapıcı çareler 
üretmeliyiz, isabetli kararlarla, doğru hedefleri amaçlamalıyız.

ASİLÇELİK HABER
Nisan 1998
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KAYIP
Bursa Bağkur İl 

Müdürlüğünden 
aldığım Bağkur 
Sağlık Karnemi. 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Perihan ÜRE

EN ÖZGÜN SERÜVEN
Bir sorunu; sorunla ilgili kavramlar ve önermeler arasında akla 

dayanan bağlar kurarak çözümlemek istersiniz. Hayal kurar, rüya 
görürsünüz. Yani; düşünür, düşünceler üretirsiniz!

‘ Düşüncelerinizi ifade edersiniz. Sözel, yazılı, görsel, jest-mimik ve 
değişik davranış biçimleriyle... Bû “dil” olur!

Birbirini tamamlayan düşünceler, zamanla daha karmaşık düşünce 
kümeleri ve sistemlerinin oluşumuna yol açar. Bu kültürdür, yaşam 
tarzıdır!

insan yaşamında çok özel bir anlam taşıyan dil, kültürün hem bir 
parçası hem de taşıyıcısıdır!

Bütün bunlar yalnız ama yalnız “insan”a özgüdür! insanın var 
ettiği “varlık” alanıdır!

Var olduktan sonra da; tıpkı doğal varlıklar gibi, insandan bağım
sız, ama insanı etkileyen bir varlık alanıdır!

Her insan, doğduğu zaman kendini hazır bir kültür ortamı içinde bulur. 
Bu ortamda büyür, öğrenir eğitimini alır. Süreç içinde kültür çeşitliliği ile de 
tanışı,r0*ıÇ)nu tanımak, anlamak ve aşmak için uğraş verir, tıpkı doğaya 
karşı verdiği uğraş gibi!..

Doğduğu an hazır bulduğu “doğa” ve kendine sunulan “kültür” 
mirası! Onu anlamak, yorumlamak, geliştirip değiştirerek kendine 
yararlı hale getirmek uğraşı verirken insan, kendini de tanır, 
“bilinçlenir!

Kültür, insanın kendi başarısıdır! Doğa ise var-oluşunu insana 
borçlu değildir! Bu iki var oluş tarzı çok önemlidir!

Her insan bunların ayrım ve oluşumunu kendi bilinç düzeyine göre 
algılar, anlar ve onlara anlam verir.

Bu serüveni yaşamak insan oğlunun anlamı ve kaçınılmaz yazgısıdır! 
Ve her insan bu serüveni kendince yaşar!

insanın, başka hiçbir varlıkta varolmayan bir özelliği de doğanın 
bir ürünü ve parçası olmasına karşın, kendini ve doğayı anlaıria- 
araştırma konusu yapabilmesi ve yeniden üretmesi geliştirip 
değiştirebilmesidir! Bu insanın özgürlüğüdür, gücüdür!

Burdan hareketle denebilir ki; insanın bilinç düzeyi, felsefi planda, 
özgürlüğünün ve gücünün de düzeyidir. Hakkınızda kendiniz karar 
veriniz! Bu, insanın anlamı, özgürlüğüdür!

Düşünür, düşünceler üretirsiniz. Daha çok öğrenmek, bilinç düzeyinizi 
yükseltmek, özgürlüğünüzü ve gücünüzü artırmak istersiniz! Kendinizi ve 
dünyayı daha anlamlı kılmak istersiniz!..

öyleyse, şu okuduğunuz yazıdakiler dahil, öğrendiğiniz -doğru-yanlış- 
ne varsa aklınızdan çıkarın, koyun bir tarafa! Çünkü bunların hepsi, sizi 
kendiniz olmaktan alıkoyan “önyargılardır! .

Bu “ön-yargı”ları koyun önünüze! Dışınızda, size ait olmayan 
şeylermiş gibi anlama-araştırma konusu yapın. Bir laborant titizliği ile 
yeniden gözden geçirin! •

Deneyin bunu! Çok zor, zor olmasına ama, çabanızın boşa gitmediğini, 
kendinizi yeniden ürettiğinizi görecek, değişerek gelişeceksiniz!1

Kendinizi daha bilinçli, özgür ve güçlü hissedeceksiniz! Aynaya 
baktığınız zaman gördüğünüz insanın size dostça gülümsediğini, siz 
olduğunu farkedeceksiniz! Değmez mi!..

□ Olay, 
□ Bursa 2000 ve □ Haber 

Gazetelerine
Vereceğiniz her türlü ilanlarınız için 

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ REKLAM
Gazhane Cad. No.: 51ZA GEMLİK
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İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Gemlik Körfez’inde yapılan deniz kirliliği 
Özümlemelerinde, Gemlik - Mudanya ve Kurşunlu sahillerinden saptanan 
Jcolibasilinin yüksek olması nedeniyle bu sahillerde denize girilmemesi istendi.

Her yaz İl Sağlık Müdürlüğü tarafindan 
periyodik olarak denizlerimizde yapılan kirlilik 
plçümlemelerlnde, geçtiğimiz günlerde alınan 
konuç ürkütücü çıktı.

Yönetmeliğe göre 100 mililitre deniz suyun
da 200 ün üzerinde kollform bakteri çıkması 
Burumunda (Tehlike) kabul ediliyor ve bu 
sularda denize girilmesinin İnsan sağlığı açısın
dan sakıncalı olduğu duyuruluyor,
| il Sağlık Müdürlüğü Dr, Murat Ünal, Bursa'da 
yaptığı açıklamada, son ölçümlemelerin kirlilik 
pçısından tehlike boyutunun da.üstünde 
olduğuna dikkat çekerek, sahillerde oturan 
yazlıkçıların ve günübirlik sahillere giden 
vatandaşların, denize girmeleri tehlikeli ve 
yasak olan bölgelerde denize girmemelerini 
istedi, '

il Sağlık Müdürü Ünal, bilhassa anne ve 
pahalara seslenerek, çöçukların denize

Eğlence yerleri ve gazinoların çıkardığı 
sesler, vatandaşları çıldırtıyor.

—

I Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte. 
Sahillerdeki eğlence yerleri ve gazinoların, 
çıkardıkları ses yazlıkçıları bıktırdı.
[ Bu yıl, havaların yağışlı gitmesi nedeniyle 
aeç başlayan yaz sezonu 15 Temmuz 1998 
tarihinden sonra başta Kumla, Büyük Kumla, 
jCaracalll, Kurşunlu ve Armutlu sahillerinin 
tamamen dolmasına neden oldu.
I Yoğun yapılaşmanın yaşandığı Küçük 
Kumla ve Kurşunlu sahillerinde gün batımı 
Saatlerinde yazlıkçılar, akın akın sahillerde 
gezerken, bir taraftan ellerindeki çerez pislik
lerini yerlere atan sakinler, çevreyi kirletirken, 
bar, gazino, diskotek ve kahvehanelerdeki 

;ses cihazlarından çıkan gürültü ise 
«yazlıkçıların şikayetlerine neden oluyor.

DENETİMLER YAPILSIN
■ Çevre sakinleri yüksek gürültü çıkaran yer
lerde, Çevre Müdürlüğünce ses kontrolü 
yapılması gerektiğini hatırlatarak, bugüne 

«kadar eğlence yerlerinin ses kirliliği yönün
den denetlenmediğine dikkat çektiler.
E, Yazlıkçılar, daha çok diskoteklerden gelen 
beslerin, çevre halkını rahatsız ettiğine dikkat 
çekerek, 2 ay süre İle dinlenmeye gelenlerin 

Bağlıklarının bozularak, evlerine dönecekleri
mi söylüyorlar. Bunun İçin eğlence yerlerinde 
: çalınan müziğin çevreyi rahatsız etmeyecek 
bir düzeyde olması İçin mutlaka denetimlerin 
yapılmasını istiyorlar.

_ Güney sahillerinde İlçe Kaymakamları 
L tarafından bar, taverna, gazino ve diskotek 

gibi eğlence yerlerinde yapılan ölçümleme 
lerde, standartın dışına çıkan yerlerin önce 
Uyarıldıkları, İkinci denetimlerde bunun aşıl
masının görülmesi halinde işyerleri kapatılı 
Çor.
p Aynı uygulamaların, Bursa II hudutları İçin
deki sahillerde de uygulanması İçin Bursa 
Valiliğinin harekete geçmesi, II Çevre 
Müdürlüğü'nün kontrol ve denetimleri sık
laştırması vatandaşlar tarafından İsteniyor. 

girmelerinin önlenmesini İstedi.
Deniz suyunda koli basilinin yüksek olması 

durumunda cilt rahatsızlıkları İle enfeksiyon ve 
ishal gibi hastalıkların artacağına dikkat çekti.

Bu bölgelerde denize glrenlerih. denizden 
çıktıkları zaman sabun veya şampuan İle 
yıkanmalarını tavsiye etti.

ÖLÇÜMLEMELER
İl Sağlık Müdürlüğü tenlsyenlerlnce, alınan 

su örneklerinin labaratuvar Incemelerinden 
sonra Küçük Kumla Siteler önü. Büyük Kumla 
halk plajı, Eşkel Halk Plajı, Eğerce halk plâjrve 
Karacabey halk plajında 2400 kollbaslllye rast
landı.

öte yandan Gemsaz halk plajı 1100, 
Kurşunju siteler önü köy altı halk paljında 460; 
Küçük Kumla orman kampı 240, Narlı halk plajı 
ve Karacalli izcilik kampındaki ördn İse 15 
olarak belirlendi.

Kumla’da 
huzur
operasyonu

İKİ SİLAH ve
ESRAR BULUNDU
il Jandarma Alay 

Komutanlığı’na bağh özel 
ekipler tarafından geçtiğimiz 
hafta içinde Küçük Kumla ve 
Büyük Kumla içinde yapılan 
huzur operasyonunda iki 
silah ile bir gram esrar yaka
landı.

Ekipler eğlence yerleri ile’ 
toplu olarak oturulan yerlerde 
yaptıkları aramalarda Büyük 
Kumla’da 12 yaşındaki bir 
çoçukta bir gazinoda garson 
olarak çalışan bir tabanca ile, 
bir kişinin üzerinde bir silah 
ve 1 gram esrar bulundu.

Küçük ,yaşta çocuk 
çalıştırdığı ve silah bulun-' 

jduğu için Büyük Kumla’da 
bulunan gazino jandarmaca 
kapatıldı.

MtlBııstaiııt 
kadın doğum 
uımam

Gemlik Devlet Hastanesi 
Kadın ve'Doğum Hastalıkları 
bölümüne yeni bir uzman doktor 
daha atandı.

Devlet Hastanesi Baştabibi 
Mehmet Büyükkeçe’den aldığımız 
bilgilere, göre, Kadın. Doğum 
Uzmanı Nuray Kitapçıoğlu has
tanedeki yeni görevine başladı. 
Böylece Devlet Hastanesi’nde 
kadın doğum uzmanı sayısı ikiye 
çıktı.

öte yandan bir süre önce 
Genel Cerrah Uzman Dr. Zafer 
Gül'ün de.yakında göreve 
başlanacağı bildirildi.

Büyükkeçe, Devlet 
Hastanesinin bakım servisinin 
yapımının tamamlandığını, üç 
yataklı ve bilgisayar monitörlü 
cihazlarla donatılmış servisin 
önümüzdeki günlerde, hizmete 
açılaçağı öğrenildi.

Devlet Hastanesi’nde 1.9 
uzman 5 pratisyen görev yapıyor.

Mehmet Dinç’ten 
İaboratuvar yardımı

Belediye Meclis üyesi 
ve ANAP ilçe Yönetim 
Kurulu üyesi Mehmet 
Dinç eğitim, ve öğretim 
kurumlarına yaptığı 
yardımlarına bir yenisini 
daha ekledi.

ilçemizde yaptığı 
yardımlarla adından sıkça 
söz ettiren yardıinse.veı r-, 
adamı Mehmet Dinç, bu 
kez Gazi ilköğretim 
Okulu’nda fen derslerinin 
işlendiği laboralûvaru 
çeşitli laboratuva 
malzemeleri ve mikroskop 
alarak fen derslerinin daha 
etkili biçimde işlenmesine 
katkıda bulundu.

Okul müdürü ve öğret- 
menleri, okulla r.ı n d a

mikroskop bulunmadığını 
ve Dinç'in okullarına bir 
mikroskop kazandırarak 
öğrencilere (ayda 
sağladığını, kendilerinin 
de bundan memnuniyet 
duyduklarını belirttiler
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Limitsiz
Hatalarımı, yaşadığım kötü deneyimleri 

başkalarına anlattığım gibi o konularda sürekli 
kendimle hesaplaştığımın inanın farkında 
değildim. Bunu hep doğal bir şey olarak kabul 
edip, paylaştığım insanlara da yararlı olur diye 
düşünürdüm. “Bakın ben bunları yaşadım ama 
sonucu görüyorsunuz.”

Fena halde yanılmışım.
Çünkü çok tecrübeli insanları değil “iyi” tecrü

beli insanların hayatta daha başarılı olabileceğini 
iddia eden bir yöntem okudum.

Dünyada 1970 yılından beri, ülkemizde işe 
son bir yıldır uygulanan NLP Yöntemi bu kötü 
tecrübelerin sürekli olarak gündemde tutul
masının hiçbir yararı olmadığını ortaya koyuyor, 
üstelik bunun yarardan çok zarar getirdiğini 
söylüyor.

NLP yöntemi mi?
Efendim; Neuro Linguistic Progrâmming yani 

NLP tek seansta beyinde ve davranışlarda büyük 
değişiklikler yapmayı amaçlayan, ülkemizde de 
son yıllarda uygulanan bir yöntem.

Ben de ilk kez geçen haftaki -Tempo 
Dergisi'nde okudum ve son derece ilgimi çekti, 
işte o zaman yalnızca.kötü tecrübelerimi pay
laştığımın ve bunları ısrarla hafızama kaydet
tiğimin farkına vardım, iyi tecrübeleT yaşadığımda 
ise.zaten ben bunlara layığım tabii ki iyi şeyler 
yaşayacağım diye üzerinde durmadığımı, kay
detmediğimi dolayısıyla unuttuğumu anladım.

NLP yöntemini okuyunca böyle giderse ha
yatın bir süre sonra kötü tecrübeler rutini haline 
gelebileceğinden açıkçası ürktüm ve dergideki 
yazıyı daha bir dikkatle incelemeye başladım.

NLP’nin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olan 
Cengiz Eren yöntemi ana amacının insanın ken
disini iyi ve mutlu hissedebilmesi olduğunu 
söylüyor ve ekliyor.

“Mutlu ve başarılı bir yaşam istiyorsak 
kendimize limitler koymaktan vazgeçmeliyiz. Bir 
kişi ben bû işi yapamam dediğinde beynine o li
miti koyuyor ve baştan kaybediyor, “istediğim 
herşeye ulaşırım" diyenler beyinlerinde kapı 
aralıyorlar, inançlarımız ve ön yargılarımız, 
aldığımız terbiye bizim için limit oluyor. Oysa 
herkesin kapıları açılabilir."

Şöyle bir yaşadıklarınızı düşünün. Sizin de 
aklınıza hemen sınırlamalarınızdan dolayı kay
bettikleriniz geldi değil mi? Yani kötü tecrübeler 
ve o tecrübeleri yaşamanıza neden olan limitler. 
Hemen bunları kayıtlarınızdan çıkarın ve bir daha 
düşünmeyin. Kötü tecrübeleri de onları yaşa
manıza neden olan sınırlarınızı da.

Cengiz Eren’in sözlerine devam edelim :
Birtakım şeyleri hayallerimizde yaşıyoruz. 

Oysa birçok kişinin geldiği nokta hayallerinin çok. 
ötesinde. Her insan istediği hayale kavuşabilir. 
Yaşadığımız dünyada bu çok daha kolay. 
Doğudan gelen şarkıcılar başarıya daha kolay 
ulaşıyorlar.. Çünkü kaybedecekleri bir şeyleri 
olmadığı gibi hiçbir konuda limitleri de yok. Bu 
nedenle kolayca maceraya atılıyorlar, önemli 
olan gerçek tünelin genişlemesidir.

Tempo Dergisi’nden Esra Tüzün yöntemi anla
mak için 3 saatlik bir seansa katılmış ve izlenim
lerini yazmış. Diyor ki “Benîm için üç saatlik 
süre yeterli değilmiş. Belki bir üç saat daha, 
hatta bir üç saat daha denildi... Zor bir insan 
olduğumu biliyordum. Ama bu program için 
en büyük zorluğun ulaşmak istediğim bir ha
yalimin net olarak bulunmamasıymış. 
Kafanızda fotoğrafını çekebileceğiniz kadar 
net bir hayaliniz varsa her şey sizin için daha 
kolay olabilir.”

Sanırım yirminci yüzyılın ikinci yarısı stresin 
nedenlerinin, onunla başa çıkma yöntemlerinin, 
başarı ve mutluluğa kavuşma yollarının arandığı 
ve bunlarla ilgili binlerce reçetenin ortaya atıldığı 
bir çağ olarak tarihteki yerini alacak, insanın 
doğadan ve doğal yaşamdan uzaklaştıkça ortaya 
çıkan mutluluk ve başarı arayışına bir çare olarak 
sunulan bu yöntemler benim çok ilgimi çekiyor. 
Herbirinde insanın kendine rağmen kendisi için 
bir şeyler yapabilme gücünü ortaya-çıkarma 
çabasını görüyorum.

Böyle konuları sık sık sizinle paylaşmam bu 
yüzden...
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SEN MİSİN
Şu alnıma kader diye yazılan
Onca acı
Onca elem sen misin
Kırk tülbentten süzüm süzüm süzülen
Karasevdam bunca çilem sen misin

Sen misin
Cennetten sürgün ettiren
Sen misin gönülden vurgun yediren
Sen misin
Bıkmadan her gün yeniden
Bu yazgıyı yazan kalem sen misin

Sen misin
Uğrunda solduğum davam
Sen misin hayalim gerçeğim rüyam
Sen misin
Yeniden kurulan dünyam 
içimdeki gerçek alem sen misin

Sen misin 
isyanım dilimdeki ah 
Sen misin bedelini çektiğim günah 
Sen misin
Fallarda görünen nikah
Başımdaki tatlı belam sen misin

1990 Gemlik (Kumla)

DÜŞSEL ŞİİR
Sildim komar çiçeklerinden sisi 
Serçelerin kadına yükledim telaşı 
Yitik yanımda kaldı sancılı bahar 
Çıkınımda getirdiğim güneşi 
Saldım yağmurlu kentin sokaklarına 
Sabırsızca demir attım Ahmet’in* şiirlerine 
Düşlerimin el değmedik koynunda

(*) Ahmet ince’nin şiirleri

ÇARESİZLİK
' Voltada tutkularım

Deme durmuş sözcükler 
Damıtırken şiiri 
Hangi sözcüğü 

büyütsem imgelerin 
yedi veren ikliminde 

Yetmiyor seni tanımlamaya

Abdullah Çelik 
1998 - Düzköy - Trabzon

BU AKŞAM
Bü akşam masada 

bir sen 
bir gül 

bir de ege var
Ege üç yaşında

gözleri yakamozlu bir kız
Gözleri

akdeniz mavisine yatmış 
mor mercanlar

Düzköy’de
güneş ışıkları

/son kez su içmeye yönelen
marallar gibi/

ansızın dereye inerken 
gülüşlerin

mevsimsiz çiçekler 
açıyor şiirlerimde

O an düşüyor
özlemin kırağısı kaldırımlarıma

Şaşakalmış el oluyorum kürelerimde
rotasından çıkmış öpüş 

Suskunluğuma başkaldırıyor anılar 
Kızıyorum kahrolası ellerime

rüzgar gibi geçti diye saçlarından

Kanatlarına anason sinmiş bir martı gibi 
geçerken gökleri çoğaltarak yüreğimden 

yaşlı bir kestane ağacı gibi 
duruyorum masanın poyrazında 

ve masada 
bir sen 

bir gül 
bir de ege var

USTA ARANIYOR
Sigortalı olarak çalışacak 
kalıpçı ustaları aranıyor.
Aylıkçı veya yevmiyeli

Tel : 514 38 38
Not: istenilen ücret ve aylığın

P.K. 60’a bildirilmesi rica olunur.

SATILIK 
BİLARDO SALONU
İş değişikliği nedeniyle 

devren satılık
Cafe & Bilardo Salonu

Tel : 513 46 98

KAŞEDE BEKLEME YOK
KÖRFCZ OFSCT
S 513 17 97

MILTON
AİLE GAZİNOSU

Düğün, Nişan ve Özel günleriniz 
için rezervasyonlarımız 

devam ediyor
' Wkeİ€|Meydanı î

KUMLADA
HAVUZLU KİRALIK 

DAİRELER
S : 513 17 97

eleman
SuÛtİfyctCi't' ÇG&C4&1

YOLUNU
BİZDEN ÖĞRENİN

® (0.224)513 25 19 GEMLİK

Abdullah Çelik 
Kasım 1997 Düzköy-Trabzon GEMLI
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ZARI ŞAKA VARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

BÜYÜK USTALAR, 
KÜÇÜK RESSAMLAR

■ Çoçuklarımız herhangi bir alanda ya da derslerinde 
Başarısız olduklarında hemen olumsuz sıfatları
tepiştiriyoruz.
I Aptal, gerizekalı diyerek. Bu nitelendirmeye eğitim 
Burumlarında da yaygın olarak kullanıldığına tanık 
olmam, bir eğitimci olarak beni üzmektedir, öğrenci bir 

■onuda başarılı değil ise bu, öğrencinin olduğu kadar 
Iğretmenin de üstlenebileceği bir sorumluluk olmalı. 
Demek o konuda yeterli .ilgi ve merak oluşturamamış. 
|elki başka bir alanda yeteneği var olup, açığa
çıkarılamamış olabilir. Keşfetmeyi beklemektedir, 
iadece öğretmene düşen bir görev değil bu. Anne ve 
Kabalar da çoçuklarının ilgili alanlarını keşfetmek için 
çaba göstermelidir, Dahası onlara düşünmeyi öğret
mek, öğrenmeyi öğretmek, bilgi edinme yollarını 
göstermek görevleri olmalıdır. Onlarda yaratıcılığı 
geliştiren, düşlemleyebilme gücünü kullanarak üretken- 
ne, yaratıcı edimleri ulaşmalarına, olanak taşımalıyız. 
Bnstein, Mozart, Picasso gibi büyük ustalar nasıl 
yetişti zannediyorsunuz?
I Okullarımızda ezber eğitim bilerek ya da bilme- 
yerek geliştirilmiştir. Çoçuklarımızın ister okulda ders 
İle ilgili, veya yaşamda karşılaştıkları sorunları 
fczmede zorlanmaları, başedememeleri hep bü ezber- 
ciliğin ürünleridir. Ezberin yerine düşünen, sorgulayan, 
araştıran deneyen, test eden, bilimsel çalışmayı temel 
alan bir yöntemi koymak gerekir.
■ Son 5 yıl içinde yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya 
çıkan sonuçlara göre yaratıcı zekanın %20’si doğuş
tan, % 80’i ise bazı yöntemlerle geliştirilebili-yor.

M önemli olan içimizde taşıdığımız uyuyan devi 
uyandırmak. Bu da beyni geliştirecek yöntemlerle olur. 

■Onların spor yapmalarına olanak tanımalı, en az bir 
müzik aleti çalabilecek beceri geliştirmeli. Yapılan bir 

araştırmada müzikle matematik arasında derin bir ilişki 
olduğu belirlenmiş. Çoçukların şarkı ve türkü 
Söylemeleri desteklenmeli. Hayal güçlerini geliştirecek 
'etkinlikler onları yaratıcı konuma getirecektir. Dahiler 
sayısal, sözel ve analitik yeteneklerini hayal güçlerine 

Borçludurlar.
I Peşin olarak başarısız ilan ettiğimiz çocuklarımız, 
belki de küçük ressamlarımız, küçük müzisyenleri- 
mizdir.

O Olay,
□ Bursa 2000 ve

□ Haber Gazetelerine

K*. Vereceğiniz her türlü 
ilanlarınız için

I BİR TELEFON YETERLİ!

| KÖRFEZ REKLRM

S (0.224) 513 17 97
GEMLİK

(CHP) de neler 
oluyor!

Doğu Blokunun çöküşü solu ge
riletti.

Tüm sol partiler bir şaşkınlık döne
mi yaşadılar.

Ama. AvrupalI sol partiler çabuk 
toparlandı. ;

Yavaş yavaş iktidar olmaya; en 
azından iktidar ortağı olmaya 
başladılar.

Doğmatik sol uygulamaları terket- 
tiler.

- özelleştirmeyi benimsediler.
- Liberal ekonomiye uyum 

sağladılar.
- Halkın her kesimini kucakladılar.
Ve.. Yavaş yavaş “yeni bir sol" 

yarattılar.
Liberal-sol dönerini başlattılar.
Ama. Bizim 'sol bir türlü toparlana

madı.
- Fikir ve inanç yönünden yeni 

projeler üretemedi.
- Hem solu küstürmeyen, hem de 

piyasa ekonomisini ürkütmeyen yeni 
bir ekonomik model ortaya koyamadı,

- Dargelirli insanları arkasına ala
bilecek cesur tavırlar ortaya koya
madı.

- iktidar olma isteğini bile, kararlı bir 
şekilde dile getiremedi.

- Kurduğu düşünce atölyelerini 
bile, kendi içindeki insanların tümüne 
yansıtamadı.

- Ayakta kalmak ve erimemek için 
çıkış yollarını aradı ama bulamadı. * -

- Son yıllarda görülen fanatik dini 
akımlar, (SOL)’un yok olmasını önle
di.

■ önceleri laiklik ye rejim 
konusundaki çıkışları olumlu bulun
du.

- Ama.. Zaman içinde laikliği ve 
Cumhuriyeti koruma mücadelesinde 
“kendisinden başka kimsenin 
olmadığı . vehmine kapılınca”, 
önceleri kazandığı kamuoyu kredisi
ni yavaş yavaş kaybetmeye başladı.

- Bu mücadeleye devam ederken, 
halktan koptu.

. - Halkın sorunlarına çare olamadı.
- Hükümetlerde görev yaparken 

de, hükümetleri desteklerken de, 
gelir dağılımının bozulmasına, hazine 
arazilerinin yağmalanmasına engel 
olamadı.

- Bu olayları sadece eleştirdi. Şov 
yapmakla suçlandı. Alternatif 
geliştiremedi. Şimdi kendi içinde 
çözülme başladı.

- ileride bir hizip olmaya aday 
olan, düşünce atelyelerinin yapılan
masına sebeb oldu.

- Aydın Güven Gürkan’ın , isti
fasını engelleyemedi.

Gelecek günler (CHP) için, çok 
önemli olaylara gebedir.

Halka bir faydası olmayan, halktan 
kopan partiyler her zaman baraj 
çizgisinde zorlanırlar.

Haftanın Fıkrası
Arap zenginlerinden biri 

antikacrdükkanında, vazoda 
çiçekleri gösteren bir “natür
mort” tabloyu göstererek 
sordu :

- “Bu nedir?” .
- Antikacı iftihar eden bir 

gülürnşemeyle:
- “Bir Van Gogh” dedi.
Göbekli müşteri resme bir 

daha bakarak yavaşça:
- “Ya”! dedi, “halbuki ben 

menekşe resmi sanmıştım.”
Bu görgüsüzlük, sadece 

Araçlara özgü değil.
Gelişmekte olan ülkelerin bir 

çoğunda bu örneklere rastla
mak mümkün.

zÇok zengin kişilerin bir 
bölümü, bir özenti olarak resim 
koleksiyonu yapıyor.

Bir bölümü ise, bunu bir rant 
aracı gibi kullanıyor.

Sözün özü
Her insan bir dünyadır.

“Herbert!

Hele bilgi•toptum çağında yetişen 
gençler "bambaşka” bir dünyadır.

- Hayata yeni atılan gençleri yön
lendirirken "pres yapmamak", “baskı 
uygulamak” lazım»

» Orta yaş kuşağındaki değer 
yargılarını, bir "pankart gibi" karşıları
na dikmemek lazım.

- Kendi işini kurmasına ve kendi 
kişiliğini kazanmasına destek olmak 
lazım.

- Ada m-adam a sıkı markaj yapıp» 
kendimizden uzaklaştırmak yerine, 
saha markajı yaparak "onları bunalt
madan ve aradaki iletişimi zedeleme
den" kazanmanın yollarını aramak 
lazım.

- Gençlere "fırçaiı- nasihatler ver
mek yerine, yaşamla İlgili sohbetlere 
katılma alışkanlığı vermek lazım.

- Bu günü yaşayan gençleri, kendi 
ortayaş kuşağınızda elde ettiğiniz 
başarı ve güç ile mukayese etmeyin.

- Bu günü yaşayan gençleri, kendi 
ortayaş kuşağınızda elde ettiğininz 
başarı ve güç ile mukayese etmeyin.

- Bu günün gençlerini, kendi 
gençliğinizle mukayese edince, 
onların daha ’^özgür" ve daha "gi
rişimci" olduğunu güleceksiniz.

"uçuk" bir söz
O KADAR; geçimsizdi ki, 

gölgesi bile, onu beş adım geriden 
takip ediyordu, '

MİNİ - SÖYLEŞİ
Konuğumyz Eczacı Mukaddes 

Serim.
Doğru Yol Partisinin İlk kadın 

Yönetim Kurulu üyesi.
- Bir bayan politikacı olarak zor

luk çekiyormusun?
- “Hayır" diyor. Parti yönetiminden, 

delegelerden ve tabandan ilgi ve 
saygı görüyorum.

* Gemlik’te Doğru Yol Partisinin 
durumu nedir?

- “Gemlilk’te birinci partiyiz”, diyor.
- Bir şirkete araştırma mı yap

tırdınız?
-"Hayır” diyor. Araştırmaları Parti 

Teşkilatımız kendi bünyesinde yap
tırıyor.

- Gemlik’te yapılan, politika İle 
ilgili düşüncelerin nedir?

- Politika bir “kimlik arayışı” için 
yapılıyor, diyor.

Politikayı yapması gerekenler yap
mıyor, meydan ehil olmayanlara kalı
yor, diye ekliyor.

- Belediye hizmetlerini yeterli 
buluyor musun?

- Belediye hizmetleri yeterli değil.
Rutin hizmetler bile aksıyor.
Bir kısım hizmetler, belli bir kesim 

İçin yapılıyor, dye ekliyor.
- Gördüğün en önemli aksaklıklar 

neler?
Arıtma tesisinin yetersiz 

olduğunu söylüyor.
Sular bulanık akıyor, dye ekliyor.
imar konusunda neler söyleye

ceksin?
Yeşil alan olarak kalması gereken 

yerlere, inşaat yapıldığını söylüyor.
Manastır yolunun hemen altında 

kalan bazı inşaatların, bir oldu-bitti 
sonucu ruhsat aldığına dikkat çekiy
or.

- Seçimlere nasıl hazırlanıyor
sunuz?

Tüm parti teşkilatımız ve komisy
onlarımız seçime hazır. -

Vatandaşla iç içe yaşıyoruz.
Kenar semtlerde yaşayan vatan

daşlarımızı ziyaret ediyor, yardımlar 
yapıyoruz.

- Hem politika hem eczacılık zor 
olmuyor mu?

Topluma dönük hizmet vermek 
beni mutlu ediyor.

Bu arada mesleğimi de ihmal etmiy
orum.

- Peki. Eşin ve çocukların ne 
düşünüyor?

Onlarda alıştılar artık.
özellikle son zamanlarda, büyük 

destek görüyorum.
işte. Doğru Yol Partisi Yönetim 

Kurulu üyesi Sayın Mukaddes 
Serim’in, yerel politika ile ilgili görüş
leri “kısaca” bunlar.

Kendisine başarılar dliyor ve ayrılı
yoruz.

Bu köşemizde, yerel politikada 
yer alan tük farklı görüşleri yansıt
maya devam edeceğiz.

Gemlikli politikacılardan ve 
söyleyecek şeyi olan vatan
daşlarımızdan talep bekliyorum.

□EmLİH REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye
Polis İmdat
Jandarma İmdat 
Jandarma K. ' 
Polis Karakolu. , 
Gar.Kom

110 .
155 .
156 .
5131Ö55
5131879
5131206

Resmi Daireler
TEK Arıza
TEK İşletme 
Turizm Deri 
Spor. Sah. .. 
Orm. Böl. ■Şf.

Kaymakamlık

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

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

6131051, 
5131052 
5131053 
5132954 
5131028

NUMAN SİGORTACILIK LTO. ŞTI, 
ACENTELİĞİİKASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR.-TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, YANGIN, KAZA SİGORTALARIYLA (TÜM) 

Branşlarda HİZMETİNİZDEDİR.
KARŞI MEYDANI AKIT TEL : (0.224)513 02 34 
IHAN KAT: 1 GEMLİK FAX: (0.224) 514 11 48

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm . 5132077

Hastaneler

Halk Egt. Mrk. 
HalkKütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. , , 
Özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md, 
İlçe Seç. Md.

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi

5132066 
5134503 
5131’274
5140095- 
5131286 
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133 
513.1095 
5133742
5131507
5131414 
5131364’ 
513141T-
5131042
5132360
5131186 
51'34994

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115

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

19.30 (Tatil)7.15-İ 1.15-16.00 Kartal- 
Yalovatfişgünü) 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) 

6.30-13.00-17.3C Sirkeci-Yalova:(işgünü) 
9.15-14.1'5-18.15 (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) 
9.15-16.45-12.00-13.30-14.25-15.45-17,00- 

, 17.45-18.30-19,20-20.30
Yalova - Kabataşf işgünü): 7.20- 9.45-12.40 

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

17.30-19.00
Kabataş-Yalova (İŞ): 8.35-11.00-13.45-16.30- 

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

Feribot 
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı) 

7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-17.00-19,00-21.00-  
23.00 (Ptesi, salı, çrş, prş) 22.30(C.tesi)

7.30-9.00-1 İ .00-13.00-15.00-16.30-18.00-19.30- 
21,00-22.30(Cuma, pazar)

. TÜP DAĞITICILARI

Devlet Has. 
SSK Hastanesi
Mer. Sağ. Ocağı 5131068

TAKSİLER

6139200.
6132329

Körfez Taksi 5131821
Çınar Taksi ' 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5Î32324
Manastır Taksi 5143550

itfaiye ' 6132325
Muhasebe M.5134521.182
Yazı İş. Md. 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

GEMLİK te SİNEMA GÜNLERİ ;|

TUTKU: “Cazcı Kardeşler’

Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukltgâz 
YenlLIkitgaz 
Alevgaz

513 12 95 
51417 00 
51316 37
513 16 37 
513 88 43
513 22 59 
513 45 46
514 28 41
513 65 00 
513 40 95

NÖBETÇİ 

ECZANELER

21 Temmuz 1998 
Çamlıca Eczanesi

22 Temmuz 1998 
Yasemin Eczanesi

23 Temmuz 1998
Demiriz Eczanesi

24 Temmuz 1998
Serim Eczanesi

25 Temmuz 1998
Özer Eczanesi

26 Temmuz 1998 
Gemlç Eczanesi

27 Temmuz 1998 
Gemlik Eczanesi
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KIYMET TAKTİR KOMİSYON KARARI

Müracaat: KÖRFEZ OFSET

YÖNETİM KURULU

E LEMANARA NIY O R

irfan Hanımlar kültür ve Dayanışma Derneğinin yıllık 1. olağan genel kurul 
toplantısı 5 Ağustos 1998 günü saat 13.oo de Dernek Binasında yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte 
çoğunlûk aranmaksızın tekrarlanacaktır.

üyelerimize duyurulur.

ÜYE 
Fatma TÜRE, 
Muhasebe Me.

KOMİSYON BAŞKANI 
İbrahim BIRNI 
MALMÜDÜRÜ

ÜYE .
Mustafa YILDIZ 
Milli Emlak Me.

Gemlik ilçesi; Kurtul Köyü Muhtarlığı tarafından satışı yapılacak 
gayrimenkullerin kıymet taktiri istenmektedir.

Komisyonumuz 10.07.1998 tarihinde mahalline gidilerek taktiri istenen yerler 
gezilip görüldü.

1- Selçukga’zi deresi mevkiinde köyü 2 km. uzaklıkta % 30 meyilli kıraç verimi 
düşük 985 parsel 9750 m2. gayrimenkul, (125.000 x 9750) = 1.218.750.000 TL.

2- Selçukgazi deresi mevkiinde 984 parsel, 3100 m2 tarla köye 2 km. 
uzaklıkta, % 40 meyilli çalılık verimi düşük m2’si 100.000 TL.dan 
(3100 m2 X 100.000 TL.) = 310.000.000 TL.

3- Aşağıdere mevkiinde Bursa anayolu üzerinde verimli içinde yüksek gerilim 
hattı geçmektedir. 603 parsel 5236 m2. tarlanın m2’si 
(1.250.000 TL. X 5236 m2) = 6,545.000.000 TL.

4- Köyiçinde, dere kenarında 1456 parsel arsanın m2.si 
(1.100.000 TL. x 906 m2) = 996.600.000 TL.dir.

5- Satış 1 Ağustos 1998 Cumartesi günü Köy Meydanında Saat 17.00’de 
yapılacaktır.

6- Köy idare Heyeti ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Bedel takdirine oy birliği ile karar verilmiştir. 10.07.1998

it

fayton uennteyûı"
Her Zevke^Her Büt^e

1. günde itina.,ile, bâsılıı^^^^
sg
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KATALOG İŞİNDE MAAŞ + PRİM 
ESASIYLA ÇALIŞACAK ENAZ LİSE MEZUNU 

ELEMANLAR ARANIYOR

KONGRE İLANI 
İRFAN HANIMLAR KÜLTÜR ve DAYANIŞMA 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

GÜNDEM

1- Açılış ve divan oluşumu
2- Yoklama ve saygı duruşu
3- Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması
4- Denetleme Kurulu çalışma raporunun okunması
5- Raporlar üzerinde görüşme açılması ve raporların ibra edilmesi
6- Yeni Yönetim kurulu seçilmesi
7- Yeni Denetİem Kurulu seçilmesi

L»

F:-< 
L’- 
İ

O Güneş 
O Erdem

O İpek O Koza
O Kristal O Kıvılcım

Körfez Ofset
©513’17 97 GEMLİK

KORFCZ OFSCT
MATBAACILIK ■ REKUMCILIK -YAYINCILIK
Her Türlü Baskı işleriniz 

itina ile Yapılır
Fatura, Sevk İrsaliyesi, Taşıma 

İrsaliyesi, Gider Makbuzu, Reçete, 
Müstahsil Makbuzu, Kitap, Dergi, 
Broşür, Gazete, Cilt İşleri, El İlanı, 

Kaşe, Kimlik Kaplama, Fatura Kartı, 
Özel PVC Kartlar, Takvim 
Rulo etiket yapımı

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

Kemal Bengü Cad. Horoz Apt. Altı 
BURSA

Tel 225 20 67,223 66 88

KİRALIK DAİRE
MANASTIR MEVKİİ 

ÖZNUH KOOPERATİFİMDE 
KİRALIK DAİRE 

TEL : 513 17 97 GEMLİK
fisîll

GEMLİKSULSOT^M^^I^ÜkLUĞUNDAN 
DOSYA NO : 1998 / 4 SATIŞ.

’ Gemİik;Suİh Hukuk Mahkemesinin 23.01.1998 Tarih ve 1997/496 esas 1998/28 karar sayılıp 
kesinleşmiş kararı ile şuyun izalesi suretiyle satışına karâr verilen ve aşağıda belirtilen 
gayrimenküller açık artırmasuretiyle satişa çıkarılmıştır.

1- Gemlik ilçesi Müratoba Köyü köyiçi mevkiinde kain tapunun 6 pafta, 2161 sahife. 2161, 
parselde kayıtlı 0386 metrekare miktarındaki bahçe 900.000.000.- TL. değerle,

2- Gemlik ilçesi, Müratoba Köyü Kurubağlar mevkiinde kain tapunun Bursa - H22-a-14jt 
pafta. 1611 sahife, 1611 parselde kayıtlı bulunan 1.8100 metrekare miktarındaki tarla? 
4.100.000.000.- TL. değerle, ■

3- Gemlik ilçesi Müratoba Köyü Çâtaldikmeler mevkiinde kain tapunun Bursa -H22-a-l4-ct 
pafta. 482 sahife. 482 parselde kayıtlı bulunan 2650 metrekare miktarındaki bahçe 
400.000,000.- Ûı değerle,

4- Gemlik, ilçesi Müratoba Köyü Çataldikmeler mevkiinde kain tapunun Bursa H22-a-14-c 
pafta, 478 sahife, 478 parselde Kayıtlı bulunan 1.8500 metrekare miktarındaki tarla’ 
7.000.0’00.000.- TL. değerle,

5- Gemlik ilçesi Müratoba' Köyü- Çataldikmeler mevkiinde kain tapunun Bursa-H22-â-14-ç 
pafta. 469 sahife. 469 parselde kayıtlı bulunan 9500 metrekare miktarındaki tarla 
2.300.000.000.-TL. değerle, •

Gemlik ilçesi Müratoba Köyü Karşıbağlar mevkiinde kain tapunun Bursa-H22-a-14-c 
pafta. 123 sahife; 123 parselde kayıtlı bulunan 0737 metrekare miktarındaki bahçe 
210.000.000.- TL. değerle,

7- Gemlik ilçesi Müratoba Köyü Aşmalı mevkiinde kain tapunun Bursa-H22-a-14-c pafta. 65 
sahife, 65 parselde kayıtlı bulunan 1200 metrekare miktarındaki zeytinlik 350.000.000.- TL. 
değerle satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları: '
1 - Satış 06/08/1998 günü saat 14.00'den 16.00,’e kadar Adliye Yazı işi. Müd. Odasında açık .< 

artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75’ni ve rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle 
bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 17/8/1998 Pazartesi 
günü aynı yer ve saat 14.00-16.00'de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı 
alacaklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle % 40 nisbetinde artırana ihale 
olunur.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya T 
bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, 
alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verebilir. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu hare, 
ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. KDV alıcıya aittir.

3- ipotek sahibi alacakharla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hakları hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır: aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Batış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanunun 133. 
maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 50 faizden alıcı ve kefilleri 
mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 1998/4 sayılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları
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(İc.jf.K.126)

..(+) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
, Yönetmelik örnek No : 27

Satış Memuru 
Mühür ve imza
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İki 24 Temmuz
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ÖZELLEŞTİRM^KAMULAŞTIRMA

Geçen hafta 24 Temmuz, hem 
Lozan’ın, hem de “basından san
sürün kaldırılışr'nın (!) 
yıldönümüydü. Her ikisi de -artık- 
bıkkınlık veren bir tekdüzelikle 
anıldı.

Lozan’ın ne demek olduğunu 
yeterince algılayabilenlerin sayısı 
hayli azaldı. Şimdilerde kimi çevre 
ler, Sevr’den dönmekle neler 
yitirdiğimizin çetelesini hesapla
makta. ismet Paşa başkanlığındaki 
konferans kurulumuzun, petrol 
yataklarıyla ünlü Musul ve Kerkük’e 
sahip çıkmayışını kıyasıya eleştiri 
yor bu çevreler.

Konuya 1970’lerin veya örneğin 
1998’in gözlükleriyle bakınca 
“Adamlar haklı yahu” diye
bilirsiniz. Gerçekten de Lozan’da, 
savaştan zaferle çıkmış “galip 
devlet” kimliğiyle masaya oturmuş 
görünen Türkiye’nin, İngiltere -ve 
doğal olarak bağlaşıklarıyla- bu 
sorunu çözemeyişi bir bakıma kon
ferans kurulumuzun “acz”i olarak 
değerlendirilebilir.

Oysa kazın ayağı pek öyle değil! 
Türkiye, Boğazlar üzerindeki hak 
ve egemenliğini kurtarmak için gi 
riştiği askeri manevrayı, güneyde 
Musul’a doğru da denemeye 
kalkışmıştır.

Nasıl mı?
Yakın târihimizi okuma zahme

tine katlananlar bilirler, işgalci 
güçler en son 17 Eylül’de 
Bandırma’da denize döküldükten 
sonra, Türkiye, Boğazlar’ın -simge
sel olarak da Çanakkale 
Boğazı’nın denetim ve dolayısıyla 
egemenlik hakkından vazgeçe
meyeceğini dosta düşmana göster
mek ve bu konudaki kararlılığımızı 
kanıtlamak amacıyla, bir “ateşsiz 
askeri harekat” gerçekleştirilmiştir. 
Silahları omuzlarında çapraz asılı 
türk süvari ve piyade birlikleri^ 
Çanakkale batısında savunma 
düzeni almış İngiliz birliklerinin 
arasından dolaşarak tek mermi 
atmadan denize ulaşmışlardır..

Bu, Mustafa Kemal'le O’na 
inananların, dünya askerlik tarihine 
armağan ettikleri olağanüstü bir 
taktik uygulamadır. Şaşkın, ama o 
oranda savaşmaktan bezgin 
İngiltere ye bağlaşıkları, Boğazlar 
üzerindeki^ egemenlik heves
lerinden böylece vazgeçmek zorun
da kalmışlardır.

Benzer bir harekat, Lozan’da bir 
sonuç elde edilemeyince 
Güney’de, Musul ve Kerkük’e 
yönelik olarak da planlanmış ve 
1924’ün ağustos ayı ortalarında 
yürürlüğe konulmuştu. Şöyle:

Güney’de Hazil çayının 
ötesinde, Türkuye’yi bir ölçüde 
ilgilendiren .“Masturi

ayaklanması”nı bastırma bahane
siyle, oldukça büyük bir askeri 
güçle Musul ve Kerkük doğrul
tusunda yeni bir “ateşsiz askeri 
harekatla girişildi. O zamanki 
Türkiye sınırının -zaten şimdiki de 
öyle- kuzeyinde gelişen harekata, 
keşif uçuşları dışında hiçbir müda
halede bulunulmadı.: Ama Hazil’in 
güneyine geçince iş değişti, dokuz 
uçaktan oluşan bir İngiliz filosy, 
Çay’ı geçen birliklerimizi 
makinelitüfek ateşine ve bomba 
yağmuruna tuttu.

Sonuç?
Kayıp vererek Hazil’den yüz geri 

ediş!
. Çünkü, İngiliz savaş uçakları 

müdahale edecek ne hava 
gücümüz vardır, ne etkili hava 
savunma silahlarımı?.,.

Bu çatışmadan kısa süre sonra, 
Musul ve Kerkük’te, İngiltere’nin 
mandası Irak’ın egemenliğini tanı
mak zorunda kaldık. .1925 şubatın
da patlayan “Şeyh Sait ayaklan- 
ması”nın ardından. 5 Haziran 1926 
tarihli Ankara anla.şmaSıyla da bu 
durum kesinleşmiş oldu.

Ne demiş atalarımız
“Anlayana sivrisinek saz...”

çok da uzak olmayan bir geçmişte “kamulaştırma” modası yaşanmıştı! Batak işlet-i 
melere yüksek fiyatlar ödenerek halkın parası heba ediliyordu. Orta yaş kuşağı ve 
yaşlılar bu vurgunları ve skandalları anımsarlar. Merak edenler o dönemin gazete 
arşivlerine bir gezinti yapabilirler...

Devran değişti, şimdi de bir “özelleştirme” modasıdır, aldı başını gidiyor! Bu kez 
de kamu malları düşük fiyatlarla kişi veya şirketlere aktarılıyor. Yazılı ve görsel 
medya, her gün, ulaşabildiği ölçüde, bu işleyişteki vurgun ve skandalları sergiliyor...

Bütçeyi denkleştirmek, dış. borçların faizlerinin (!) bir kısmını ödeyebilmek... vs. vs. 
amacıyla yeni gelir kaynakları yaratabilmek için... Bunun reçetesi dün kamulaştır
maydı, bugün özelleştirme!

Bir Süre sonra tekrar kamulaştırma... sonra tekrar özelleştirme furyası başlarsa hiç 
şaşmayın. Bu çarkın böyle sürüp gitmesinde “vurgunu vuran kim, vurgunu 
yiyen kim” bunun anlaşılması gerekir!

Konuya; “özelleştirmeye” karşı mısın, taraf mısın veya “kamulaştırmaya” karşı 
mısın, taraf mısın ikilemleriyle yaklaşmak yanlıştır; bağnazlıktır!

Her şeyden Önce çarkın, her defasında da kimlerin leyhine kimlerin aleyhine- 
işlediğini gözden kaçırmamak gerekir!

Bir şeyi daha gözden kaçırmamak gerekir, özelleştirme ve kamulaştırma durum
larında, yakın ve uzak kazanım ve kayıpların neler olacağı iyi araştırılmalı, neyin ne 
ölçüde özelleştirilmesi veya kamulaştırılması gerektiğinin hesabı doğru yapıl
malıdır! özelleştirilmemesi gereken veya kamulaştırılmarnası gereken şeylerin ayrımı 
nesnel ölçülere dayandırılmak, dünyada ve ülkedeki uzun vadeli ekonomik-politik 
konjonktür göz önünde tutulmalıdır.

Dünyadaki gelişmelerin uzun vadeli sonuçları görülmeden, dünyanın doğru 
bir yorumu yapılmadan tek başına özelleştirmeyi veya tek başına kamulaştır
mayı mutlak bir şekilde savunmak ve uygulamak oldukça yanıltıcıdır!

^DİE 
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Yukarıda da değindim. 24 
Temmuz, türk basınında “san
sürün kaldırılışr’nın (!) yıldönümü 
aynı zamanda. 23, Temmuz 
1908’de ikinci Meşrutiyet ilan edil
ince, İstanbul’da yayınlanan 
gazetelerin sahip ve çalışanları, 
ertesi sabahtan itibaren gazeteleri
ni, yayından önce, “Ulu Hakan 
Abdülhamit Han”ın sansür kurulu
na götürmeme aldılar ve uyguladır- 
lar.

Bizden, bu günü bir tür 
“bayram” gibi kutlamamız isteni 
yor.

ikiyüzlülük!..
Oysa “çağdaş Abdülhamit”ler 

gazetelerin tepelerinde. Yılların 
basın emekçileri, gün geliyor, 
manyetik kimlik kartları geçersiz 
kılınıveriyor ve çalıştıkları 
gazetelere giremiyorlar. Ya da biri- 
lerinin veya iyi saatte olsunların 
hbşuna gitmeyen şeyler yazdıklara 
için, hiç de zarif olmayan yöntem-, 
lerle kapı dışarı ediliyorlar..^

Yılların deneyim birikimiyle 
“ağaran kalem”ler, moda dey
imiyle “out"...

Şimdilerde “tetikçi kalem”ler 
“in”

Ve birileri, hatta daha çok “çağ
daş Abdülhamit”ler, 24 
Temmuzlarda, yüzlerinde o yap
macık gülücükleriyle gazetecileri 
kutlama yarışına girişiyorlar.

| Heyhat!

Ayrıca, özelleştirme ve kamulaştırmanın birçok çeşitleri de var!..
örneğin; Gemlik Sunğii ipek arazisini, Gemlik halkının malı haline getirmek 

“özelleştirme”nin bir türüdür! Bu aynı zamanda Gemlik halkı adına bir “kamu- 
laştırma”dır!

Sunğii ipek arazisi için yapılması gereken de budur! Hem de bitiminden 
Harmankaya’ya kadar uzanan “çalılıklar”da ilave edilerek! Halkın çok yönlü 
gereksinimlerini karşılayacak olan bir “KÜLTÜR PARK”a Gemlik’in oldukça 
ihtiyacı var. Ve bu alan (arazi) Gemlik halkının doğal malıdır! Konunun özü 
budur!

* it *

Sadece, 300 küsur işçiyi 5-6 ay daha oyalamaya yönelik çabalar ön plana 
çıkarılarak olayın yönünün değiştirilmesine izin verilmemelidir!

Ve elbette herşeyden önce işçiler yerinden edilmemeli, başka yerlere gönde- 
rilmemelidir; Bunun çözümü şayet isteniyorsa (!) hiç de zor değil!

Yakın gelecekte, bazı bölgelerdeki yerel yönetimlerin “özerkleşmesi” gün
deme gelebilir! Buna şimdiden hazırlıklı olmalı. Gelir kaynağı olacak ve halkın 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek yerler elde tutulmalıdır!

Yarınları daha az problemli, huzurlu ve güzel bir Gemlik için bugünden atıl
ması gereken adımlar ihmal edilmemelidir!

YALIN DÜŞÜNCELER
Bireyleri ve toplumları kışkırtarak, şarjda tutarak değil, yararlı deşarj olanakları 

yaratarak yönetmeli, kendi kendilerini yöhetebilir nitelikler edinebilmelerine fırsat ver
ilmelidir!

Bilinmeli ki; sorunların kaynağında, görünürdeki nedenler ve olursa olsun 
genellikle özgürlük ve mülkiyet duygusu, özgürlük, mülkiyet ve servet 
dağılımındaki uçurum yaratan dengesizlikler yatar!

Ortamı suça hazırlayan bu dengesizliktir. Tarih boyunca, yerkürenin her san- 
timetrekaresinde bu böyle olmuştur. Sonu bir türlü gelmeyen paylaşım kavgalarını, 
özgürlük savaklarını düşünün!..

Mülkiyet duygusu parseller! Oysa vatan, bunun ötesinde derinliği olan yüce 
bir duygudur. Her santimekrekaresinin herkesin olmasını amaçlar.

Ve doğa, tapusunu hiç kimseye vermemiştir, bağışlamamıştır!
Yeni yönetici tipi, uzun yolculuğunda, bu yalrn bilgileri hiç bir zaman aklından 

çıkarmamalı! Unutmamalıdır!
Tym dünyayı, bütün insanların özgürce dolaşıp yerleşebileceği bir ülke 

olarak görebilmek umuduyla, özlemiyle!...

lUmuı

OEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete 

Yıl : 26 SAYI: 1226
Fiyatı : 50.000 TL

Sahibi ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER
Yftnefen Mrk.: Gazhane Cad. No.SI/A Tel: 513 17 97 GEMLİK 

iP^Oü! '* Kız Yckup Mh. Kemal Bengü Cd. Horoz Apt.
. No : 18 BURSA Tel: 225 20 67-223 66 88

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 
OiİİİÜMİÜrtbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

O. Olay, 
□ Bursa 2000 ve □ Haber 

Gazetelerine 
Vereceğiniz her türlü ilanlarınız için 

BİR TELEFON YETERLİ! 

KÖRFEZ RCKLRM
Gazhane Cad. No.: 51/A GEMLİK
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Gonca YERLİYURT

Devlet istatistik Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre eri zengin 100 ilçe içindeyiz

En zenginlerdeniz
f DİE araştırmasına göre, ülke milli gelirine katkıları açısından 910 ilçe 
içinde Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki ilçeler ilklerin arasına giriyor. 
Gemlik, ilk 100 arasında üçüncü grupta yer alıyor.
Mşemlik'ln. Türkiye'nin milli gelire katkıları 
açısından en zengin 100 ilçenin arasında alması 
İlçemizi en zenginler arasına soktu.

Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yaptırdığı araştır
maya göre. Türkiye'nin 910 ilçesinin üretim gücü 
düzeyinde yapılan analizde, milli gelire katkıları 
açısından yapılan sıralamada, Marmara, Ege 
ve Akdeniz bölgelerinde bulunan ilçeler, en( 
[zenginler arasında yer alıyor. DİE'nin sırala
masında ilk 100 ilçenin adları açıklandı.
t Milli gelirle katkılarının-baz alındığı araştırmaya 
[göre; Bursa merkezden Nilüfer, Osmangazi ve 
Yıldırım ilçeleri ’ ile Gemlik, İnegöl' ve 
[Mustafakemalpaşa ilçeleri en zenginler arasın
da.

En zengin 100 ilçenin ilk sırasını İstanbul-Şişli 
1.97'lik payla birinci olarak, son sırayı ise 0.25'lik 
payla.BdlıkeSir-Bandırma aldı. En zengin ilçeler 
arasında Marmara,. Ege ve Akdeniz Bölgelerinin

Dikkatsizliğinin kurbanı oluyordu

Füfekle
kendini

■ Umurbey Ali Ünsal (39) adlı şahıs, av 
: fŞfeğiyle kendini vurdu.
■Olay, Ali Ünsal'ın dün saat 11.00 sıraların- 
'da,Umurbey Lalapaşa Mahallesi 65 nolu 
Evine 20 metre uzaklıkta bulunan boş bir 
alanda babası Raşit Ünsal'a ait eski ve ruhsat
sa av tüfeğiyle atış denemeleri yaptığı sırada 

'meydana geldi.
■ ÜnsaLtüfekle iki el ateş ettikten sonra, 
Öeüncüye tüfeği ateşlediği sırada tüfeğin eski 
olması nedeniyle namlu parçalanarak kurşun
lar sol eline ve göğsüne isabet etti.
■Gemlik Jandarma'dan aldığımız bilgilere 
göre, yaralı olarak Gemlik Sosyal Sigortalar 

[Hastanesine kaldırılan Ali Ünsal, Bursa Sosyal 
Sigortalar Hastanesi el cerrahisi servisine sevk 
edildi.
■Ali Ünsal'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve 
Riyatl tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Küçük Hüseyin 
denizde boğuldu 
|^Serinlemek amacıyla evlerinin önünden denize 
[flifen Hüseyin Güven (13) adlı çocuk canından oldu.
11/Gemlik Jandarma Komutanlığından aldığımız bil

eğilere göre, olay dün saat 14.30 sıralarında meydana 
fleldi.

['Sıcaklardan bunalan ve serinlemek amacıyla 
Şükrüyayla Mahallesi Yeşim Sitesi önünden denize 
fliren Hüseyin Güven adlı çocuk, yüzme bilmediğinden 
bir anda serin sularda gözden kayboldu. Çevredekiler 

i bir süre sonra kıyıya vuran cesedi farkederek jandar- 
paya haber verdiler. Jandarma cesedi baba İsmail 
ı Güven'e teslim etti.

ilçeleri sıralamada ön sıraları aldılar.
ÜÇÜNCÜ GRUPTAYIZ

Devlet İstatistik Enstütüşünün yaptığı araştır
maların analizinde, 9.10 ilçe üç temel gruba 
ayrıldı. DİE, yüzde 1.97 ile 1.00 arası milli gelirde 
payları bulunan ilçeleri birinci grup, 0.99 ile 
yüzde 0.40 olanları ikinci grup, yüzde 0.40 ile 
0.23 oranında payları bulunan ilçeleri 3. grup 
olarak belirledi.

18 ilçenin girdiği birinci grupta Bursa'nın 
Nilüfer ilçesi yer alırken, ikinci grupta Osmangazi 
ve Yıldırım ilçeleri ile birlikte 41 ilçe bulunuyor..

Gemlik, Mustafakemalpaşa ve İnegöl ilçeleri 
ise üçüncü grubun ön sıralarında yer aldılar.

Birinici grupta bulunan ilçelerin ulusal gelire 
payları yüzde 26.6, ikinci grupta bulunan 
ilçelerin payları yüzde 25.20; üçüncü grupta yer 
alanların paylarının ise yüzde 12.58 olduğu açık
landı.

Üye aidatları 2 milyon 500 bin lira olarak belirlendi

Küçük Sanayi Sitesi’nde 
mali kongre yapıldı

Gemlik Küçük Sanayi 
Sitesi Yapı Kooperatifimin 
olağanüstü mali kongresi 
nde 1998 yılı bütçesi 
kabul edildi.

Geniş güvenlik önlem
leri altında yapılan kong
reye katılım yüksekti. 176 
kayıtlı üyeden 115 kişi 
genel kurula katılarak oy 
kullandı.

Bir süre önce seçilen 
yeni yönetim kurulunun 
genel kurula sunduğu 
1998 yılı tahmini bütçesi 
okunarak görüşmeye

Gemlik Devlet 
Hastanesinde geçtiğimiz 
ay meydana gelen bir 
doğumda dünyaya gelen 
bebek görenleri hayrete 
düşürdü.

20 Haziran cumartesi 
günü doğum sancısı ile 
Devlet . hastanesine 
başvuran genç anne N.K. 
kontrollerden sonra doğu
ma alındı. Doğum, 
Uzman Doktor Yalçın 
Balkancı ile ebe hemşire 
Aylin Deveci tarafından 
gerçekleştirildi. Ancak 
bebek hastane personeli
ni ve ailesini hayrete 
düşürdü.

Anomali teşhisi konan 
bebeğin kafa yapısının 
uzaylılara benzediği, sol
unum yetmezliği dışında 
tüm fonksiyonlarının nor
mal olduğu görüldü.

Yeni doğan bebek

açıldı.Oylanan tahmini 
bütçe oy çokluğuyla kabul 
edildi. Kongrede Temmuz 
ayı dahil birim başına 
aylık aidat 2 milyon 500 
bin lira, bakanlık ödemesi 
ise birim başına 4 milyon 
lira kabul edildi. Ortaklar 6 
milyon 500 bin lira ödeye
cekler. Borçların öden
mesinin geciktirilmesi 
halinde' vade farkı 
oranının ise yüzde 15 
olması kararlaştırıldı. 
Aidatlar her ayın 27'sinde 
ödenecek.Anomali doğan bebek yaşamadı
gözleri açıkken uyuyor, 
gözleri kapalı iken ise göz 
bebekleri kayboluyordu.

Görenleri şaşkına 
çeviren, anne ve babaya 
üzüntü veren bebek dok
torların tüm çabalarına 
karşın bir hafta sonra sol
unum yetmezliğinden 
yaşama gözlerini yumdu.

Gemlik Devlet 
Hastanesinde' meydana 
gelen doğum ile ilgili 
olarak İstanbul da yayın
lanan ve Türkiye 
genelinde dağıtımı 
yapılan Takvim Gazetesi 
haberi manşetinden 
“Uzaylı bebek şoku” 
olarak vererek duyurdu.

Doktorlar bu tür olay
ların milyonda bir mey
dana gelebileceğini, kro
mozom bozukluğundan 
kaynaklanabileceğini 
Söylediler.

Fazla iyimsersin!
Çok yakın bir arkadaşım, uzun zamandır 

üzerinde çalıştığı projesinin şirketi tarafından 
kabul edilmediğini söylüyordu telefonda. *

Sesi herşeye karşı inancını yitirmiş insanların 
sesiydi. Kızgın, kırgın ve fena halde öfkeli. Şirke
tine, yaptığı işe hatta itiraf etmese de kendine 
karşı öfkeli.

“Zaten” diyordu “bugüne kadar neyi çok 
istediysem o olmadı. Bu şirket için artık bir şey 
yapmak istemiyorum.”

Onu teselli edecek birkaç şey söylemeye 
çalıştım telefonda. Projesinin kabul edilmeme 
gerekçesini aslında çok iyi bilmesine rağmen her 
söylediğimi çürütecek yorumlar yapıyordu. “Ben 
olaylara objektif bakıyorum” diyordu ama keli
menin tam anlamıyla kötümserdi, üstelik beni* 
iyimserlikle “suçluyor” Pollyanacılık oynadığımı 
söylüyordu.

işte ben o zaman “Dünyanın en güzel çiko
latalı pastasını yapsan da insanlar*tavuk 
yemek istiyorlarsa senin muhteşem pastanı 
yemezler” dedim. “Onların beklentilerini, anla
maya çalışarak kendi isteklerinle birleştirip 
farklı birşeyler yapabilirsin. Yeter ki benim 
yaptığımı yemiyorlarsa ben de çeker giderim 
ya da bir daha pasta da dahil hiçbir şey yap
mayacağım deme, üretme, deneme yeteneğini 
ve en önemlisi umudunu kaybetme” dedim, o 
da bana “gene terapi başladı” dedi!

Fakat tabii ki o da Pandora’nın öyküsünü bili
yordu. Efendim bilinen efsaneye göre eski bir 
Yunan prensesi olan Pandora'ya güzelliğini 
kıskanan tanrılar tarafından gizemli bir kutu 
armağan edilir ve hiçbir zaman açmaması gerek
tiği söylenir. Ancak bir. gün, merak hissinin baştan 
çıkârıcılığına kapılan Pandora kutunun içine bak
mak için kapağını kaldırır ve dünyaya hastalık, 
keyifsizlik ve çılgınlık gibi büyük belaları salmış 
olur. Fakat ona acıyan bir tanrı hayattaki tüm dert
lerin tek devası olan Umut’u kutuda tutacak bir 
şekilde kapağı kapatmasını sağlar.

Bu öyküde Saklı olan umut aslında sorTyiflarda 
keşfedilen ya da doğru bir deyişle tanımlanan duy
gusal zekanın (IQ) varlık nedeni. Daniel 
Goleman’ın çok satan kitabı olmasından öte, 
başka şeyler sunduğunu da söylüyorlar. Umut 
okuldaki başarıdan ağır işlere katlanmaya kadar 
çeşitli alanlarda sağladığı üstünlükle, insanı şaşır
tacak kadar güçlü bir rol oynuyor hayatta. Çünkü 
umut, teknik anlamda her şeyin er-geç yoluna 
gireceğine inanan aşırı iyimser görüşten öte bir 
şey. Aslında “Hedefler ne olursa olsun onlara 
ulaşmak için gerekli irade ve yöntemine sahip 
olduğumuz inâncı”nın ta kendisi umut.

Duygusal zeka açısından umutlu olmak; kişinin 
zorlu, engeller veya yenilgiler karşısında bunaltıcı 
kaygıya, teslimiyetçi bir tutuma ya da depresyona 
yenik düşmemesi anlamına geliyor. Gerçekten de 
umut besleyebilen kişiler hedeflerine doğru iler
lerken diğerlerine oranla daha az depresif, 
genelde daha az kaygılı ve duygusal açıdan daha 
az sıkıntılı görünüyorlar.

Goleman kitabında iyimserliği, kişilerin başarı 
ve başarısızlıklarını kendilerine nasıl açıkladıkları 
bağlamında tarif ediyor, iyimser kişiler başarı
sızlığı değiştiribilir, bir nedene bağlar ve böylece 
bir sonraki denemelerinde başarılı olacaklarına 
inanırlar; kötümserler ise başarısızlığın nedenini 
bulup değiştiremeyecekleri, sabit bir özelliğe 
atfederler. Bu farklı açıklamalar, insanların hayata 
karşı tepkisini derinden etkiler, örneğin, bir pro
jenin geri çevrilmesine duyulan hayal kırıklığına 
tepki olarak, iyimserler etkin ve umutlu bir biçimde 
bir eylem planı yapar, yardım ya da öneri isterler; 
yenilgiyi telafi edilebilir şey olarak görürler.

Oysa kötümserler yenilgiye, bir dahaki sefere 
işlerinin daha iyi gitmesi için hiçbir şey yapamaya
caklarını varsayarak tepki verir; dolayısıyla sorunu 
çözmek için hiçbir şey yapmaz; yenilgilerini, . 
başlarına her zaman bela olacak kişisel bir eksik
liğe bağlarlar.

Aslında ben de o uzun konuşmamızda tüm 
bunları projesi reddedilen dostuma anlatmaya 
çalışmıştım. Ama sanırım bu kitabı ona hediye 
edersem bir daha bu kadar uzun süre konuşmak 
zorunda kalmayacağım.

Duygusal Zeka, Daniel Golemân, Varlık/Bilim, 
İstanbul, 1998
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KOPARSAM DALINDAN SOLABİLİRSİN
Düştüm artık
Gözlerinin ağına
Çevreme kozanı örebilirsin
Gözlerim
Kalbimin aynası gibi
Bakarsan kendim görebilirsin

Ayrılığın kederin
Hıncı orada
Bıkmadan çektiğim sancı orada
Seni konuk eden
Hancı orada 
istersen bir ömür kalabilirsin

Ne sevgi dilendim
Ne de merhamet
Yüreğimi her an yaksa da hasret 
Kurusa gözlerim
Düşmese rahmet
Yıllarca ardından yorabilirsin

Hiç sitem etmedim
Naz etmedim hiç
Adından kimseye söz etmedim hiç
Bir an bile sevmekten
Vazgeçmedim hiç 
istersen Tanrı’ya sorabilirsin

------ “ Körfez "

USTA ARANIYOR
Sigortalı olarak çalışacak 
kalıpçı ustaları aranıyor.
Aylıkçı veya Yevmiyeli 

Tel : 514 38 38 
Not: istenilen ücret ve aylığın 

P.K. 60’a bildirilmesi rica olunur.

SATILIK 
BİLARDO SALONU
İş değişikliği nedeniyle 

devren satılık
Cafe & Bilardo Salonu

Tel : 513 46 98

Sayfa: 4

KUMLA’DA ■
HAVUZLU KİRALIK 

DAİRELER
S : 513 17 97

eleman

YOLUNU 
BİZDEN ÖĞRENİN 

® (0.224)513 2519 GEMLİK

Belki döneceksin 
özlem bitecek 
Belki de ömrüm böyle geçecek 
Vazomda gülüm kal 
Bahçemde çiçek
Koparsam dalından solabilirsin

Gemlik -1989

ULU ÇINAR
Ulu çınar
Gönlümde bir sevda var
Yüreğim amansızca yanar bilir misin 
Söyleşecek kimsem yok 
Uzakta sevdiklerim
Benimle söyleşir misin

Ulu çınar
Yar yanağı yok yastığımda
Denizlere açılmışım tek başımâyım. 
öptüğüm dudaklar keskin bir yara 
Ta şuramda
Sen de yaralı misin

Ulu çınar
Gölgende oturanlar halimden anlar mı
Ya dalına konan kuşlar 
Onlar da sevdalı mıdır 
Senin gönlünde kim var 
Sevdalı mısın

Ulu çınar
Yeni doğmuş ay gibi karşımda ve uzak
Yıldızlarsa gözlerine benzer
Bilir misin

Ulu çınar
Kendimi ıssız tepelere vuramıyorum
Yorgunum s
Sessizce yakıp sigaramı
Biraz daha kalsam
Sıkılır mısın

Kumla 1985

DAVET
Dışarıda ay

dağlarla birlikte büyümüş
Ağustos böcekleri arsız
Yıldızlar kışkırtıcı
Toy marallar şafağa süzülür birazdan 
Yelelerinde ay ışığı yansıyan taylar 
Gezinir bozkırımda

Günahların gizeminde
Siner sevişmeler gecenin pervazına
Cemreler düşer
Yürür can suyu sevi tomurcuklarına 
Vitrinimden bakarken mutluluk 
Konar dallarıma özlem

KAŞEDE BEKLEME YOK
KÖRFCZOFS€T

S* 513 17 97

MILTON
AİLE GAZİNOSU

Düğün, Nişan ve Özel günleriniz 
için rezervasyonlarımız 

devam ediyor
İskele Meydanı 11

Ey benim düşlerimin
• çatal göğüslü kızları 

neredesiniz
Neredesiniz tanrıçalar
Falcı çingene

Silin yağmalanmış şarkıları geceden
Konsun gözlerime gözleriniz
Muştulayın / hitit şarapları kadar eski / 

o tadı dudaklarıma
Aşılayın dallarıma kan güllerini

GEMLİK
4
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Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

İYARI SAKA YARI CİDDİ Erol GURCAY

SEVGİDEN KOPUŞ
B Bir okul duvarına renkli boyu ile yazılmış bir 

yazı “Ya benimsin, ya toprağın".
1 Besbelli ki genç bir aşık sevgilisini uyarıyor. 
I Demek çok seviyor. Anlamı sevmezsen, yaşat
mam.

Daha da açalım. Sen benim malımsın demeye 
getirmiş. Doğal ki sağlıksız sevgi. Gençlik dönem

lerinde yaşanan sevgi ilişkisi daha olgunlaş
mamıştır. Sevgide denemez aşktır. Duygusaldır, 
gözü kördür. Ama yaşanan bir gerçekliktir. Biraz 

Bencillik içerir. Benim dile getirmek istediğim eşler 
Kasında yaşanan ilişkinin ne kadar sevgi içerdiği.

Birçok erkek önceden deliler gibi aşık olduğu 
kadının yanında daha sonraları ters, soğuk ve 
anlayışsız olabiliyor. Sevdiklerini savundukları 
kadınları aşağılayan, hatta onları döven erkekler 
çok. Erkekler aşık oldukları kadına neden kaba 
davranıyorlar? işte uzman psikolog Shere Hite’nin 
lorumu:

“Birçok erkek çocuğun küçüklüğü, bilinçsizce 
de olsa yoğun bir şekilde annesiyle ilişkileri ve 
duygusal bağı çevresinde yoğunlaşır. 
Çocukluklarında erkekler kendilerini annelerine 
Eok yakın hissederler. Ve zamanın çoğunu 
babalarından fazla anneleriyle geçirirler.
■ Buluğ çağına geldiklerinde ise toplumun 
annelerinin eteğinden ayrılmaları yönünde yap
tığı baskıyla karşı karşıya kalır. Arkadaşlardan 
hanım evladı, ana kuzusu gibi nitelemeler duy
maya başlarlar.

Ve anneden koparlar. Anneden küçük yaşta 
yaşanan bu zorunlu kopuş, küçük erkek çocuklar
da düşünsel ve duygusal açıdan ağır bir yük oluş
turur. Çoğu belli etmese de annesine karşı ciddi bir 
suçluluk duygusu içine girer. Ondan sevgisini 
sakınır, onu dinlemez, isteklerine karşı gelir, kırar. 
Ancak yaşadığı çelişkiler öyle boyutlara varır ki, 
Bocuk bunu taşıyamaz hale gelir. Bir saptırma 
yapar ve uzaklaşanın, onu terkedenin annesi 
olduğuna inanmaya başlar. Kendileri rahat- 
lamışlardır. ancak artık bir düşmanları vardır.”

Bundan sonrasını akıl yürütelim. Bu düşman 
bazı kere ilişki kurduğu kadın olur, sevgilisi olur, 
karısı olur. Onlarla iletişim güçlüğü yaşar. 
Sevgisini göstermek istemez. Annesine ihanet 
Ettiğini düşünür.

Mesafe koyar, bağımlılık onu sıkar, iletişimsizlik 
Kronik hale gelmiştir. Duygusal çelişki cinsel yaşa- 
ma da damgasını vurur.
K Ne yapılmalı, ne yapılmamalı?

Hemen hemen'bütün erkeklerde bu davranış 
kalıp haline gelmiştir. Ana-babalar bil- 
inçlendirilmeli. (örneğin Ana-baba okulları ile) Bu 
sayede çocuklarıyla kuracakları ilişki sağlıklı kılın- 

îabilir.
“Buluğ çağının özellikleri gözetilerek ergenlik 

bunalımı üretkenliğe dönüştürülmeli. Spor, sanat, 
okuma, hobby geliştirme araç olabilir.
■ ‘ Sevgi öğrenilebilir, geliştirilebilir bir etkinliktir. 
Okullarda sevgi eğitimi ve iletişim becerileri semi

nerleri yapılabilir.
‘Çocuklar ve gençler üzerinde büyüklerin göl- 

gesi kalkmalı. Genç bireyselleşmeyi yaşamalı. 
Kendi kendine karar verebilen, bunun sorumlu- 
luğunu üstlenebilecek duruma gelmelidir.

Gemlik’te Politika 
“Kış Uykusunda" 

işte böyle söylüyor, Ahmet Savaş 
Şenol.

- Peki.. Neden Gemlik'te politika kış 
uykusunda diye soruyorum.

Gemlik küçük bir yer. Birbirimizi 
yakından tanıyoruz. Hepimiz arkadaşız, 
iç-içe yaşıyoruz.

- Yani rekabet ortamı yok diyorsun.
Tabi.. Rekabet olmayınca, 

mücadele olmuyor, heyecan kalmıyor 
diye ekliyor.

Ben de rekabet olmaz diye 
düşünüyorum.
' Ahmet Savaş Şenol 1983-1995 yılları 
arasında Gemlik ilçe yönetiminde 
görev almış.

Halen, 1995 yılından beri, (CHP) 
Bursa il Yönetim Kurulunda bulunu
yor.

-Genelde (CHP)’nin durumu nasıl?
internette “bir milyon kişi” üzerinde 

yapılan bir araştırmayı dile getiriyor.
(CHP)'nin % 30, (DYP)’nin % 16, 

Fazilet’in % 13, (MHP) - (ANAP) ve 
(DSP)’nin % 7 oy aldığını söylüyor.

- Bu araştırma Türkiye genelini yan
sıtmaz diye söze giriyorum.

- Kırsal kesimlerde, sonuçların 
değişeceği konusunda örtüşüyoruz.

- Belediye Başkanlığında şansınız 
ne olur?

iyi bir aday bulursak, (CHP) 
Belediyeyi alır, emaneti geri alacağız, 
diye kestirip atıyor.

- Peki.. Bu kanaata nasıl varıyorsun?
Bir kere başkan seçim bildirgesin

deki taahhütlerini Yerine getirmedi.
- Mesela nelerdi onlar diye Soruyo

rum?
Huzur Evi yapılmadı.
Ambulans alınmadı.
Belediye otobüsleri “dökülüyor”.
Otopark yapılmadı, trafik sorunu 

çözülmedi.
- imar uygulamaları için neler 

düşünüyorsun?
“Gemlik elden gitti” diyerek tepkisini 

gösteriyor.
- Nasıl yani diyorum?
Bir kere Gemlik girişindeki yüksek 

binalar “bir rezalet” diyor.
Manastır’dakiler de, “ayrı bir reza

let” diye ekliyor.
Ben de bu tepkiyi “orijinal 

kelimelere dokunmadan “ aynen ileti
yorum. ,

- Ayrıca “çarpık yapılaşmayı” da 
dile getiriyor.

- Şu anda en önemli sorun nedir? 
Su sorunu da dikkat çekiyor.
“Gemlik tarihinin en 'susuz döne

minin” yaşandığını ifade ediyor.
Kendisine bu güzel ve cesur söyleşi 

İçin teşekkür ediyor ve politika 
yaşamında başarılar diliyorum.

Haftaya bir başka değerli konukla bir
likte olacağız.

Değerli okurlarımızın bizi izlemeye 
devam etmesini diliyorum.

Haftanın Fıkrası
Sağ gözünün üstü simsiyah 

olan bir adam, bir çiçekçiye girerek :
“-Karımın yaş günü için bir 

düzine kırmızı güî istiyorum, fakat 
tazelerinden olmasını bilhassa rica 
edeceğim.”

Çiçekçi:
-Başüstüne beyefendi” dedi.

"Karınızın.doğum günü ne zaman?”
Adam gözünü işaret ederek cevap 

verdi:
“-Dündü.”
Bayanların hassas olduğu iki 

gün var.
Bunlardan birisi yaşgünleri.
İkincisi de evlilik yıldönümleri.
Bu iki güne, milli ve -dini bayramlar 

kadar önem vermek gerekiyor.
Aksi taktirde; öfke ile, dırdır ile 

hatta yumrukla bile karşılaşmanız 
kaçınılmaz olacaktır.

Sözün Özü
Bu dünyada, 
Güvenip te aldanmayan 
Kim var ki?

“Eliza COOK

O Biçim ‘‘ihaleler”
Son aylarda kamuoyunda tartışılan iki 

ihale var.
Birincisi: izmit-Körfez geçiş projesi.
İkincisi : Petrol Ofisin’nin özelleşti 

rilmesi.
önce Körfez Projesinden başlayalım.
- Yap-işlet-Devret modeli ile ilk ihale 

1995yılında yapılıyor.
10 ortaklık katılıyor. (6)’sı yeterli 

bulunuyor.
Ama bu ihale iptal edeliyor.
■4.12.1996 farilinde ikinci ihale 

yapılıyor.
İki önemli firma çekişiyor. -
-Vinsan ortaklığı, 999 milyon dolarlık 

teklif veriyor.
22 yıl işletme süresi istiyor.
9 dolar geçiş ücreti teklif ediyor.
-Enka ortaklığı, 1.413 milyon dolarlık 

teklif veriyor.
27 yıl işletme süresi istiyor.
11 dolar geçiş ücreti teklif ediyor.
Eğer her iki firmada yeterli bulunduysa 

ve idari ve teknik şartnameye uygun tek
lifte bulunduysa, bu ihale için son derece 
kolay ve rahat karar verilebilir.

ihaleyi Vinsan Ortaklığı kazanır diye
ceksiniz.

Ama., öyle olmuyor.
Enka Ortaklığı görüşmelere çağnlıy-

or.

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTO. ŞTI. 
ACENTELİĞİf 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

Aldanma ve aldatma deyince, akla 
ilk gelen sevgililer oluyor.

Ama,. En büyük aldatma, politika* 
da oluyor.

Tabi.. Aldatılanlar da, “seçmenler” 
“Kendim için bir şey istiyorsam 
namerdim” diyenlerin peşine takıhyor- 
İâr. , i-;' “ .

Ona; “Kurtar bizi Baba” diyorlar.
Sonunda, Baba kendini kurtarıyor, 

seçmenler, sefalete devam ediyorlar.
Bir başka politikacı, muhalefette 

B<en, memur mitingine katıldı.
Ve “Hakkının aramayan memurun 

İnsanlığından şüphe ederim” dedi.
O politikacı şimdi iktidara geldi.

•• Memura, “buçuk fazla zam ver
mem” dedi.

Yine yıllar önee, “hakça düzen” 
lafım dilinden düşürmeyen bir eski 
politikacı şimdi iktidarda.

Memurun, işçinin vs emeklinin 
ezilmesine müsaade ediyor.

Esnafın ve çiftçinin kredi faiz
lerinin yükseltilmesine izin veriyor.

Kamu kurumlarının ve kamu 
arazilerinin özel tekellere© yağmalan
masına göz yumuyor.

uçuk" bir söz
Adamın biri, hakkını aramış, 

Ama, “meşgul” çıkmış.

Vinsan ortaklığı da, soluğu 
mahkemede alıyor.

Vinsan ortaklığı ihalenin peşini bırak
mıyor.

Bu ihalenin özetini gazetelerde ve 
Billboard’larda günlerce yayınlıyor.

Bu iş için, 500 bin dolar masraf edi
yor.

Shareaton Otel’de, basın toplantısı 
yapıyor.

Ve.. Sadece bu toplantı için, 10 milyar 
harcıyor.

Vinsan firması yönetim kurulu başkanı 
bu işin peşini bırakmayacağını, ancak 
Enka'nın kendi fiyatlarına inmesi halinde 
“ihaleden çekileceğini" söylüyor.

iki ihale arasındaki fark, öyle az-buz 
değil.

Tamı-tamamına, (501) trilyon fark var.
Bu ihale 1995 yılından bugüne kadar, 

tam 5 hükümet ve 7 bakan eskitmiş.
- Şimdi gelelim Petrol Ofisinin satışı

na.
Açık arttırma, televizyonda canlı 

yayınla yapıldı.
- En yüksek fiyatı, Akmaya-Orteks 

verdi.
-Doğuş Grubu, ikinci oldu.
- Bayındır-Park Grubu üçüncü oldu.
Kısa bir süre önce Sümerbank’ı da 

alan Akmaya-Orteks firması, parayı 
temin ederken ihale iptal edildi.

Sermayeyi tabana yayma gerekçe
siyle, ihale ikinci sıradaki Doğuş Firması 
yerine, üçüncü firmaya verildi.

Buaüne kadar Devlet ihale Kanununa 
ve Dünya Bankası ihale Kılavuzuna göre, 
bir çok ihale çalışmasına katıldım.

Bu şekilde karar bağlanan, ihale 
örneği görmedim.

Karar verenleri de., uygulayanları da 
“Allah Korusun”.

agmüH REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye - 
Polis İmdat . 
Jandarma imdat 
Jandarma k.. 
Polis Karakolu 
Gar, Kom

110 
155' 
156.
5131055 
5131879 
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

U LASI M
Uludağ Turizrp 6131212
Aydın'Turizm 5132077

Resmi Daireler 
•TEK Arıza 
TEK işletme 
Turizm Der.» 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eât. Md. 
Halk Eât. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

Belediye 
Sahtrâl 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

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

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

19.30 (Tatil)7.1541.15-16.00 Kartal-
Yalova:(işgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00 

(Tatil) 9.00-13.00-18.45 Yalova-
Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil) 

6:30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(işgünü) 
9.15-14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18,15

Deniz Otobüsü
Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-1045- 
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
Valova • 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): 8.35-11.00-13.4$-16.30- 

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

Feribot
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı)

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

7,30-9:00-11.00-13.00-15.00-16,30-18.00-19.30-
21.00-22.30(Cuma, pazar)

TÜP DAĞITICILARI

NÖBETÇİ
ECZANELER

28 Temmuz 1998 
Onur Eczanesi

29 Temmuz 1998
Merkez Eczanesi

30 Temmuz 1998
S. Saral Eczanesi

31 Temmuz 1998
Çağlar Eczanesi

Hastaneler
Devlet Has. 5139200
SSK Hastanesi 6132329
Mer. Sağ.’Ocağı 5131068

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

M İ4 K M 5132325 
Muhasebe M. 5134521-182 
Yazı İş. Md. 5134521-m 
Su Arıza Yalnız 185

GEMLİK te SİNEMA GÜNLERİ
TUTKU: “CazcıKardeşler'

Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
ipragaz 
Habaşgaz 
Llkitgaz 
YenıUkltgaz 
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

1 Ağustos 1998 
İnci Eczanesi

2 Ağustos 1998 
Çamlıca Eczanesi

3 Ağustos 1998
Kahraman Eczanesi
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ELEMAN ARANIYOR
Şirketimiz muhasebe servisinde çalıştırılmak üzere;

- Muhasebe bilgisi olan, 
- iş tecrübesi bulunan, 
- Bilgisayar kullanabilen, 
- En az ticaret lisesi mezunu

Bir bayan eleman alınacaktır. Taliplilerin özgeçmişlerini belirten 
müracaatlarını 22 Ağustos 1998 târihine kadar P.K. 120 adresine 
yapmaları duyurulur.

ELEMAN ARANIYOR
KATALOG İŞİNDE MAAŞ + PRİM 

ESASIYLA ÇALIŞACAK ENAZ LİSE MEZUNU 
ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaat: KÖRFEZ OFSET

ÇIRAK ARANIYOR
Matbaamızda 

yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR 

KÖRKZ OFS€T

MANASTIR MEVKİİ 
ÖZNUH KOOPERATİFİNDE 

KİRALIK DAİRE 
TEL : 513 17 97 

GEMLİK

SINIRLI SORUMLU GEMLİK
ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ KEFALET 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
GENEL KURUL İLANI

O İpek O Koza
O Kristal O Kıvılcım

ueruneyte

Sayın Ortağımız;
Kooperatifimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 15 Ağustos 1998 Cumartesi 

günü Saat: 10.00'da kooperatifimiz toplantı salonunda yapılacaktır.
Ortaklık cüzdanınızla birlikte teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
1- Açılış; Başkanlık Divan Seçimi
2- Saygı Duruşu ve istiklal Marşı
3- Merkez birliğimizce Ticaret Bakanlığından 16.06.1998 tarih ve 98/50-90 oluru ile 
ön izin alınan anasözleşmenin 8. maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması
4- Kapanış.

Her Zevke, Her Bütçeye Uygun Damiy eler 
1 günde itina ile 'başıİjf^^'^

O Güneş 
O Erdem

Körfez Ofset
513 17 97 GEMLİK

KAYIP
Nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.

Hüseyin TAŞKIN

KİLO İLE İLGİLİ 
SORUNLARINIZDA 
KESİN GARANTİLİ 
ÇÖZÜM, SAĞLIKLI 

BESLENME 
ÜRÜNLERİ

MÜRACAAT 
TELEFON 

513 25 19

ENERJİ VE GÜÇ
KAYNAĞI 1

THERMOJETİCS,

ÇAY

MÜRACAAT 
TELEFON 

513 2519

MATBAACILIK ■ REKLAMCILIK -YAYINCILIK
Her Türlü Baskı işleriniz itina ile Yapılır

Fatura, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Gider Makbuzu, 
Reçete, Müstahsil Makbuzu, Kitap, Dergi, Broşür, Gazete, 
Cilt İşleri, El İlanı, Kaşe, Kimlik Kaplama, Fatura Kartı, 

Özel PVC Kartlar, Takvim 
Rulo etiket yapımı

Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK Tel & Fax : 513 17 97
Ofe./.- Kemal Bengü Cad. Horoz Apt. Altı BURSA
■M Tel. 225 20 67 - 223 66 88
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