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Sörnilyar lirolıktransferlerle lige iddialı giriyorlar

Körfez OFSET’te
KAŞEDE,

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

Tel : 513 17 9 7

Pazargünü heyecanlı bir yarış izlendi

mlıkspor wıı açıyor Şahintepe Rallisi
Serkan Yazıcı’nm

^9 Ağustos Pazar günü sahaya inecek olan Gemlikspor 
zamanın en büyük transferlerini yaptı. Futbol ve basketbol 
branşlarında lige iddialı girecek olan takım Uludağ kampın
dan sonra Abantta kamp yapacak. Kulüp Başkanı Faruk 
Güzel, "Gemlikspor’a destek hepimizin görevi olmalı” dedi.

Pazar günü 1998/99 sezonunu açacak 
olan Gemlikspor bu yıl dev transferlerle 

[birinci ligde şampiyonluk için top koştura
rak.

Kulüp Başkanı Faruk Güzel, transferlere 
30 milyar lira harcadıklarını, futbolun 
Banında güçlü bir basketbol takımı da 
oluşturduklarını söyledi. Gemliklilerin

Gemlikspor'a destek olmasını isteyen 
Güzel, limana gelen her gemiden 10 mil
yon lira yardım alarak devamlı mali kay
nak yarattıklarını söyledi.

Güzel, futbol stadı yanında bir bina 
yaptırılarak sporcuların konaklama ihti
yacını gidereceklerini de bildirdi.

Haberi sayfa 3’fe

Gemlikspor Kulübü Başkanı ' 
Faruk Güzel, bu yıl ligde başarılı 

x bir çizgi tuturarak şampiyonluğa 
oynayacaklarını söylüyor.

Bossek’in düzenlediği, 
iGS’nin ana sponsorluğunu 
yaptığı, Sikaflex, Tofaş ve 
Performans Ornanizaşyori 
co’nun sponsorluklarını 
üstlendiği İGS Şahintepe tır-

manma rallisini BursalI 
sürücü Serkan Yazıcı 
kazandı.

Pazar günü yapılan 
yarışmalar çekişmeli geçti.

Haberi Sayfa 3’te

Köy meydanı kana bulandı

Kurtul’da kanlı
Memurların kılık kıyafetine çeki düzen istediler

Müfettişler Belediye’de
İs makinaları düzenlenen 
törenle halka tanıtıldı

içişleri Bakanlığına ait bir 
müfettiş Gemlik 
Belediyesinde olağan teftiş
lerini sürdürüyor.

Her yıl bir önceki yıllara 
ait hesapları incelemek 
amacıyla ilçe merkezi ve 
belde belediyelere gelen 
Müfettişler, Belediyeler 
Yasasına göre personelin 
«çalışmalarını ve belediye 
harcamalarını kontrol ederek 
rapor hazırlıyorlar.

Bir ay önce ilçemize 
gelen bakanlık Müfettişi 
İmin Bardakçı, önce

memurların kılık kıyafet
lerinin yasalara uymadığını 
görünce bazı memurları 
uyardığı ve belediyeye giriş 
ve çıkışlarda imza deften 
uygulamasının başlatıl
masını istedi.

Belediye Balıkçı 
Halindeki hesapları da 
inceleyen müfettiş Bardakçı, 
incelemelerini bu alanda 
yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Bu arada burada görevli 
memurun geçici olarak iş 
yeri değiştirildi.

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

l Asansör süz Hükümet
Ağustos sıcakları fena bastırdı.
Gemlik'i n en kötü yanı havasında bulunan nem oranının 

yüksek olması.
E Sıcaklar insanı bunaltıyor.

insanoğlunun doğasında mı var ne, kış gelir soğuklardan 
yakınırız, sıcaklar başlar, bu kez yanıyoruz diye bağırırız. 
■ Ama ne derseniz deyin mevsimlerde bir tuhaflıktır gidiyor. 
K Böyle sıcak bir günde devlet dairesiyle işiniz olduğunu 
düşünün.

»örneğin tapu dairesine çıkacaksınız. Yaşınız ise 70' lerin 
Özerinde.
F Ne yaparsınız.
K Tabii ki zorunlu olarak o merdivenleri tırmanırsınız.
E Ama nasıl bir tırmanma!...
■ Soluk soluğa, dil bir karış dışarıda.. Soluyarak ve merdi
venlerin korkuluklarına yapışarak...
■ Geçen kış gördüğüm bir manzarayı hiç unutamam..
■ Çok yaşlıca bir kadıncağız. Hükümet Konağında üst kat

lardan birine çıkacak. Ama kadıncağızda merdiven çıkacak
I hal yok.. Yardımcısı da yok. Adeta sürüne sürüne; sizin 
' anlayacağınız, merdivenlerden emekleyerek çıkıyor., 

Şaşakaldım.
i Devlet halka eziyet için değil, halka hizmet için vardır.

Hükümet konağına bir asansör yaptırmak kimsenin 
aklına gelmiyor mu bilmem?
H Giriş kapısının karşısında çok geniş bir merdiven 

boşluğu var. Buraya bir asansör rahatlıkla konabilir.
I Bir asansör büyük bir yatırım da değil, bunu devlet kendi 
olanaklarıyla yapamıyorsa mutlaka yaptırılacak birileri 
bulunur. Bulunmalı...

İlgiler, lütfen bu önemsiz gibi görünen ama aslında çok 
Önemli olan konuya eğilmeyi unutmayınız.

Başta yaşlılar ve hasta vatandaşlar bunu bekliyor.

Belediyenin yeni 
araçları hizmete 
başladı

Gemlik Belediyesi 
tarafından Borusan grubun
dan satın alınan iş maki- 
naları, kesilen kurbanlarla 
hizmete sokuldu.

Geçtiğimiz ay yapılan 
ihale ile Gemlik Belediyesi 
Fen, işleri Müdürlüğüme 1 
loder, 1 lastik tekerlekli 
ekskavatör, i- silindir,. 1 grey
der, 1 traktör kepçe, 3 fortif, 
35 kamyon, 2 pikap ve 1 
adet Renault binek aracı 
alınmıştı.,

Haberi Sayfa 3’te

Türk Sanat Müziği’nin genç 
sesinden müzik ziyafeti

Ebru Gündeş 
Kumla’ da
7-8 Ağustos tarihlerinde 
yapılacak olan Küçükkumla 
Halk konserlerinin bu yılki 
konuğu Türk Sanat 
Müziği’nin genç ve güzel 
eanatçısı Ebru Gündeş. 
Ebru Gündeş cumartesi 
akşamı hayranlarıyla buluşa
cak.

Haberi Sayfa 3’te

Karaköşnil’ le 
mücadele 
başladı

İlçe Tarım Müdürlüğünden 
yapılan- açıklama da zeytin 
ağaçlarının amansız zararlısı 
Karaköşnil ile mücadelenin 
başladığı bildirildi.

, Zamanında yapılmayan 
müçadeelenin ürünün kalitesine 
va rekolteyi etkilediğini belirteli 
ilgililer, üreticileri uyararak zaman 
geçirilmemesini istediler.

Kordondaki
ağaçlar ve 
çimler ilgi 
bekliyor

Atatürk ve Emin Dalkıran 
Kordonunda bulunan ağaçlar ile 
çimler kuruma tehlikesi geçiriyor.

Hava sıcaklarının artması ile 
kordondaki yeşilliklere yönelik 
bakımın yapılmaması, yeşilliğin 
iyice bozulmasına yol açtı.

Belediye Park ve Bahçeler 
biriminin neden kordonu ihmal 
ettiği bir türlü anlaşılamıyor. 
Gazetemizi arayan vatandaşlar, 
ağaçların susuzluktan kurma 
tehlikesi geçirdiğini söylüyorlar.

Binlerce insanın gezi alanı ve 
ilçemizin en güzel yerlerinden 
olan kordonlara daha fazla ilgi 
gösterilmesi isteniyor.

hesaplaşma
Geçtiğimiz hafta perşembe 

akşamı Kurtul Köyünde mey
dana gelen olayda, Gürhan 
Sayın adlı şahıs 4 kurşunla, 
çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

Olay gecesi, daha önce 
Kurtul Köyü Muhtarı Mümin 
Yılmazer’den haraç isteyerek, 
tehdit eden Gürhan Sayın ile

köy gençleri Yusuf Kaya ve 
Yalçın Güzova arasında, tartış
ma başladı. Tartışma büyüdü ve 
Yalçın Güzova ile Yusuf Kaya 
yanlarında bulunan taban
calarını ateşleyerek Gürhan. 
Sayın’ı ağır yaraladılar. Yaralı 
Bursa Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Haberi Sayfa 3’te

7 kişilik yıkım ekibi, 8 kaba inşaatı, 3 su basma 
seviyesinde olan 11 binayı yıktı.

ytatkipltritart
Bursa Valiliğinin verdiği 

talimatla hareket geçen 
Bayındırlık ve iskan 
Müdürlüğüne bağlı 7 kişilik 
yıkım ekibi Kuînsaz'da 
kaçak olarak yapılan 
binaları yıktı.

Geçtiğimiz hafta 
cuma günü gerçekleştir
ilen yıkıma, 3 yıl önce vali 
Rıdvan Yenişen'in döne
minde Balyoz- Harekatı' adı 
altında 300 kaçak yapının 
yıkımından sonra, bu kez

2. Balyoz Harekatı adı ver
ildi.

İmar Şube Müdürü 
Ahmet Beşparmak, 
vatandaşları kaçak yapı 
yapmamaları konusunda 
uyardı. Yapıldığı taktirde, 
bu binaların sürekli yıkıla
cağını hatırlatan 
Beşparmak, önümüzdeki 
günlerde de kaçak 
inşaatların yıkımlarının 
devam edeceğini belirtti.

Anadolu Lisesi'nin başarısı
Geçtiğimiz hafta,açıklanan Fen Liseleri, Anadolu- 

Öğretmen Liseleri, Anadolu Teknik ve Anadolu Turizm 
Liseleri sınav sonuçlarına göre Gemlik Celal Bayar 
Anadolu Lisesi yine göz doldurdu.

Celal Bay'ar Anadolu. Llsesi'nden yapılan açıkla
maya göre, Anadolu Ticaret, Anadolu Teknik, Anadolu 
Otelcilik ve Turizm ve Anadolu Öğretmen Liselerini 
okullarından 20 kişinin kazandığı belirtildi.

Çeşitli illerdeki Fen Liselerini 10 öğrenci kazanırken, 
11 öğrenci de özel Fen Llseleri'ni kazandılar.

öte yandan Gemlik özel Doğuş Etüd Merkezi de 
Fen, Anadolu öğretmen, Anadolu Teknik ve Anadolu 
Turizm Otelcilik Liselerine öğrenci kazandırmada büyük 
başarı elde etti.

ÇIKIN, AMMA NE ÇIKIN

TRİLYONLUK ÇIKIN

GELİN DE İŞİN İÇİNDEN ÇIKIN

ASIL OLAN AÇIK ALIN,

YÜZ AKI İLE TOPLUMUN İÇİNE ÇIKIN 

BEKLENEN BU...
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Bal vermez arılar
Siyaset, geçen hafta hayli yoğun 

bir görünüm sergiledi. TBMM, tari
hinde pek de rastlanmayan bir 
çoğunlukla “seçim karan” aldı : 
488'e 12...

O arada vergi düzenlemeleri de 
geçti parlamentodan. Bakanlar 
kurulunun, işini gerçekten bilen 
ender üyelerinden bin olan Maliye 
Bakanı Zekeriyâ Temizel, uzun 
uğraşılardan sonra çok az değişik
likle tasarısını yasalaştırabiıdi. 
Şimdi beklenen yem düzen
lemelerin ne getirip, ne götüre
ceği...

Vergi konusunda yeni düzen
lemeler getirmek, ya da 18 Nisan 
1999’da -yani zamanından bir 
buçuk yıl önce- genel seçime git
mek, durumu kurtarmaya yetecek 
mi?

Veya başka bir soru : Dokuz ay 
sonra yapılacak bir erken genel 
seçim, TBMM’nin bugün sıkıntı 
yaratan sandalye dağılımında bir 
değişiklik yapacak mı?

Türkiye’nin şn kıdemli poli
tikacılarından -hatta belki de birin
cisi- olan DSP Genel Başkanı 
Bülent Ecevit’le akıl hocası eşi, yıl
lar önce rakiplerini kıyasıya 
eleştirdiği “düzeysiz popülizm” 
yöntemini uygulayarak, erken genel 
seçimde iyi start almaya çalışıyor
lar. Hiç sîkılmadân “genel” 
nitelemesiyle gündeme sürdükleri 
bir “af” önerisiyle, belli kesimlerin 
gönlünü ve oyunu çalacaklarını 
umuyor bu ikili. Bir ölçüde başarılı 
da oluyorlar; zira koalisyon ortakları 
-özellikle de ANAP-, özdeyişteki 
gibi “aşağı tükürse sakal, yukarı 
tükürse bıyık” pozisyonunda. 
Fransa maçında kontr-piyede (ters 
ayakta) kalmış Taffarel misali...

Koalisyonun küçük ortağı başka 
alem. Milletvekilleri, 18 Nisan 
1999’da sandıkta boğulmanın 
karabasanıyla yatıp kalkmaya 
başladılar bile, temiz siyasetin 
seçkin temsilcisi Hamdi üçpınarlar 
pek gülümsemez oldu artık. 
Cindoruk’un esprileri eskisi kadar 
eğlendirici değil...

Fazilet, gelecekten emin bek
lemede...

DYP Çiller’e endeksli, yeni 
yasama yılında liderinin defteri

dürülüverirse ne olacak?..
CHP Lideri, ördüğü çorabın 

kendi partisinin başına geçebile
ceğinin ayırdında görünmüyor. 
Seçimden kazançlı çıkacak tek 
siyasal gücün CHP olduğunu san
maya devam ediyor -ya da öyle 
görünüyor-, istediğini yaptırmış 
olmanın -veya öyle görunmenin- 
mutluluğuyla gülümsüyor...* * *

Evet, siyasetin yoğun olduğu bir 
haftayı geride bıraktık. Mesut 
Yılmazla Deniz Baykal’ın antant 
kaldıkları üzre, sekiz buçuk ay 
sonra “erken genel seçirtre gidi
yoruz.

Her yer, her şey güllük, gülistan
lık...

mı?..
Sanırım değil! Fincancı katırları 

tedirgin. 28 Şubat 1997’den bu 
yana her MGK ve YAŞ toplantısın
da gündeme gelen “irtica ile 
mücadele” doğrultusunda gereken 
adımların atıldığı söylenebilir mi?

ANAP, malum, iki arada, bir 
derede bocalayıp durmakta. İslam
cı kesimin oyunu alabilmek için 
“fincancı katırlan”nı idare etmeye 
çalışmaktan helak olmuş halde.

Kırk yılın Ecevit’i, Fethullah 
Gülen’den “mülazım” olma sev
dasıyla çilehanesine kapanmış 
derviş tevekkülüyle boyun eğmiş 
beklemekte.

özelleştirme fayrap! POAŞ 
-yani Petrol Ofisi-, Rekabet 
Kurulu’nu bile pek tatmin etmeyen 
bir şeffaf yöntemle üçüncü sıradaki 
ortaklığa verildi -Mümtaz Hoac 
kızgın mı, kızgın-.

Emekli General Servet 
Cömert’in özelleştirme ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri adlı kitabı, Harp 
Akademileri Komutanı’nın imzasıy
la yayımlanıyor. Asker, özelleştir
menin “uluslararası sermayenin 
ideolojik dayatması” olduğu 
kanısında...

Denilebilir ki : “Asker ne 
karışıyor?”

Bu soruyu sormaya hiç, ama hiç 
hakkı olmayanlar, Türkiye’nin bal 
vermez arılar misali uğuldayıp 
duran siyasetçi takımı, bana kalır
sa...

□ Olay, □ Bursa 2000 ve □ Haber 
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Faturamızın 
asıl nüshası 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

YILMAZ PETROL VE 
TİC. KOLL. ŞTİ.

KAYIP
Bursa Trafik 

Müdürlüğünden 
aldığım 88312nolu 

sürücü belgemi 
kaybettim. 

Hükümsüzdür.

Halit Abdullah 
GÜLEÇ

Dünyanın ve tarihin ender yetiştirdiği, Türkiye’nin talihi politikacı bir kadın...
Dünyada örneğine az rastlanan adam gibi adam gerçek bir pomitikacının sevgilisi, eşi, 

can dostu, yol arkadaşı...
Yüzeydeki dalgaların gerçek nedenlerinin okyanusların derinliklerinde olduğunu 

sezebilen, görebilen... Nal izlerinde biriken sularda bile gemi yüzdürmeye çalışanlara, 
bunun olanaksızlığını anlatmak zorunda kalan ama; yine de yorulmayan, tükenmeyen 
bir enerji...

Politikayı; gösteri ve şova, söz düellosuna indirgemeden, toplumsal sorunlarım 
mutfağında mükemmeli ararken sade, yalın, her dakikanın insan yaşamındaki 
anlamını bilen yılların yetiştirdiği politik bilimci bir politikacı...

Kadın-erkek, çocuk-genç-yaşlı, iyiden, güzelden, sevgiden, umut ve doğrudan yana 
herşeyin, herkesin yanında olan, eskimeyen, her geçen gün yenilenerek gelişen uygar, 
cesur bir ses...

Eğrinin de doğrunun da görünen-görünmeyen nedenlerini, dünü-bugünü-yarını da 
hesaplayarak politika yaparken, ön-yargısız, şablonsuz yollarda, ayağına batan dikenler
den de ürkmeyen, yılmayan, serveti beyninde bir kadın...

Aklın, deneyin, umudun yüreği...
Kim bu kadın? Onu kendi sesinden dinleyelim :
“DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit, Parti Meçlisi’nde gündeme getirdiği “af* 

konusunun ardından başlatılan tartışmalar üzerine dün yazılı açıklama yaptı. Af konusunu] 
gündeme getirirken insanları suça iten tüm nedenleri düşündüıünü anlatan Rahşan 
Ecevit, açıklamasında şöyle dedi:

Bazen oturup, acaba işlenen suçlardan birçoğunda toplumun da, revletin de, 
düzenin de, medyanın da, kısacası hepimizin de sorumluluk payı yok mu? Devletin trW 
İyonlarını çalanların çaldıkları yanlarında kar kalırken, iki somun ekmek çalan çocuk 
hapse mahkum ediliyorsa, gençlik ateşiyle pankart açan çocuk yıllarca tutuklu kalıy
orsa, adalet terazimizi de sorgulamak gerekmez mi?”

Şiddet filmleri etkiliyor
Ecevit, Türkiye'de yıllardır seçim ekonomisi politikalarının izlendiğini, bu politikaların 

insanları yoksulluğa ittiğini kaydettiği açıklamasında, “Yoksulluğun verdiği çaresizlikler 
ve düzen bozukluğu yüzünden çoğu kimse suça sürüklenmiştir” dedi.

Ecevit, “Madem ki suçludurlar öyle ise hapse atılmalıdırlar, o da yetmez, hapiste hayat
ları sönmeli” anlayışına katılmadığını vurgulayarak “Tuzu kuru olanlar için böyle konuşmak 
kolay” ifadesini kullandı. Açlık yaşayan insanların sinirlerine hakim olamadıklarını bildiren 
Ecevit şöyle dedi : “Aç insan gün gelir şiddete başvurabilir. Bu durumlara televizyonun 
katkısı da çok büyük. Sabahtan akşama şiddet filmleriyle ekranları kana boğarken, şiddet 
körükleniyor.”

Ecevit, sözlerini şöyle sürdürdü :
“Affedilmeleri gereken insanlar kamı aç olan insanlar. Kader kurbanları, denen ve gitgide 

yozlaşan düzenin suça adeta kışkırttığı insanlar. Ben karnı tok olduğu halde toplumu ya 
da devleti dolandırmayı huy edinmiş insanlardan bahsetmiyorum. Taammüden 
cinayet, kazara cinayet, cinsel taciz, soygun vesaireden söz etmiyorum.”

Rahşan Ecevit, Cumhüriyeti’in 75’inci yıldönümünün “toplumsal bir nefis 
muhasebesi için uygun” olduğunu da söyledi.” SABAH

... VE BARBRA OLDSJO
Türkiye’den yılda 235 milyon marklık (36 trilyon lira) hazırgiyim ithalatı yapan isveçli 

H&M firması, 1 Ağustos tarihinden itibaren çocuk işçi çalıştıran Türk firmalarıyla ticari ilişki
lerini tamamen keseceğini açıkladı. Dünya genelinde 500 mağazası bulunan ve bu yıl 
sonunda Türkiye'den 300 milyon marklık (46 trilyon lira) ithalat yapması beklenen H&M, 
çocuk işçi bulunduran fason üreticilerle çalışan Türk hazırgiyim firmaları ile de iş bağlan
tılarını askıya alacak.

H&M Türkiye Ofisi Sorumlusu Barbra Oldsjo yaptığı açıklamada bu kararın politik boyu
tunun bulunmadığını belirterek, “Çalıştığımız Türk firmaları ile baştan sözleşme yaptık. 
Sözleşmeye 15 yaşın altında ve çıraklık okuluna kayıt olmayan çocukların çalışmaması 
gerektiğini kabul ettiler. Çocuk işçi çalıştıran firmaları belirledik, onlara ağustos ayına kadar 
çocuk işçileri çıraklık okuluna kayıt ettirmeleri için zaman tanıdık. Buna rağmen çocuk işçi 
çalıştıran firmalar olursa bunları tesbit ettiğimiz an ticari ilişkilerimizi keseceğiz” diye konuş
tu. ,

SEKİZ YILA DESTEK
Türkiye'de sekiz yıllık temel eğitim uygulamasının başlamasından memnun olduklarını 

ve kendilerinin de katkıda bulunmak amacıyla İstanbul-Valiliği'ne 1 milyon dolarlık (271 mil
yar lira) yardımda bulunduklarını söyleyen Barbra Oldsjo bu yardımla iki temel eğitim okulu-/ 
nurî yaptırıldığını belirtti.

Türk tekstil-konfeksiyon sanayiinin boya, terbiye alanında çok iyi bir noktaya geldiğini 
fakat çocuk işçi sorununun çözülemediıini belirten Oldsjo şöyle devam etti:

Çocuk işçi çalıştırmamak bütün dünyada yaygın olan bir anlayış, örneğin Levi's 
bu gerekçeyle Çin pazarından çekildi. ABD yine bu nedenle Bangladeş’ten mal almıy
or. Biz de faaliyet gösterdiğimiz bütün ülkelerde insan haklarına uyulmasını istiyoruz.

Türkiye’de çalıştığımız firmalarla yaptığımız anlaşmada ne kendilerinin ne de üretim yap
tırdıkları fasoncuların çocuk işçi çalıştırmaması gerektiğini belirttik. Çocuk işçi çalıştıran fir
maları belirlediğimizde onlara yardımcı olarak, bu çocukları çıraklık okuluna kayıt ettirmeleri, 
için uğraştık.

Son olarak haziran ayında çalıştığımız Türk firmalarına bir yazı yolladık. Tekrar çocuk 
işçi çalıştırmayı kabul etmeyeceğimizi duyurduk. Fabrikalarda çalışan çocuğa rastlarsak, 
isimlerini ve yaşlarını kaydedip hemen çıraklık eğitimine başlamalarını öneriyoruz. Ayrıca 12 
yaşında olan çocukları da 31 Temmuz tarihine kadar çıraklık eğitimine kayıt ettirmelerini 
istedik. Bu şartlara uyulup uyulmadığını ofisimizin elemanları araştıracak. Ayrıca 
İsveç’in önde gelen dört hazırgiyim kuruluşu Lindex, Indısca, Kappalle ve H&M 
bağımsız bir denetim şirketi ile anlaştı. Bu denetim şirketinin de müfettişleri 
Türkiye’deki firmalarda çocuk işçiler konusunda incelemeler yapacak.

BM ve ILO çocuk işçiyi yasaklıyor
Çocuk çalıştırma ile ilgili şartlar da Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 

Konvansiyonu’na dayandırılıyor. Buna göre, ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kullanılan 
veya tehlikeli işlerde çalışan veya eğitimi aksayan veya çocuğun sağlığını, fiziksel, akli, ruhi 
halini tehdit eden ve sosyal gelişimini aksatan her şeye karşı çocukların korunmasının bir 
hak olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda çocuk tanımı 15 yaşından küçük veya istisnai olarak 
ILO Konvansiyonu’nu uygulayan ülkelerde 14 yaşında olan kişi olarak yapılıyor.

Çocuk işçi çalıştırma konusu Türkiye’nin tekstil ve konfeksiyon ihracatının büyük kısmını I 
gerçekleştirdiği AB üyesi ülkelerde de yasak. Hatta bu uygulama AB normlarına göre sosyal I 
damping olarak kabul ediliyor. * * *

Unutulmamalı ki; her karmaşık sorunun gerçek çözümü de kendi içindedir! I 
Sorunları yaratanlar, yargılama-yargılatma, baskı yapma-yaptırma hak ve yetkisine 
sahip değildirler! Olmamalıdırlar!

Yarınları, arınmış daha aydınlık bir Türkiye ve gerçek bir dünya barışı özlemiyle!., j
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30 milyar liralık transferlerle lige iddialı giriyorlar

Sayfa: 3

= Gonca YERLİ YURT ==

nın sevgisi Jl > .
’ ■ v 9 Ağustos Pazar günü sahaya inecek olan Gemlikspor zamanın en buyuk 

rtftl transferlerini yaptı. Futbol ve basketbol branşlarında lige iddialı girecek olan 
tükeni l takım Uludağ kampından sonra Abant’ta kamp yapacak. Kulüp Başkanı

isal sonmhn Faruk Güzel, "Gemlikspor’a destek hepimizin görevi olmalı” dedi.
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Semizi Bursa birinci amatör kümede temsil eden 
ikspor, bu yıl iddialı transferlerle üçüncü kümede top 
koşturmak için kolları sıvadı.

■ 9 Ağustos Pazar günü saat 16.30 da Gemlik Atatürk 
stadında 1998-99 futbol sezonunu kurban keserek açacak 
olan Gemlikspor, lig hazırlıklarına hızlı başladı.
.Gemlikspor Kulübü Başkanı Faruk Güzel, transferlere 30 
milyar lira harcadıklarını belirterek şunları söyledi:
■ "Yıllardır Gemliklilerden gerekli desteği göremediği 
için güçlü transferler yapamayan Gemlikspor, bu yıl 
kendine yeni kaynaklar yaratarak transferlere önem verdi 
ve 17 yeni oyuncu aldı.

Karacabeyspor, Batmanspor, İzmit Kağıtspor, 
Nevşehirspor, Orhangazi Göktaş’tan yaptığımız transferler 
ile güçlü bir takım oluşturduk. Ligdeki hedefimiz üçüncü 
Türkiye ligidir.
|| Gemlikspor’un desteklenmesi için kaymakamlık, 
Eelediyö, iş adamları ve yöneticiler değerlendirme 
toplantıları yaptılar. Kulübün ayakta kalabilmesi için 
sürekli maddi kaynağa ihtiyacımız var. Bunun için Gemlik 
Körfezine gelen her yük gemisinden 10 milyon hra yardım 
bİınmasına, iskele meydanındaki otopark hizmetinin

düzgün verilmesine karar verildi.
Gemlik Belediyesi otobüs biletlerinden Gemlikspor’a 

yardımı sürdürürken, karşılaşmalara gidiş geliş için bir oto
büsü bize ayırdı.

Futbol, yetenekli oyuncularla başarıya ulaşıyor. 
Gemlikspor’un âdını yurt çapında duyurmak için kolları 
sıvadık. Pazar günü yapılacak açılışımıza tüm Gemlik 
halkını davet ediyoruz.

Oyuncularımızı ilk kez 9 gün Uludağ Ağaoğlu 
Tesislerinde kampa yolladık. 10 günlüğüne de Abant’a 
göndereceğiz. Lige dinç ve güçlü girmeleri için elimizden 
gelen tüm gayreti gösteriyoruz.”
- Kulübe ilk kez tanınmış bir antrenör ile masör aldıklarını 

söyleyen Faruk GüzeL- basketböl takımına da güç verdik
lerini yeni transferler ile Bursa'nın tanınmış antrenörü İsmail 
Beleş'i getirdiklerini bildirdi. -

Bu yıl basketbol takımının otomatikman 2. ligde oyna 
yacağını da hatırlatan Güzel, sporculara kalabilecekleri bir 
yer sağlamaya çalıştıklarını, bunun için de futbol safrasının 
önünde bulunan arsaya bir bina yapmayı düşündüklerini 
söyledi.

Köy meydanı kana bulandı is fnakinaları düzenlenen 
törenle halka tanıtıldı ?
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b Kurtul Köyünde meydana gelen olayda, Gürhan 
Sayın adlı şahıs 4 yerinden kurşunlanarak ağır yara
landı.

Olay, geçtiğimiz hafta perşembe akşamı v21.00 
sıralarında köy meydanında meydana geldi.
[./Daha önce köy muhtarından haraç isteyen ve 
tehdit etmekten tutuklanarak cezaevinde yatan 
Gürhan Sayın ile köy gençlerinden Yusuf Kaya, Yalçın 
Güzova, Mesut ve Emin adındaki şahıslar arasında 
muhtar olayında tanıklık yapma nedeniyle gerginlik 
yaşandığı öğrenildi. Gürhan Sayın’ın tanıklık yapan 
gençleri sürekli sıkıştırması üzerine olay büyümüş, 
Tnuhtarın da azmettirici rol oynadığı olayda, Yusuf 
Kaya Yajçıh Güzova yanlarında taşıdıkları 7.65 çapın
daki Baretta ve Astra marka tabancaları ateşleyerek 
Gürhan Sayın’ı çeşitli, yerlerinden ağır yaraladılar.
ı Olay failleri, yaralamadan sonra kaçtılar, önceki 
gün ise jandarmaya gelerek muhtarla birlikte teslim 
oldular. Dün adliyeye sevk edilen sanıklardan Yusuf 
Kaya ve Yalçın Güzova tutuklanarak cezaevine gön
derilirken, Kurtul. Köyü muhtarı Mümin Yılmazer ise 
serbest bırakıldı. Gürhan Sayın’ın tedavisi ise Bursa 

Meylet Hastanesinde sürüyor.________________________

Pazar günü heyecanlı bir yarış izlehdi
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Şahintepe Rallisi 
Serkan Yazıcı’nın

I Bossek tarafından düzenlenen, İGS’ninana sponsorluğunda 
Sikaflex, Tofaş ve Performans Ornanizasyon co’nun sponsor
luğunda organize edilen İGS Şahintepe tırmanma rallisini 
, Bursalı sürücü Serkan Yazıcı kazandı.

Pazar günü yapılan yarışmalara Bursa, İzmir, Ankara ve 
İstanbul'dan katılan 40 usta pilot, kategori 1 ve kategori 2'de 
8300 metrelik asfalt parkuru iki kez geçtiler.

Geleneksel hale gelen Şahintepe Hallisinde bu yıl da büyük 
pekişmeler yaşandı. Yarışsevenler, sabahın erken saatlerinden 
itibaren Şahintepe yoluna mevzilendiler,

Yarışma sonunda kategori 1 'de Serkan Yazıcı birinci, 
Yılmaz Köprücü ikinci, Metin Durmaz üçüncülüğü elde ettiler.

Belediyenin yeni 
araçları hizmete 
başladı

Gemlik Belediyesi tarafın
dan Borusan grubundan satın 
alınan iş makinaları, kurban 
kesilerek hizmete sokuldu. 
/ Geçtiğimiz ay yapılan 
ihale ile Gemlik Belediyesine 
43 milyar liraya satın alınan 
araçlar geçtiğimiz hafta cuma 
günü Ahmet Dural meydanın
da kurban kesilerek hizmete 
sokuldu.

Burada bir konuşma 
yağan Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, satın alınan 
makidalar ile Gemlik 
Belediyesinin iş makina soru
nun kalmadığına değinerek, 
“artık başta Manastır bölgesi 
olmak üzere altyapı çalış
malarına daha hızlı bir şe
kilde başlayabiliriz" dedi.

Gemlik Belediyesi F,en 
işleri Müdürlüğü bünyesinde 
1 loder,. 1 lastik tekerlekli 
ekskavatör,! sjliridir, 1 grey
der, 1 traktör kepçe, 3 fortif, 
35 kamyon, 2 pikap ve 1 adet 
Renault binek aracı bulunu
yor. ,

Türk Sanat Müziği’nin genç 
sesinden müzik ziyafeti

Ebru Gündeş 
Kumla’ da
Heryıl,Küçükkumla Belediyesi 
tarafından düzenlenen halk kon
serlerinin bu yılkı konuk sanatçısı 
Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi 
Ebru Gündeş.
7 ve 8 Ağustos tarihlerinde 
Küçükkumla Yunuslar Mevkiinde 
yapılacak olan konserlerin ilki, 7 
Ağustos Cuma akşamı saat 
21.00'de Martılar Saz Grubu, inti
zar, Ekin, Aytaç Tanık, Deniz, 
Ruhi Birkalır ve Tulgâ Aktuğ'un 
verecekleri konserlerle başlaya
cak. /
Ebru Gündeş ise 8 Ağustos 
Cumartesi akşamı 21.30 
sıralarında sahne alacak ve bir
birinden güzel şarkılarını Kumlalı 
hayranları için seslendirecek.

Esnaf Kefalet 
Kooperatifi 
olağanüstü genel 
kurul yapıyor

Gemlik. Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi ana sözleşme , 
değişikliği için olağanüstü 
genel kurul toplantısı yapıyor.

15 Ağustos cumartesi 
günü saat 10,oo da kooper- . 
atif toplantı salonunda yapıla
cak olan genel kurulda ana 
sözleşmenin 8. maddesi 
değiştirilecek.

Gaziler Vakfı 
Kumla’da gece 
düzenliyor

Gaziler Kültür ve 
^Yardımlaşma Vakfı, vakıf 
yararına Küçükkumla'da gece 
düzenliyor.

19 Ağustos 1998 Çarşamba 
günü Dostlar Aile Çay 
Bahçesinde düzenlenecek olan 
gecede şiir şöleni, defile göster
isi ve müzikli eğlence yapllacak.

300 ile 500 bin lira arasında 
satışa çıkan biletler Kumladan 
çeşitli merkezlerden temin 
edilebilir. ,

Küçükkumla 
güzelleri yarışacak
3. Küçükkumla Geleneksel Güzellik 
Yarışması 7 Ağustos Cuma günü 
Saat 20.00'da Paradiso Disco'da 
düzenlenecek.
12 yarışmacının katılacağı yarış
manın sponsorluğunu Medya S ve 
VIP ceatring üstlenirken, Mıchael 
Jackgon özel Dans Grubu, Rus 
Revü Grubu ve Stând-Up Show 
Grubu yarışmada sahne alacak. 
Yedi kişilik jüri güzelleri, fizik, 
estetik, kültür; güzellik, uyum ve 
dans dallarında değerlendirecek.

Kendinizi şarz edin
Düşünün ki cep telefonu bile çalışmak için, şarz 

edilmeye ihtiyaç duyuyor, bizim de tabii ki tatile 
ihtiyacımız var.

Yani şarz edilmeye...
Negatif enerjiyi üzerimizden atrilaya, tazelen

meye, kısaca tatile.
Hava zaten tatilden başka hiçbir şey yapmaya

cak kadar sıcak.
En iyisi şöyle bir iki hafta bütün gürültülerden 

uzaklaşarak vücudunuzun sesini dinlemek.
Günlük rutin koşturmalar sırasında ihmal 

ettiğimiz bedenimiz için bir şeyler yapabilmek.
Alternatif tıp, doğal tedavi yöntemleri, bitkilerin 

gücü gibi kitaplarla hem beyinsel hem bedensel 
verim sağlanabilir tatilde.

Belki okuduğumuz kitapların etkisiyle herhangi 
bir balık değir de uskumru, sardalya gibi yağlı 
balıklar yiyerek kan dolaşımımızı düzenleyebiliriz.

Ya da fasulye, nohut, fındık yiyerek tansiyonu
muzu normal seviyede tutmayı başarabiliriz.

Ve belki tatil yemek alışkanlıklarımızı 
değiştirmek için iyi bir başlangıç olur.

Çünkü aldığımız gıdalarla vücudumuzun 
sağlığı arasında sıkı bir bağ var.

En küçük bir hareketten, düşünceye kadar tüm 
faaliyetlerimiz enerji gerektiriyor. Enerjiyi ise tabii 
ki besinlerden sağlıyoruz.

Doğru beslenerek daha enerjik ve daha sağlıklı 
olabiliriz.

Yani demek istiyorum ki hayatımızın bu kısa 
şarz sürecini sadece bol bol yiyerek, bol bol din
lenerek, bol bol yüzerek geçirmeyelim. Evet bol 
bol yiyelim ama vücudumuz için yararlı olanları 
daha bir tercih edelim.

örneğin hastalıklara karşı vücudun direncini 
artıran D vitamini yağlı balık ve karaciğerde 
bulunuyor. ,

40 ve 50 yaş civarında bulunan insanlar 
üzerinde yapılan araştırırsalar fosfor ilavesinin 
hafızayiabeslediğini ortaya koyuyor. Soya ve 
ypmurta sarısı fosfor bakımından güçlü. ■

Demir beyne oksijen taşımak için gerekli. En'iyi 
kaynakları ise kırmızı et, fasülye, yumurta, yeşil 
bitkiler ve sardalya.

Yine karaciğerde bol miktarda bulünan Â vita
mini ve çinko, cilt hücrelerinin yenilenmesini ve 
canlanmasını sağlıyor.

C ve E vitaminleri ciltteki kırışıklıkları 

yavaşlatıyor.
Ispanak ve lahanada bulunan etkin madde I 

yaşla ilgili görme bozukluklarını, dejenerasyon 
lekelerinin oluşma riskini azaltıyor.

Dişleri kuvvetlendirmeye yardımcı olan flüor 
çayda bulunur.

C vitamini dişeti sağlığı için önemli, eksikliği 
kanamaya ve ağrıya sebep oluyor.

Su, cilt hücrelerini kabartıyor iç nemini harekete 
geçiriyor.

Su,içmek idrarı sulandırdığı için böbrek enfek
siyonları riskini de aza indiriyor.

Ama su hele böyle çöl sıcaklarında sadece 
böbreklere, cilde değil vücudun bütünü için hayat 
demek.

Tatilde işlere ve koşturmaya ara vermek de 
beyin ve beden için su kadar önemli.

Tüm bunlardan sonra alternatif tıp kitaplarıyla 
birlikte kendimi şarza koyuyorum.

Yani tatile gidiyorum...
iki hafta sonra görüşmek üzere.

Bayan voleybolcular 
büyük ilgi gördü

iki yıldır Türkiye sahillerini 
dolaşan Epirden Beach Volley 
Küçük Kumla ayağı karşılaş
maları geçtiğimiz hafta sonun
da yapıldı.

Haşan Uğur Epirden'in 
başkanlığındaki Epirden 
Grubu tarafından düzenlenen, 
1998 Epirden Beach Volley 
Bayanlar Türkiye Serisi'nin 
Güzelyalı ve Küçük Kumla 
ayakları bu yıl büyük katılımla 
ve coşkuyla gerçekleşti.

7-9 Ağustos tarihlerinde 
Kumburgaz, 13-15 Ağustos 
tarihlerinde ise1 Kilyos’ta 
yapılacak finallerle sona erer 
cek yarışmaların Küçük 
Kumla etabını Ecehan-Banu 
İkilisi kazandı.

Ecehan-Banu İkilisi, 
Küçükkunjla etabıyla birlikte 
13. ayak sonunda, 5. etap 
şampiyonluklarını kazanarak 
avantajlı duruma geçtiler.



4 Ağustos 1998 Salı Körfez ------------- ---------------------J2Üİ

YAZ YANGINI
Sevdanın cemresi düştü gönlüme 
Beynimde volkanlar oluşur durur 

öyle bir ateş yaktın kalbime 
Alevi tenimde dolaşır durur

Ay ışığı soluduğum akşamları çağrıştıran 
Bir yaz akşamı 

Bir yüz yansır sularda çocuksu 
Islak bir dudak karşımda 

Bereketli/yaz yangını/ 
Büyüsünde hızlanır nabzım 

Kalbim kırlangıç kanadı 
Sevdanın cemresidir düşen gönlüme 

Vurgun yiyişimdir 
üç boyutlu fırtınalar içimde 

öylesine kusursuz yalın 
öylesine umarsız çıkarsız sevmişimdir 

Her sevide
Bir yontu gibi yeniden şekillenmişimdir 

Ufka uçmak istemişimdir özgürce 
Kıyılarda iken bir yanım 

Diğer yanım denizlere açılmıştır

Benim gezgin ve üretken yüreğim 
Çiz kendi gök yüzünü 

Yeniden boya gökkuşağını rengarenk 
Bir damla kristal gibi donakalsa da acılarım 

Olsun 
Sabrı sınayacağım

Abdulah Çelik 
1988 - Kumla

SENİ DÜŞÜNDÜKÇE
Seni düşündükçe

Issız yollar çıkar karşıma
Ne gelişi ne gidişi bellidir gecelerimin 

Sürek avından kaçan yüreğim
Tedirginlik içinde

Bir gelecek bir umut belirir bazen 
Sıcak iklimlerin tılsımlı meyveleri gibi

Büyük güneşi emerek gözlerinden 
Bazan da bir deli müzik beynimde 
Umulmadık yerde tükenir soluğum

Gerçek umut var mı
Ya gerçek sevgi

Yoksa neden kutsal bir giz gibi saklarım 
Seni yüreğimde

Neden bu batakta
Çırpındıkça batarım

Başkalarını düşündüğünü hissetsem 
Açılır açılır da kapanır yaram

Ya da sen öperken
Yeniden bereketlenir dudaklarım

Binlerce gelincik açar 
Bakir ve güçlü 

'Ve her öpüşünde 
ilk sevdalı yıllarıma dönerim

Mertçe söylüyorum
Sigaramda ekmeğimde suyumdasın 

Doğa nikahlım karasevdamsın 
Dağlarına Ferhat gerekse varım

Yap de göğsümü başına yastık yapayım 
Tap de

Sana tapayım
Yeter ki

Kapama kapıları
Gemileri yakma

Abdullah Çelik
1988 - Kumla

Geçen haftaki gazetemizde yayınlanan 
“Koparsam Dalından Solabilirsin” 

. “Ulu Çınar"
“Davet" adlı şiirler Abdullah Çelik’e aittir.

MİLTON
AİLE GAZİNOSU
Düğün, Nişan ve Özel 

günleriniz için 
rezervasyonlarımız 

devam ediyor

SBtelf Meydanı 
flTeB513 10 71 
life GEMLİK «fe
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ADI SOYADI ALDIĞI PUAN ADI SOYADI ALDIĞI PUAN
özlem KINDIR 670.939 İbrahim KORUMAZ 574.069
Hanife DİNÇ 658.972 İlkay TOPAK 573.617
Ayla AKKUŞ 651.150 Hüseyin GENCER 573.172
Hüsamettin DOĞAN 648.077 İbrahim KOÇ 573.103
Sinem ERDOĞAN 646.097 Sema BÜLBÜL 572.327
Afşin ZAĞRALI 639.433 Berna ÖZTÜRK 572.297
Ozan DİLLİOĞLU 636.333 Kınay ŞİMŞEK 571.953
Türker ERŞAH 631.696 Murat BÜYÜKYÖRÜK 571.756
Mert TOPALOĞLU 638.475 Osman SEVİM 571.185
Mehmet Emre KILIÇ 627.232 Serkan ZEYTİNOĞLU ’ 570.234
Sefer ASA 626.965 Ahu Nimet ÖZTÜRK 569.597
Fırat ÖRNEK 625.749 Fadime DENİZ 568.812
Nurdan ÇINAR 623.742 Abdullah ÜNLÜ 568.584
Ali Cem TANRIVERDİ 624.268 Gülay ÇAKIR 567.994
İsmail UZUN 621.536 Merve KöKSAL 567.847
Adem YAVUZ 619.425 Elif DUMAN 567.524
Gülşah DUYAR 619.018 Ali UYGAN 567.080
Dilek KUTLU 617.396 Evren KAMUR 566.544 ‘ ]
Mevlüde AKGÜL 612.500 Seda SEVİNÇ 566.105
Tuğba TUTUM 610.474 Serkan ÜNAY 566.000
İsmail ŞAHVERDİOĞLU 609.918 Caner FİDANCI 565.325
Serap KAYA 609.864 Gökhan Yusuf TOPLU 565.038
Kübra ŞEDİT 609.652 İlker SUBAŞI 564.213
Gökhan GÖKDEMİR 607.428 Fatma ELİKESİK 563.041
Mustafa GEÇKİN 606.341 Murat SERT 562.963
Şenay ÜÇKARDEŞ 605.735 Hande KURTAY 562.494
Mesut ÇEVİK 605.687 Nagehan TARTKÖY 562.339
Dilara AKGÜN 602.030 Sercan DERE 562.106
Kazım KUZEY 599.068 Sezgin AYVAZ 562.033
Mustafa Can TÜRE 598.748 Nurşah SEYMEN 561.912
Ahmet Serhat SEZER 595.692 Gizem GENÇ 561.325
Yusuf SEYMEN 595.991 Güneş YEL 560.914
Sabit KARAKAŞ 593.363 Cihan KURU 560.833
A. Fatih ERİŞTİ 592.121 özgül ÖZTÜRK 560.032
Hatice TERZİ 591.215 Rahmi Oğuz VURGUNLU 559.906
Ulvi Cantürk KAYA 591.212 Sümeyye SEL 557.635
Hilmi Nadir ÇAKIR 589.164 Mehmet Emre SAL 556.939
Habibe KILIÇASLAN 588.775 Gül ALAN 556.883
Cem ABAK 587.528 Mehmet AKMAN 555.257
Ahmet AKIN 587.135 Kemal Nazik DURAN 554.492
Deniz BAYRIAM 586.176 Selda ÜNGÖR 553.412
Ayşe SARIGÖL 585.845 Pınar ÜNAL 553.255
Deniz DOĞRU 584.287 Berna BAĞIŞ 553.239
Ali DEMİROK 582.976 Gamze GÜMÜŞ 552.480
Mehmet Akif DURSUN 582.923 Nuriye ÇELİK 552.238
Bayram Onur GÜLER 582.487 Serap HALCİ 551.471
Çağla DOĞAN 579.894 Nesrin TOYGAR 550.732
Filiz BİLGİN 578.198 Sevil GÜLEÇ 550.606
Funda ASLAN 577.976 Nebahat MIZRAK 549.459
Zehra GÜNEŞ 577.953 Banu ÜNLÜ 549.370
Seda ÇAVDAR 577.372 Derya ILDIRDEMİR 548.971
Burak TETİK 576.643 Bihter ALTAY 547.453
Eda TUTAL 575.463 Ufuk ÇİNİ 546.009
Yasemin AKKUŞ 574.423

KIYMET TAKTİR KOMİSYON KARARI

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- Selçukgazi 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) ?1
996.600.000 TL.dir.

5- Satış 7 Ağustos 1998 Cuma günü Köy i 
Meydanında Saat 17.00'de yapılacaktır.

6- Köy idare Heyeti ihaleyi yapıp yapmamakta , 
serbesttir.

7- Açık artırmaya katılmak isteyenlerin 100 milyon 
TL.lık teminatlarını aynı gün saat 16.00’a kadar köy 
muhtarlığına yatırmaları gerektiği duyurulur.

Bedel takdirine oy birliği ile karar verilmiştir. 
10.07.1998

KOMİSYON BAŞKANI 
İbrahim BIRNI 
MALMÜDÜRÜ

ÜYE ÜYE
Mustafa YILDIZ Fatma TÜRE

Milli Emlak Memuru Muhasebe Memuru
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Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

KÖPRÜLER KURMAK
I Sokaklar, caddeler kalabalık, insanlar 
mirümüyor, adeta koşuyorlar. Hiç kimse 
fyaşadığı anın farkında değil. Ağızlar kilitli. 
Kimse konuşmak istemiyor, sinirli ve öfkeli; 
Fotoğraf bu.
t Neden böyle olduk?
I insanlarımız bugünkü durumdan hiç hoşnut 
değil. Edilgin, insiyâtif kullanamayan, kırılgan, 
güçsüz ve bağımlı. Bu nitelikleriyle, sorun
larıyla başedemiyorlar. Yaşamla araları açık, 

[insanları inceleyiniz. Tabi önce kendinizden 
başlayın. Hayata sarılış tarzınız doğru mu? 
Teoride (lafta) zenginlik var. Pratikte yok. 
Potansiyellerimiz değerlendirilmiş değil. 
Yaşamı sorgulamak gibi, duyarlılıklar geliştir
ilememiş. .Yalnızlık ve umarsızlık istediğiniz 
kadar. Bel bağlanan dayanaklar çürük, ihsan
lar birbirlerini nesne düzlemine indirgiyorlar, 
Toplumun genel tavrı duyarsızlık. Kalıplanmış 
davranış örgüleri, kınlamayan refleks 
davranışlar, önyargılrdünya anlayışı ve 
yorumlar, varsa da yoksa da şikayet.

Şikayetler örgütlenebilse, olumsuzluklara 
diklenmek gerekiyor. Suçlayıcı olmadan, 
yapıcı olarak sınırları tanıyarak.
t insanlara, yorumsuz bakabilmeyi öğren
meliyiz. Kendimizi savunma biçimlerini 
geliştirmeliyiz. Bir türlü beceremediğiniz 
düşünmeyi öğrenmeliyiz.

Erkek egemen zihniyet, bazı toplumsal 
dayatmaları da beraberinde getiriyor. Kadın 
■için “saçı uzun, aklı kısa” ya da “kocana 
hizmet et, erkek hem sever, hem döver” gibi, 
bu gibi insani dayanaktan yoksun düşünceleri 
Şaşmamız gerekiyor.
\ Çıkış yollarımız var. Tıkalı görmeyelim. 
Seçenekle/ çok. Yeter ki kendimizle yüzleşe: 
bilme cesaretini gösterelim. Gerçekçi hedefler 
koyalım. Zengin ya da üstün olmak yerine, 
mutlu olmayı seçelim. Başkalarıyla değil, 
•kendimizle yarışalım. Kendimizi aşmaya, 
gerçekleştirmeye çalışalım.

özetle köprüler kurmak gerekiyor. Güçleri 
birleştirmenin, toplumun gönenci için sayısız 
yararları var. .
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. Yirmi yıldır enflasyonla mücadele 
ediliyor.

Ama.. Bir türlü canavarın hakkından 
gelemedik.

Canavar eğiliyor, diz çöküyor.
Ama.. Bir süre sonra yine dikiliyor. 
Bu hikaye tam yirmi yıldır sürüyor.
Tıpkı “Yalan Rüzgarı” dizisi gibi.
Bu hükümet çok iddialı laflar ediyor.
-”Yıl sonunda enflasyonu (%50) 

lere düşecek.
Ama.. Hala enflasyon (%90)larda 

seyrediyor.
önümüzdeki (5) ayda, her ay (3) puan 

düşse, yine yıl sonunda (%70)leri bulur.
Hesap Meydanda.
Siz yaz aylarındaki sebze-meyve 

ucuzluğuna bakmayın.
Ege ve Akdeniz’deki oteller bom

boş.
Eğer bu oteller turistlerle dolu olsay

dı, buraya gönderilen sebze ve meyveler, 
Anadolu’daki fiyatların artmasına 
sebep olacaktı.

Esnaf ta. durumdan memnun değil.
Seftesiz günler ve ödenmeyen çek

ler yüzünden “kepenkler” kapanıyor.
1998 yılından ilk altı ayında tam

1017 işyeri (Bursa’da) kapandı.
Fiyatlar düşmemek için direniyor.
Halk fiyatların çözülmesini bekliy

or.
Bu psikolojik mücadele sonuıida ilk 

taviz esnaftan geldi,
Fiyatları indirmediler, Ama..
Peşin fiyatına vadeli satışlara 

başladılar.
Peki... Büyük işadamları ne yapıyor.
Bu durgunluk onları etkilemedi mi?
Onlar tedbirlerini aldılar.
Gazete promosyonları sayesinde, 

en az bir yıllık üretim ve satışları 
devam edecek.

Promosyon, olarak, otomobil bile 
veriyorlar.

Bu mücadelede olan dargelirli ile 
küçük esnafa olacak..

Ama.. Bu durgunluk biraz daha sür
erse orta düzeydeki esnaf ile küçük işlet
melerde nasibini alacak. ,

Para piyasadan kalkmış gibi.
Herkesin elinde bir çek, borçluyu 

kovalıyor.
Alacaklının, borçludan alacağı var.
Borçlunun da, bir başkasından, ala

cağı var.
Peki.. Bu durum ne kadar devam 

eder,
Bana göre Eylül ortalarına kadar 

sürer.:
Eylül’de okullar açılır.
Okul alışverişi piyasayı canlandırır.’
Kış alışverişi ve yakıt alımla» ekim 

ve kasım, aylarında da canlılığını 
sürdürür.

işte.. Yılm son üç ayında görülecek 
bu canlılık enflasyonunun (%50)ye 
düşmesini önler.

Olan yine memur ve emekliye olur.

Bektaşi ile aynı mahallede oturan 
Ramazan ve Bayram adlı iki arnavut 
delikanlısı, bir tartışma sonucunda, 
Bektaşi’yi hırpalamışlardı.

Epey bir zaman sonra, o iki arnavutun 
da bulunduğu bir sohbet toplantısında;

Bektaşi’ye sorarlar:
-”Ramazan’ı mı daha çok seversim, 

Bayram’ı mı?”
Bektaşi kendisini döven arnavutları 

hatırlayınca:
"-0 iki Arnavutun ikisini de 

sevmem.”
Şimdi, sade vatandaş da, aynı 

Bektaşi’nin durumundadır.
Bazı isimleri duyunca, ekranda bazı 

yüzleri görünce aynı tepkiyi gösteriyor.
Bundan 30-40 sene önce, daha 

henüz kirlenmemiş bu toplum, bu 
beyefendilerin eline teslim edilmişti.

Ama.. Onlar toplumu refaha götüre
cek yolu seçmediler, proje üretmediler. 
Polemikler ve inatlaşmalar ta o zaman
lar bunlar tarafından icat edildi.

Bugün, sosyal güvenlik kurumların- 
dan “kara delik” diye şikayet ediyorlar.

Daha bir kaç sene evvel oy ala
bilmek için, emeklilik yaşını indirdiler.

Ve., ülkeyi borç batağına soktular.
Vatandaş artık, tanıdı onları.

Görünüşe göre karar verme.
“La Fontaine”

önyargılı olma, tanımaya çalış, 
diyor. . : .

Karşı tarafla, bir diyalog fırsatı 
bulunca, tereddütlerimizin önemli 
bölümün “evhamdan” ibaret 
öldüğünü görürüz.

Bu önyargı, tehlikeli bir virüstün
önce, blraraya gelmemek için 

direnen insanları bulur.
Ve.. Onlara yapışır
Yavaş yavaş topluma yerleşin
Artık istediği ortamı bulmuştun
Toplumda sağırlar dialoğu başlar.
Herkes kendi doğrusunu konuşun
Başkasını dinlemez.
Bir başka görüşteki insan ite aynı 

masada biraraya gelmesi bile, 
mümkün değildir.

Çünkü bu virüs İyice vücuda yer
leşmiştir.

O artık bastadır ve tedavisi de çok 
«ordun A; 4 -v' >•

"uçuk" bir söz
O KADAR; aptal bir müzisyendi ki, 

akordiyonunun ütülüyordu.

GEmüH REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar.Jtom

110 , 
155 
156 
5131055 
5131879.
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM.
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Devlet Has. 
SSK Hastanesi

Hastaneler

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm D'er. 
SporSah.
Orm. Böl. ‘Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kutüp.
As.Şb. 
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
TapuSIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta

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

5139200
5132329

Mer. Sağ. Ocağı 5131068 
TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

“Başbuğun Çağrısına Uydum”
Konuğumuz, İnşaat Mühendisi Osman 

Doğan.
Rahmetli Tûrkeş'lri. ülkücülere yaptığı 

çağırıya uymuş ve 1997 yılı başlarında 
(MHP)ye girmiş.

•Bu durumda, (MHP)de yeni sayılırsın?
"Hayır” diyerek araya girdi.
Olkücü hareket ile 1974 yılında tanıştım.
Ülkücü üniversiteler Derneği Başkanlığı 

yaptım.
Ayrıca, 1978 yılında, ülkücü Teknik 

Elemanlar Derneği, Ankara Şube 
Başkanlığında bulundum.

-(MHP) suskunluğu <ve durgunluğu at lallı 
mı?

Bu sorumu (MHP)nln çalışmalarını 
anlatarak cevaplıyor.

500 Akademisyen blraraya gelmişler ve 
genel çizgiden ayrılmadan, günün koşulları
na uygun Ekonomik, Sosyal ve Siyasal poli
tikalar üretmeye başlamışlar.

-"Seçimlerde şansınız ne olur” diye 
soruyorum.

Yurt çapında % 12-15 arasında, oy ala
caklarını tanmln ediyor,

-Gemlik'te parti çalışmaları nasıl gidiy
or?

Meslek örgütleri ile, sürekli diyalog 
halindeyiz.

Yeni üye kayıtları yapıyoruz, diye cevap
lıyor.

-Gemlik’teki partilerin, politika anlayışı 
nasıl?

Rutin bir politika anlayışı Var.
Özel ve gelişmiş politikalar üretilmiyor, 

diye karşılık veriyor.
-Belediye çalışmaları hakkında ne 

düşünüyorsun?
J Belediye yönetiminin (21) adet taahhüt-
1 ten, bir veya iki adedini yerine getirdiğini 

söylüyor.
-Peki.. Belediyenin rutin çalışmaları nasıl?
Belediyenin bu tür çalışmalarının son 

zamanlarda biraz iyileştiğini söylüyor.
Belediyenin İnşam Mühendisleri Odası 

ile olan işbirliğini ve Fen işlerinin vatan
daşların sorunlarına eğilmesini, olumlu 

• buluyor.
-Belediye Başkanlığı şansınızı nasıl 

görüyorsun?
O da diğer partiler gibi cevaplıyor.
İyi bir başkan adayı bulursak, şansımız 

i yüksek olur.
-Belediyenin imar çalışmaları için ne 

düşünüyorsun?
Çok katlı yapılaşma, sorun olmaya 

devam ediyor.
Bu binaların bazılarında estetik yok.
Renk armonisi hiç yok.
-Gemlik ile ilgili çalışmalarınız var mı?
"Modern Gemlik Yolunda, öneriler ve 

Programlar” konulu bir çalışmadan 
bahsediyor.

Bu söyleşiden sonra Gemlik İle ilgili bazı 
ortak nokralar yakaladım.

-Herkes Gemlik'te yapılan politikayı pasif 
buluyor.

-ye.. Genelde herkesin İmar uygula
maları hakkında şikayetleri var.

Bu söyleşiden esinlendiğimiz kadarı ile, 
(MHP) "suskunluk ve durgunluk" dönemini 
aşmaya çalışıyor.

Ama.. (MHP)nin yapması gereken şey, 
bir imaj değişikliğidir.

Ve.. Değişen yeni imajın, kamuoyuna 
yansıtılmasıdır.

Bu yararlı söyleşi için. Sayın Osman I 
Doğan'a teşekkür ediyor ve başarılar dillyo-

Haftaya yeni bir konuk ile birlikle ola
cağız.

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

19.30 (Tatil)7.15-11.15-16.00 Kartal- 
Yalova: İşgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00 

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

6.30-13.00-17.3G Sirkeci-Yalova:(işgünü) 
9.15-14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-İ8.15

Deniz Otobüsü
Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45- 
13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 (Tat!) 
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

EkU»L
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, çiş, 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)

5134521-122
Şu İşletmesi 5134521-115 
ttfatye . ..5132325
Muhasebe M.513452i.ıe2
Yazı İş. Md. 5134521-lH
SuAnza Yalnız 185

GEMLİK te SİNEMA GÜNLERİ

TUTKU: "CazcıKardeşler’

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz ; 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukitgaz 
YenlLIkltgaz 
Alevgaz

513 12 95 
51417 00 
513 16 37 
51316 37 
513 88 43 
513 22 59 
513 4546 
514 28 41 
513 65 00 
51340 95

NÖBETÇİ 
ECZANELER

4 Ağustos 1998
Murat Eczanesi

5 Ağustos 1998
Balıkpazarı Eczanesi

6 Ağustos 1998
Bayer Eczanesi

7 Ağustos 1998
Gemiç Eczanesi

8 Ağustos 1998
Sağlık Eczanesi

9 Ağustos 1998
Onur Eczanesi

10 Ağustos 1998
Erçek Eczanesi



4 Ağustos 1998 Salı Sayfa: 6

S.S. İĞDE ALTI KONUT YAPI KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN 

GENEL KURUL İLANI

S.S. Gemlik iğde Altı Konut Yapı Kooperatifi’nin 29.08.1998 Cumartesi günü 
saat 17.00’da Olağanüstü Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde 
yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Yoklama, açılış.
2- Divan teşekkülü ve saygı duruşu
3- Asliye Hukuk Mahkemesi marifeti ile yapılan şerefiyelerin görüşülmesi, 

kabulü veya reddi.
4- Şerefiyelerin ne şekilde ödeneceğinin karar bağlanması
5- Şerefiye alacaklı ortakların şerefiyelerinin geri ödenmeyip, bu şerefiyelerin, 

inşaatın daha hızlı gidebilmesi için inşaat harcamalarında kullanılmasının karara 
bağlanması

6- Dilek ve Temenniler
7- Kapanış.
8- Kura çekimi.
NOT: 29.08.1998 saat 17.00’de yapılacak olan olağanüstü genel kurul 

toplantısı inşaatın karşısındaki Hamidiye Mah. Sal Sk. Murat Kıraathanesinde 
yapılacaktır.

* 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^

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı, Gemlik 
ilçe Trafik Şube 
Müdürlüğünden 
aldığım sürücü 

belgemi kaybettim.
Hükümsüzdür.

Hakan BÜYÜK

95

SATILIK
da
?rli daire 
aldıktır.

ELEMAN ARANIYOR
KATALOG İŞİNDE MAAŞ + PRİM 

ESASIYLA ÇALIŞACAK ENAZ LİSE MEZUNU 
ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaat: KÖRFEZ OFSET

SATILIK ve KİRALIK 
DAİRELER

MANASTIR ÖZNUA 
KOOPERATİFİMDE 
BİTMİŞ SIFIR 3+1 

KALORİFERLİ 
ASANSÖRLÜ

TEL: 513 17 97

KİLO İLE İLGİLİ 
SORUNLARINIZDA 
KESİN GARANTİLİ 
ÇÖZÜM, SAĞLIKLI 

BESLENME 
ÜRÜNLERİ

MÜRACAAT 
TELEFON 

513 25 19

ENERJİ VE GÜÇ 
KAYNAĞI

THERMOJETİCS

ÇAY

MÜRACAAT
TELEFON

513 25 19

GEMLİK TİCARET-SANAYİ 
SANATKAR KATOLOĞU Ş

KÖRFCZ OFS€T ve R€KLAMCILIK 
TARAFINDAN HAZIRLANIYOR 
fantik ty “DiİMifciMU, *7e& "Kitapta, "lanctaMÂ

Reklam Vermede Gecikmeyiniz.
Elemanlarımızı ve Bizi Arayınız. 

KÖRFEZ OFSET !
—. . _ . _ Kadri GÜLERTel : 513 17 97 Gazhane Cad. Beceren Apt. No : 51/A II



Körfez OFSET’te
KAŞEDE, MÜHÜRDE BEKLEME YOK 

39 D AKİK AD A BiLGiS AYAR SiSTEMU KAŞE VE MÜHÜR YAPILIR 
Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 9 7

Bulgaristan’dan turist getiren otobüs faciaya neden oldu. Kurtul Köyü 
muhtarı kayıp

Pazar gunu Kurtul Koyu Yerliyurt Petrol önündeki kazada aynı 
aileden 4 kişi can verdi. Kaza, Bursa’dan Gemlik yönüne gelmekte 
olan turist otobüsünün “U” dönüşü yapmak isteyen kamyonla 
çarpışmamak için direksiyon kırması sonucu meydana geldi.

Bir süre önce Kurtul 
Köyünde meydana gelen 
silahlı yaralama olayında, 
azmettirici rolü olduğu iddi
asıyla gözaltına alınan 
Kurtul Muhtarı Mümin 
Yılmazer kayıplara karıştı.

Gürhan Pınar'ı 9 
yerinden kurşunlayan ve 
gözaltına alınan iki şahıs

verdikleri ifadede, muhtarıri 
kendilerini azmettirdiğini 
söylemelerinden sonra Sulh 
Hukuk Mahkemesinin 
salıverdiği muhtar, Asliye 
Hukuk Mahkemesi tarafın
dan ifadesi alınmak üzere 
her yerde aranıyor.

Haberi Sayfa 3’te

Trafik terörü ülke çapında bütün 
hızıyla can’almaya devam ediyor, 
t 8 ayâa 2 bin 500 kişinin hayatını 
kaybettiği trafik kazalarında bilanço 
ürkütücü.
■ Pazar günü Kurtul Köyü yakınlarında 
bulunan Yerliyurt Petrol'ün önünde

meydana gelen kazada Bulgaris
tan'dan Bursa'ya turist getiren yolcu 
otobüsü istasyon karşısında "U" dönüşü 
yapmak isteyen bir kamyona çarpma
mak için direksiyon kırınca otobüs karşı 
şeride geçerek, Manisa'dan İstanbul'a 
gelin götürmekte olan düğün

araçlarının arasına daldı. Kazada, aynı 
aileden 4 kişi ile 17 yaşındaki bir genç 
kız yaşamını yitirdi.

Aynı gece saat 00.30 sıralarında 
meydana gelen başka bir kazada ise 
şans eseri .ölen ya da .yaralanan 
olmadı. Haberi Sayfa 3’te

Perşembe günü olağanüstü toplantı yapılacak.

Kumla’da Ebru
Gündeş fırtınası

Bir Gemlik aşığıydı

E K üç ü k k u m I a 
Belediyesinin düzenlediği 
Geleneksel Küçûkkumla 
Şenlikleri’nin bü yılki 
konuk sanatçısı Türk 
Sanat Mûziği’nin genç ve

başarılı sanatçısı Ebru 
Gündeş’ti.

Ebru Gündeş Kumlalı 
hayranlarına muhteşem 
bir konser verdi.

Haberi Sayfa 3’te

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Seçimlere doğru
ı iktidardaki Anavatan Partisi ile muhalefetteki Cumhuriyet 
Halk Partisi liderlerinin biraraya gelerek erken seçimin 1999 
yılı Nisan ayında yapılması konusunda anlaşmaları siyasi 
heyecanı biraz yükseltti mi?
E Bana kalırsa, Gemlik cephesinde bir hareketlenme 
görülmüyor.
■ Ama, bu görülmeyecek anlamında alınmamalı.
w 14 Nisan 1999 tarihinde, yerel ve genel seçimler birlikte 
yapılacak.
■ Yani zaman gittikçe daralıyor.
i Şunun şurasında dokuz ay kaldı seçimlere.
B 14 Nisan seçimleri, Türkiye deki siyasal yapıyı değiştir
meye yetecek mi?
, Merkez sağda parçalanmış iki büyük parti yanında bir 
sürü adı sanı bilinmez tabela partileri var.

I Merkez solun durumu sağınkinden parlak değil. Ecevit’in 
demokratik solu ile, Baykal’ın Cumhuriyet Halk Partisi aynı 
topun kumaşları. Ama iki siyası kuruluş.

! Sağ kategoride radikal islami çizgiye kayma eğilimleri 
her zaman açık olan FP, milliyetçi çizgide iki parti, sosyalist 
olduğunu saklamayan bir iki küçük particikler.
■ Bu karmaşadan ne çıkacak 14 Nisan akşamı?
E Yine sağ ile solu kaynaştıran bir koalisyon mu? Yoksa 
bir tek partiyi iktidara taşıyacak bir sonuç mu?
■ Türkiye öyle veya böyle koalisyonlarla yaşamayı öğren
di.
| İşin tuhafı, aynı çizgideki partiler dünyada ittifaklar 
yaparken, bizde tam tersi oluyor. CHP- DYP ile 4 yıl nikahlı 
kalabildi.

f işte ANAP- DSP ortaklığı.
E Ecevit ile Yılmaz ne kadar uyumlular maşallah!

Ama Ecevit ile Baykal’ı veya Tansu Hanım ile Yılmaz’ı 
bir hükümet çatısı altında toplayabiliyor musunuz?
ı Mazallah...

Bence seçimlerin asıl önemli sonucu bu olmalı, sağ ve 
sol partiler sandıktan bir parti olarak çıkmalı veya birlikte 
hükümet kurabilmeli.

Muarrem 
Atasoy’u 
kaybettik

Gemlik’in, tanınmış 
simalarından Muharrem 
Atasoy’u kaybettik.

Gemlik Turizm ve Tanıtma 
Derneği, Gemlik Filatelist 
Kulübü ve Gemlik Sümerspor 
Kulübü kurucularından olan 
Muharrem Atasoy geçtiğimiz 
hafta yaşama gözlerini yumdu.

.Sungipek Fabrikasının 
kuruluşunda bulunan ve mon
taj çalışmaları için Almanya'da 
staj yaptıktan sonra Türkiye’ye 
geri dönerek Sunğipek’in en 
görkemli yıllarında büyük 
emekleri geçen Muharrem 
Atasoy, sosyal kişiliği ile 
Gemlik'e yıllarca hizmet verdi.

Turizm Derneği kurarak 
ilçenin tanımını yıllarca tek - 
başına omuzlayan Atasoy, 
Gemlik'te ilk festivalin yapılat 
masının da mimarlarındandı. 
Muharrem Atasoy Gemlikli 
gençlere pul kolleksiyonu 
sevgisini aşılayan ve bu 
amaçla kurduğu derneği 
ölümüne kadar yaşatan bir pul 
meraklısıydı.

Elindeki kolleksiyonların 
değerinin biçilmediğini bir 
konuşmasında gazetemize 
açıklamıştı.

87 yaşında geçtiğimiz hafta • 
perşembe günü yaşama göz
lerini yuman Myharrem 
Atasoy, Gemlik'te sevenleri 
tarafından toprağa verildi.

Gemlik girişi 
pislik yuvası oldu
Bursa-Gemlik karayolu
nun, ilçe girişindeki yol 
kenarlarına kırmızı ışıkta 
duran araçların sürücüleri 
ve yolcuları tarafından 
atılan çöpler, istenmeyen 
görüntüler ve çevre kirliliği 
oluşturuyor.

Haberi Sayfa 3’te

Hülya 
mutluluğu 
yakalayamadı
Bir yıl önce sevdiği gençle 
kaçarak eylenen Hülya Soyer 
adlı 18 yaşındaki genç kadın, 
kocasının,kendisini terketmesi 
üzerine, evden tekrar 
kaçarak kayıplara kariştı.

Haberi Sayfa 3’te 

ÖYS sonuçları 
bugün belli

üniversite adaylarının heye
canla bekledikleri öğrenci 
Yerleştirme Sınavı (ÖYS) 
sonuçlan bugün yayın
lanacak olan sınav sonuç 
gazetesiyle duyurulacak.

Haberi Sayfa 3’te

Özel Gemlik 
Denizcilik 
<ursu 
açılıyor
İlçemizde ilk kez MIHI 
Eğitim Bakanlığından 
öğrenim izni alan özel 
Denizcilik Kursu hizmete 
açılacak.
Ahmet Dural Meydanı 
Akmantar Işmerkezl Kat: 
2'de faaliyete geçecek 
otan özel Denizcilik 
Kursunda, Yat Kaptanlığı 
yetiştirme, Uman 
Kaptanlığı terfi, Kıyı 
Kaptanlığı terfi. Deniz 
Motorcusu, Deniz 
Makinistliği, Amatör 
Denizcilik İle Gemilerde 
Yangınla Mücadele, İlk
yardım, Denizde Canlı 
kalma ve Personel Eğitimi 
konularında kurslar düzen
lenecek, kurs sonunda 
kursiyerlere belgelir verile
cek.

Belediye Meclisi 
toplanıyor

Gemlik Belediye Meclisi 13 I Avcı'nın başkanlık edeceği 
Ağustos 1998 Perşembe günü toplantıda otobüs bilet fiyatları 
olağanüstü toplanıyor. yeniden belirlenecek.

Belediye Başkanı Nurettin I Haberi Sayfa 3’te

Kurşunlu’da
2. Yaz şöleni

Yazlıklarda müzik şölen
leri ardarda devam ediyor.

Kurşunlu Belediyesi 
tarafından bu yıl İkincisi 
düzenlenen şölen havai 
fişek gösterileri ile başladı.

Sunuculuğu komedyen 
Ercan'ın yaptığı konserde 
Hüseyin Turan, Niran ünsal, 
Sibel Turnagöl sahne aldı.

Haberi Sayfa 3’te

Bora Türkiye 9'uncusu
Yüksek öğrenim Kurumu bu yıl yûzbinlerce ailenin merakla 

beklediği öğrenci Yerleştirme Sınavı sonuçlarını bugün açıkladı.
özel Gazete, internet ve 900' lü telefonlarla öğrenilecek olan 

sınav sonuçlarına göre öğrenciler yüksek öğrenim kurumlanna 
devam etme hakkı elde edebilecekler.

Daha önceki sınavlarda da başarılı bir grafik çizen Bora 
Güneş Doğan'ın internetten alınan puanlarına göre. Matematik 
dalında 584.456 puanla Türkiye 9'uncusu, Fen dalında 590.119 
puanla Türkiye 24’üncüsü olmayı başardı.

SİTONOGRAF

- SON ON YILDA, TBMM’DE GÖREV 
YAPAN SİTONOGRAFLARDAN 3’Ü 
İNTİHAR ETMİŞ, 3’Ü KALP KRİZİNDEN 
ÖLMÜŞ; 10’U DA ŞİDDETLİ GEÇİMSİZ
LİKTEN BOŞANMIŞ.

- İŞİTTİKLERİNİ YAZIP, BİLDİKLERİNİ; 
YAZAMADIKLARINDAN OLSA GEREK...

£Jnan ç2Jam.EX
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Müren’in heykelinin düşündürdükleri
SİYASET, TOZ VE DUMAN

............ ... r-7rrrr"rr'iıırnrn7nınBi»wıi]iı^
Sayfa: 2

Sabah'tn her derde deva 
ebegümeci köşe yazarı Selahattin 
Duman, Tankut Hoca’nın son yapıtı 
Zeki Müren heykeline takmış. 
Bilmediği konu, uzmanı olmadığı 
sorun, anlamadığı sanat dalı yok 
ya hazretin; heykelin, bakışların
dan, elinde tuttuğu mikrofona varın
caya değin her şeyini eleştirmiş, 
üstelik, çoğu kez yaptığı ve de 
haltmış gibi şişine şişine kabul
lendiği üzere “kokoreç” düzeyin
deki kültür yaklaşımıyla.

Tankut Hoca geçen gün AS 
TV’de, o halim selim, saygılı ama 
bir hayli kırgın tavrıyla sitem etti bu 
her derde deva ebegümeci köşe 
yazarına.

üzüldüm. Sabun köpüğü gibi, 
her yönüyle hafif ve içeriksiz maval
lar daha kolay okunuyor diye, 
ebegümeci taslağına her telden 
çaldırırsanız, olacağı bu! Ama diye
ceksiniz ki,: “Yazanda, yazdıranda 
değil, okuyanda kabahat.”

Adama, birinci sınıf futbol vir- 
tiözü veya antrenörü ya da teknik 
direktörüymüşçesine yorum yap
tırırsanız; ve de o saçma sapan 
sözcük salatasını ciddiye alır 
müptelası olursanız, günün birinde 
kalkar, Karadenizli yurttaşları 
zıvanadan çıkaracak herzeler 
yumurtlayıverir.

Kaçınılmazdır bu...
Ben, Zeki Müren’in öyle iddia 

edildiği gibi “sanat güneşi” mer
tebesinde falan olduğuna inanan
lardan değilim. Bana kalırsa 
Bursa’nın geçmişinde rahmetli 
Müren benzeri daha, nice nice 
muganniler, hatta muganniyeler ve 
de besteciler vardır. Ama 
günümüzde kalmamıştır onların 
sesleri, besteleri, örneğin yaşadığı 
çağda tekke musikisinin piri sayılan 
bir Ali Esved’in değerini ölçebile
ceğimiz “miyar”) mız yok. Ama rah
metli Müren’in hafiften kız-klarnet, 
olağanüstü ölçülü ve usta sesi hem 
anılarımızda taze, hem de o yaşar
mış gibi dinlemekteyiz.

Zeki Müren iyi bir sanatçıydı, 
Tankut Hoca onu 3.5 metre yüksek
liğinde bir kalıptan çıkarmış, bekli

yor. Diyor kı:
“Bursa Büyükşehir Belediyesi 

ilgi göstermelidir, birkaç mil
yarlık bir harcamayla Zeki 
Müren’in heykeli bronzdan 
dökülebilir ve Bursa’da ona layık 
bir yere dikilebilir.”

Katılıyorum, rahmetlinin öyle 
iddia edildiğince “sanat güneşi” 
falan Olduğuna pek itibar etmesem 
de, buğulu/berrak seki ve nefis 
türkçesiyle kırk küsur yıl boyunca 
seçkin ve temiz müzik sunan, az 
yetişir bir sanatçıyla kıvanma 
hakkının olduğunu kabul ederim 
Bursa’nın...

Ve lâkin...
Tankut Hoca’dan ve Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Erdem Saker’le, Osmangazi 
Belediye Başkanı Basri 
Sönmez’den bir başka dileğim ola
cak benim.

Diyorum kh
“Tamam, sevgili Zeki Müren’in 

bronz heykelini döküp kentin 
uygun bir yerine dikelim -örneğin 
Kültürpark’a-. Ama hazır Tankut 
öktem gibi duyarlı bir sanatçımız 
varken^ Bursa’nın tarihini bize ve 
bizden sonrakilere aktarabilmek 
uğruna bir ömür harcayan, o 
mütevazı, ama tarihi taşlarda 
okuyup anlatmakta müthiş inatçı 
üstad Kazım Bâykal’ın mezarına 
da, o’nu Bursa’yla birlikte 
simgeleyerek bir küçük anıt dik
mek için adım atalım.”

Evet, evet! Sevgili Zeki Müren’e 
sahip çıkalım, o’nu ve Tankut. Hoca 
gibilerini her elerde deva ebegüme
ci mukallitlerinden sakınalım.

Ama o arada, Kazım Hoca’ya 
çok şeyler borçlu olduğumuzu da 
unutmayalım. Tankut Hoca’nın, bir 
zahmet Kazım Hoca’nın yapıtlarına 
şöyle bir göz atmasını, o’pu tanı
maya gayret etmesini bekliyorum.

Kazım Hoca, bıraktığı yapıtlarıy
la ödedi Bursa’ya borcunu.

Sıra Bursa’da, Saker’de ve 
Sönmez’de...

Ve de Prof. Tankut öktem’de...

Çok değişkenli, kaygan, oturmamış kurumlar gücünü nereden aldığını sak-1 
lar. Toplumun çoğunluğunun onayını alabilmek için, bu tür kurumların baş 
aktörleri ikili, üçlü, çoklu oynarlar! Topluma şifin görünmek için figüranlarından 
bir kısmını harcarken yeni figüranları da tatlı vaatlerle (!) devreye sokarlar. Veya 
bazılarını çıkmaza sokarak, seçeneksiz bırakıp mecbur ederek aralarına alıl 
kullanırlar!

Olayların her zaman üstünde kalabilmek için olayların her zamari içinde 
kalarak, toplumu ileriye götürecek gücü zayıflatırlar! Aynı şeyi amaçlayan, aynı 
şeyi söyleyen ama, aralarında kıyasıya kavgalı gruplar oluştururlar! Gizli 
dünyalarıyla toplumun karşısında ironik, bıyık altından gülücükler dağıtırlar! T|

Toplumun bilinç düzeyine göre, farklı nitelik ve nicelikte taraftar toplayan! 
aktörleri bu başaktörler yönlendirirler!

ülkeler özelinde ve global planda oluşturulan hiyerarşinin baş aktörleri, 
kendi içlerindeki yarış ve anlaşmazlıktan doğan sorunların yükünü, 
aralarında kavgalı siyasi gruplara, onlar da halka taşıtırlar!

Böylece; baş aktörler görünmeyen gizli güç olarak arka planda kalırken grup" 
önderleri ön plana çıkar. Halkın gördüğü de lanse edilen bu kişi ve gruplardır! 
Ki; bu karmaşadır, karanlıktır!

Bu durumun anlaşılması yeterli bilgi, ilgi ve zamanı gerektirir. Ne ki; halkın 
buna ayıracak yeterli zamanı, ilgisi ve bilgisi yoktur! Dayanacak halktan başka 
güç te yoktur!

Umutsuzluk çare olmadığına göre, öyleyse ne yapılmalı?
Bireylerin ve toplumun esenliğini gerçekten isteyenlerin halka dönmesi, bu 

potansiyel gücü yanına alması zorunludur!
Bu olmadan ne içten ne de dıştan kaynaklanan sorunlar çözümlenemez, ■ 
Halkın desteği-toplumsal adaletten geçer. Ekonomik, politik,, hukuki, eğitsel... 
Her şeyiq görece olduğu evrende, görece dengesizliğin yoğun olduğu' 

toplumlarda; sağlıklı politikaya soyunanların güncel aktşıh içinde boğulmadan, 
dünyaya ve içinde yaşadığı topluma, bir .tepeden bakar gibi biraz da uzaktan 
bakabilmesi gerekir!

Bir başka dille seslenecek olursak...

Gökyüzüne
Otağ kurdum oturdum!
Bir kendime baktım, 
bir yeryüzüne!
Toz-duman içinde göründü herşey! 
Ne düne bağlandım 
Ne de bugüne!'

Gördüm, 
zaman denizinde 
yol alan gemi 
dümensiz, kaptansız... 
Kendi başına!

Hayat bu, 
önceden bilinmeyen! 
özgül, gizemli, belirlenmeyen... 
Anlamını ölümün noktaladığı!

□ Olay, □ Bursa 2000 ve □ Haber 

Gazetelerine

Vereceğiniz her türlü ilanlarınız için
BİR TELEFON YETERLİ!

Tel: 513 17 97

Ve biz, 
görece evrenin 
görece kaptanları... 
Atomlu, nötronlu 
duygusuz bir dünyada 
doğrusu, elimizden ne gelir ki, 
yarın bitecekmiş gibi, 
ebediyen sürecekmiş gibi 

, yaşamaktan başka günleri

Hayatı; yarın bitecekmiş gibi, ebediyen sürecekmiş gibi yaşayabilmeniz 
dileğiyle!

OEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1228 
Fiyatı : 50.000 TL. 

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

'.Şuıntö • K|Z 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

Gemlik 
Körfez 

okuyalım, 
okutalım, 

abone 
olalım.

* Bursa 2000 * Olay ue * Haber 
Gazetelerine 

vereceğiniz ilanlarınız için... 
Bîr Telefonunuz Yeterli!

KÖRFEZ REKLAM : 513 17 97 |
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Sayfa: 3

Gonca YERLİYURT—-
Yazarımız Gonca Yerliyurt yıllık izne 

ayrıldığından yazısını yayınlâyamıyoruz.

PQzar günü Kurtul Köyü Yerliyurt Petrol önündeki kazada aynı 
MeyeS Kileden 4 kişi can verdi. Kaza, Bursa’dan Gemlik yönüne gelmekte 

olan turist otobüsünün “U” dönüşü yapmak isteyen kamyonla 
. Barpışmamak için direksiyon kırması sonucu meydana geldi.

' oluşfünrj'j 

îe taraftar^ 

■şirvn baş anj| 
»runlann 
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■ Trafik terörü ülke çapında bütün hızıyla can almaya 
devam ediyor. 8 ayda 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği 
trafik kazalarında bilanço ürkütücü,
■ Pazar günü Kurtul Köyü yakınlarında bulunan Yerliyurt 
Petrolün önünde meydana gelen kaza, bir aileyi yok etti.
■ Bulgaristan'dan Bursa'ya turist getiren yolcu otobüsü 
istasyon karşısında kU* dönüşü yapmak isteyen bir kamyona 
Kırpmamak için direksiyon kırınca otobüs karşı şeride geçti. 
Bu arada Manisa'dan İstanbul'a gelin götürmekte olan 
düğün araçlarının arasına daldı. Kazada, aynı aileden 4 kişi 
je 17 yaşındaki bir genç kız yaşamını yitirdi.
■ ÖLÜM GECE GELDİ
■ Saat 23.30 sıralarında Manisa'daki düğünden dönen 3 
araçlık konvoyda gelin ve damat ta bulunuyordu. Mutlu 
Başlayan bir gün Kurtul Köyü'nû geçince; ölümle sona erdi.
■ Bulgaristan'dan Bursa'ya turist getiren Mehmet özgür 
ronetimindeki 22 LH 274 plakalı tur otobüsünün önünde 
giden bir kamyonun ani olarak "U* dönüşü yapmak istemesi 
Berine sürücüsünün kamyonp çarpmamak İçin direksiyon • 

kırması sonucu, karşı yold geçti. Bu arada Manisa'da 
yapılan düğünden dönen ve damadın ağabeyi Fevzi 
Araf'ın kullandığı 34 FS 244 plakçılı. özel otomobil ötobüsle 
kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu, fakla atarak 
devrilen özel otomobilde bulunan araç, sürücüsü Fevzi Arat 
(33). eşi Sevgi Arat (29), çocukları Abdurrahman (10), 
Merve (3) İle aynı araçta bulunan Esra Yurtoğlu (17) adlı bir 
yakınlarının çocuğu hastaneye kaldırılırken yaşamlarını 
yitirdiler. Aynı araçta bulunan damadın babası Orhan Arap 
ile Türkan Arap ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen fürist otobüsündeki yol- 
çûlar ise kazadan yara, almadan kurtuldular.

Kurtul yakınlarında meydana gelen kazadan bir süre 
sonra saat 00.30'da meydana, gelen başka bir kazada 
Bursa'dan Gemlik yönüne giden 16 AG 388 plakalı TIR 
önünde seyreden Orhan Kölkolari'in kullandığı ;i6 DK058 
plakalı'özel otomobille çarp'iştı, Kçtedda şans eseri ölen 
olmadı:

Hülya mutluluğu 
yakalayamadı

Geçtiğimiz yıl ailesinin 
karşı çıkmalarına rağmen, 
sevdiği gence kaçarak evle
nen Hülya Soyer, terkedil- 
ince evinden kaçtı.

Osmaniye Mahallesi'nde 
oturan Hülya Soyer adlı 
gen’ç kadın, bir yıl.öncö 
Ercan' Demir adlı gençle 
kaçarak evlendi. Bir süre 
.sonra kocası tarafından 
terkedilen Hülya, şoka

uğradı. Ailesiyle, birlikte 
kalmaya başlayan Hülya, 
girdiği bunalım sonucu evini 
terk etti.

Ailesi, kızlarının hayatın
dan endişe duyduklarını 
söyleyerek, kızlarını gören ya 
da yerini bilenlerin kendiler
ine bildirmelerini, Hülya'nın 
hayatından endişe duyduk
larını söylediler. Polis kaçak 
koca Ercan Demir'i arıyor..

Sesi ve güzelliğiyle büyüledi

Kumla’da Ebru
Perşembe günü olağanüstü 
toplantı yapılacak. n

Belediye Meclisi
toplanıyor
t Belediye Meclisi 
olağanüstü toplanıyor.
fe. Gemlik Belediye
[Meclisi, otobüs fiyatlarını 
yeniden belirlemek için 13 
Ağustos Perşembe günü 
lEfeanüstü toplanacak.
I, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın çağrısı 
üzerine toplanacak olan 
belediye meclisinde 9 
Temmuz 1998 tarihinde

Kurtul Köyü 
imuhtan kayıp

»Kurtul Köyünde bir 
; süre ' önce meydana 

gelen silahla yaralama 
olayında, azmettirmek 
iddiasıyla mahkemeye 
sevk edilen, ancak tutuk- 
suz olarak yargilan ması- 
na karar verilen Kurtul 
Köyü Muhtarı Mümin 

ı Yılmazer, savcılıkça 
■»adesi alınmak için 
(aranıyor.

Yaralama olayından 
Şonra, kaymakamlıktan 
bir ay izin aldığı öğrenilen 
Kurtul Köyü Muhtarının 
yerine İsmail Tarakçı 
vekalet ediyor.
B Gürhan Sayın’ın 9 
kurşunla köy meydanında 
[vurulması olayından 
sonra yakalanan Yalçın 
Güzova ve Yusuf Kaya
verdikleri ifadelerinde köy 
muhtarı Mümin 
Yılmazer'in kendilerini 
azmettirdiğini söylemele
rinden sonra çıkarılan 
Sulh Ceza Mahkeme
sinde muhtar Yılmazer 
serbest bırakılmış, ancak 
bir üst mahkeme olan 
Asliye Ceza Mahkemesi 

»rlü

i? d

yapılan olağanüstü toplan
tının zaptının okunarak 
görüşülecek ve onay
lanacak.

öte yandan belediye 
başkanı Nurettin Avcı, 
bugün şehir dışında ola
cağı için bir gün ilçe kay
makamlığından izin alarak 
yerine vekaleten Hüseyin 
Ulukaya’yı bıraktı.

ise muhtarın tutuklanma 
kararı çıkartması üzerine, 
muhtar kayıplara karıştı.

TABURCU OLDU
Kurtul’da hasırcıları 

tarafından iki tabandayla 
9 kurşunla vurulan ve 
olayı bir mucize olarak 
atlatan Gürhan Sayın; 
tedavi gördüğü Bursa 
Devlet Hastanesinden 
taburcu oldu.

Gazetemizdeki haber 
üzerine Yazı' işleri 
Müdürümüzü ziyaret 
eden Gürhan Sayın, köy 
muhtarı ile aralarında 
husumetin bulunduğu, bu 
nedenle iki kiralık katil 
tutarak kendini öldürtmek 
istediğini, hâraç iste
menin sözkonusu 
olmadığını, asıl suçlunun 
muhtar Mümin Yılmazer 
olduğunu iddia etti.

Muhtarın yakalan
masıyla gerçeklerin 
ortaya çıkacağını belirten 
Sayın, ölümden şans 
eseri kurtulduğunu, ancak 
ameliyatla dalağının 
alındığını söyledi.

ÖYS sonuçları 
bugün belli 
olacak

üniversite sınavlarının 
ikinci basamağı olan öğren
ci Yerleştirme Sınavı (ÖYŞ) 
sonuçları bugün açık
lanacak.

öğrenci Seçme ye 
Yerleştirme Merkezi 
Başkanı Dr. Fethi Toker'in 
açıklamasına göre bugün 
yayınlanacât sınav sonuç 
gazetesi, 0 900 909 1000, 
0 900 909 1111,0 900 910 

-1002 Nolu telefonlardan ve 
i n t e r n e t i n 
http://oys.osym.gov.tr 
adresinden öğrenilebilecek.

Hafta sonları arabalar park 
edecekyer bulamıyor^ W

Kumla en 
kalabalık 
yazını yaşıyor

Bursa ve çevresinin en 
gözde tatil köşelerinden biri 
olan Küçükkümla’da, yaz 
mevsimi doludizgin yaşanıy
or.

Geçtiğimiz hafta, sezonun 
en kalabalık günlerini 
yaşayan Kumla sahillerinde 
eğlence, yarışmalar ve etkin
likler arda arda devam ediyor.

Bursa 2000 Gazetesinin 
sponsorluğunda Paradisco’da 
düzenlenen Güzellik 
Yarışmasının ardından 3. 
Küçükkumla Halk Şenlik
lerinde Türk Sanat Müziği'nin 
ünlü sesi Ebru Gündeş, 
Kumla sakinlerini coşturdu.

öte yandan 21 Ağustos 
Cuma günü Güney Marmara 
Güzellik Yarışması Atamer 
Turistik Tesislerinde yapıla
cak. Güney Marmara'nın en 
güzel kızının belirleneceği 
yarışmada, güzeller çeşitli fir
maların verecekleri para ve 
diğer armağanlarla ödül; 
lendirilecekler.

Gemlik girişi 
İ|i|İ||İ| 
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Burs kazanan 
öğrenciler 
belli oldu

Devlet bursundan yararlan
mak için sınava giren öğrenciler 
belli oldu.

Orta dereceli okularda 
okuyup, devlet bursu almak için. 
belirli koşulları taşıyan ve sınava 
giren öğrencilerin sınav sonuçlan 
açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığından 
yapılan açıklamada sınav 
sonuçları öğrencilerin kendilerine 
ve okullarına bildirilmeye baş
landı.

KAYIP
A Serisi 29681 ve 
29619 numaralı 
faturalarımın üst 

nüshaları 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Hayrettin AKCAN

Gündeş fırtınası
Türk Sanat Müziği'nin 

genç ve başarılı sanatçısı 
Ebru Gündeş, geçtiğimiz 
cumartesi akşamı Küçük- 
kumlafda hayranlarına 
muhteşem bir müzik ziyafeti 
verdi.

Küçükkumla Belediye- 
si'nin düzenlediği. Kumla 
Halk Şenliği'nin konuk 
sanatçısı olarak etkinliğe 
katılan Ebru Gündeş bir
birinden güzel şarkılarını 
Kumlalılar için söyledi.

Kurşunlu da
2. Yaz şöleni

Yazlıklarda müzik şölenleri 
ard arda devam ediyor.

Kurşunlu Belediyesi 
tarafindan bu ’yıT ikincîsb 
düzenlenen müzik şöleninde, 
binlerce insan doyasıya 
eğlendi.

Geçtiğimiz hafta düzenle
nen etkinlikler havai fişek gös
terileri ile başladı.
- Sunuculuğu komedyen 
Ercan’ın yaptığı konserde 
Hüseyin Turan Türk Halk 
Müziği, Niran ünsal ise Türk 
pop müziği tarzında eserleri 
seslendirdiler.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
SAYI : B.08.0.ÖÖG.0.19.03-420.5/8533^
KONU: Kurum Açma, iğretime Başlama İzni

Ad ve durumu aşağıda belirtilen özel öğretim kurumuna, 
625 sayılı özel öğretim Kurumlan kanunun 28 43 ve 30-35 sayılı 
kanunla değişik 3., 2843 sayılı kanunla değişik 8. maddesine 
göre kurum açma; 2800 sayılı, kanunla değişik 10. ve 11. mad
delerine göre aşağıda, belirtilen programı uygulamak üzere 
öğretime başlama izni verilmiştir. ÖNER GÜNEY

Kurumun Kodu: 21743 Ge^Müdü; Vekili

Kurumun Adı: özel Gemlik Denizcilik Kursu
(M J.S.K. bünyesinde) , . ı'UJ
Kurumun Adresi: A. Dural Meydan! Akmantar Işhanı Kat: 2 
Gemlik / BURSA
Kurucusu: Ahmet Uslu
Bina Kontenjanı: 38
UYGULANACAK PROGRAM Başlama Tarihi Prog. Kontenjanı 
Denizcilik ve Gemi Adamları 20/08/1998 38
Yetiştirme Kursu

Yaklaşık 7 bin kişilik bir 
katılımla gerçekleşen kon
sere, Bursa Milletvekili Feridun 
Pehlivan, Gemlik Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı ve 
Küçükkumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre'de katıldı.

2 saat boyunca sahnede 
kalan ve müthiş bir perfor
mans sergileyen <Ebru 
Gündeş, böylesine bir ilgiyle 
karşılaşacağını ummadığını, 
Kumla'yı çök beğendiğini- 
söyledi.

Gecenin assolisliğini ise 
sinema oyunculuğundan sah
nelere transfer olah Sibel 
Turnagöl yaptı.

Sadri Alışık’ın gelini 
yazlıkçılardan büyük ilgi 
gördü ve bol bol alkış topladı.

Son konuşmayı ise 
Kurşunlu Belediye Başkanı 
Bayram Demir yaptı.

Demir, tatilciler müzik 
şölenlerinden memnun kaldık
larını, bunu kültür şölenine 
dönüştürmek istediklerini 
söyledi.

http://oys.osym.gov.tr
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BU MÜZİK ÖLÜMÜM BENİM
Şarabın buruk Serkis 
üzümleri doymamış yaşama 
Yıllandıkça artmış acısı 
Başka bir tat veriyor 
Bu akşama
Yıllar öncesine sürüklüyor beni 
Gençliğimin
Bol yıldızlı akşamlarına* * *
Nüsapel’le birlikte otururduk 
Bağ evinde / yine burada / 
Soframızda kavun peynir 
Bir de şarabın olurdu 
* * *

işte o geceler Serkis
Şu kerevete oturur
Uzun uzun konuşurduk
Bir müzik vardı sesinde
Konuştukça
içimde isimsiz senfoniler bestelenirdi 
Bir mutluluk yeşerirdi zehirli 
Sonra ay doğar yürürdü 
Okşardım saçlarını
Ateş böcekleri toplardım gözlerinden 
Pervaneler kaynaşırdı ışıkta 
Kuş tüyü yatak istemezdik 
ilk gençlik yıllarımın ateşiyle sarardım 
Kollarıma yük yosma değildi 
Ve öyle güzel öperdi ki 
* * *

Bir gün Serkis
Şahinler vurdu o’nu
Akbabalar götürdü
Yar etmediler bana* * *
işte yine Serkis
Başladı o müzik
Bu müzik ölümüm benim
O besteledi bu senfoniyi
Çalıp duruyor
Gecenin uzağından
Yine yeşeriyor içimde zehirli mutluluk 
Bu boşluk
Yıldızların ardındaki boşluk 
Serkis bir sigara verir misin

MANASTIR ÖZNUH 
KOOPERATIFI’NDE 
BİTMİŞ SIFIR 3+1 

KALORİFERLİ 
ASANSÖRLÜ

TEL : 513 17 97

KİLO İLE İLGİLİ 
SORUNLARINIZDA 
KESİN GARANTİLİ 
ÇÖZÜM, SAĞLIKLI 

BESLENME 
ÜRÜNLERİ

MÜRACAAT 
TELEFON 

513 25 19

ENERJİ VE GÜÇ 
KAYNAĞI

THERMOJETÎCS

ÇAY
MÜRACAAT 
TELEFON 

513 25 19

KAYIP
■ 6/7/98 tarih ve

165 nolu 53 milyon TL.hl< 
tapu harç makbuzumu 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Hüseyin OKTAYMİLTON
AİLE GAZİNOSU

Düğün, Nişan ve 
Özel günleriniz için 

rezervasyonlarımız devam 
ediyor•• •« ~ . — 

B?' iskele Meydanı 
Tel: 513 10 71 GEMLİK w®İSi ■■O®

T.C.
Gemlik icra Dairesi 

Dosya No : 1997/118 Tl.
örnek No: 64

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik icra Dairesinden

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Bir borçtan dolayı ipotekli olan satılmasına karar verilen Gemlik tapusunda 

kayıtlı K.Kumla sarı incir mevkii pafta 26, parsel 1413 B Blok 4/128 arsa paylı birinci 
kat 5 nolu meskendir.

Gayrimenkule bilirkişi tarafından değer tesbitinde bir giriş nolu balkonlu bîr oda 
balkonsuz bir oda balkonlu 1 salon banyo WC birarada elektrik ve suyu mevcut olup i 
yazlık olarak kullanılmaktadır. Gayrimenkulun değeri 2.000.000.000 TL.

Satış Şartları:
1- Satış 5/10/1998 günü saat 11.15’den 11.30’a kadar Gemlik Belediye Düğün 

Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % ı 
75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 1 
şartı ile ihale Olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartıyla 15/10/1998 perşembe günü 11.15'den 11.30’a kadar ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok 
artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere'artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en . 
çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edileni 
kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklarını 
toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma 
masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi] 
düşecektir.

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

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

' 4- ihaleye katılıp dahâ sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen 
mesuT olacaklardır. ihale farkı ve, temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın! 
Dairemizce tahsil oluriacak, bu fark, vars öncelikle teminat bedelinden alınacaktın 9 

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecâtını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 997/118 Tl. sayılı dosya numarasıyla] 
Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İC.İf. K. 126) 10/08/1998
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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icra Müdürü 
Mühür ve İmza

Yarışma bahane Kumla şahane
Gün batınımdan hemen sonra...
Biraz ay çekirdeği kabuğu. Biraz mısır kokusu.
Ve bol miktar insan buğusu.
Yol kenarlarında çocukluğumu uçuran rengarenk 

fırıldaklar.
- ille de pembe pamuk helvası.

Orta direk piyasa keyfini kaçıran gıcır gıcır ‘jeep'ler.
Balon için ağlayan çocuklar.
Lüks luksü'yle satış yapan seyyar manav.
Üç beş jandarma aracı.

, Orijinal ambalajında parfüm satan uyanıklar.
Kaldırımların midye dolma ve Efes Pilsen'le 

demlenen akşamcıları.
. Sayıları yirmiyi aşan atari salonlarında yarınlarını 

tüketen 'Jenerâtion Next'.
Ve içkileri beş yüz mililitre Coca Cola.
Yanık yağda kızaran çif börekler, sacda cızırdayan 

kokoreç ve sucuk.
Gezintiye çıkmışken göz atılan, fiyat sorulan, girilip 

çıkılan ucuzjnobilyacılar.
Kap kacal<, plastik satıcıları.
Hatta taze fındık satan tezgahın yanında bir de 

‘teleskop’çu. Ay'la yüzleşmenin hediyesi yüz bin.
Disco Paradiso’da 3. Geleneksel Küçükkumla 

Güzellik Yarışması başladı başlayacak.
Paradiso, adı gibi cennetlik.
Sponsor firmaların sahipleri jürideki yerlerini 

almışlar.
Kumla eski güzeli Zuhal Karaağaçla yanyana 

oturuyoruz.
Başında az sonra devredeceği tacı, omuzundan 

beline iğnelenmiş kağıttan güzellik beratı.
Konservatuvara gidecekmiş, müzik okuyacakmış.
Henüz onaltı yaşında. Onbeş yaşında güzellik 

yarışmasına katılmış. Bu geceki güzellerin en küçüğü 
onbeş, en büyüğü yirmi ikiymiş.

Böyle önemli bir geceye gelmenin bilinciyle 
tatlımsak parfümlerini her zamankinden fazla boca 
etmiş jürideki erkeklerden buram buram yayılan 
kokudan mı, yoksa kulak zarımı patlattı patlatacak 
zonklayan ritimden mi bilmiyorum ama...

Rahatsızım. En son ne zaman bir diskoya gittiğimi 
hatırlamıyorum.

Kırkını geçkin milli formalı bir adam çaprazında 
gözüne kestirdiği kıza show yapıyor, Nuh Nebi den 
kalma figürleriyle.

Hemen karşılarında genç irisi bir kız, ufak tefek 
hemcinsiyle müsiğe kaptırmışlar...Elerinde sigara.

Işıklar yanıp sönüyor.
Black Light gözümü alıyor.
Uyumaya hazırlandığım saatlerde yarışma başlıyor.
As Tv’den Altan’la sunuculuğu paylaşan İstanbullu, 

güzellerden daha iddialı.
File perdeyi andıran eteğinin seksapeline emanet 

ettiği bacaklarına pek güveniyor.
Standart giriş cümleleri, malum espriler ve...
On güzel kız yerine, on ’sıfıfsız erkek sahneye 

çıkıyor. Siyah pantolon, beyaz gömlek giymişler.
Gömlekler kötü ütülenmiş, solgun.
Kötü bir koreografiyi, hakkını vere vere iyice kötü 

beceriyorlar.
Onlara bakmaktan 'güzellere bakamıyorum.
Sözcükler yetersiz. Anlatılmaz bir görüntü.
Jüriye kafasını toplaması, konsantre olması, 

hakkaniyetli bir seçim yapabilmesine fırsat tanımak 
için bir ara verilir hani.

Kızlar kuliste nefeslerini tutmuş beklemektedirler.
işte böyle bir anda nda da a: (eko yapıyor iyor yor 

ocr)
interstar'daki Ricky Martin niyetine Zenne Metin 

huzurlarınızda, zda da a...
Fatih Grek'in geçtiği dikenli yolları yürümeye ant 

içmiş görünüyor.
Uçuk yeşil kostümü yanık tenin yer yer açıkta 

bırakan rüküş bir dekolteye sahip.
Mesela sırtında kalp biçiminde bir oyuk. Saçlar 

omuzlarda ve jöleli. Boncuktan püskülleri 
kalçalarından savruluyor. Ağlayabilirim.

Gerçekten 'medeni cesaretlerinden dolayı on kızı 
ve figüran rollerindeki on erkeği yürekten kutluyorum,

Kendimi de kutluyor ve avutuyorum.
Az önce bitti çünkü.
Aş Tv minibüsü bıraktığı yerde bizi bekliyor.
Aynı gece halk konseri cümbüşü de mevcut 

Küçükkumla’da.
Gecenin yarımı olmuş.
Basıp gideceğiz ya, son sanatçı sahne almamış 

henüz. Recai Gülerin ısmarladığı çayları 
yudumluyoruz.

Sis makinesinden yayılan dumanlar arasından bize 
kadar ulaşan yapış yapış ses ‘Mihraban'ı mahvediyor.

Kim bu diyorum; intizar’mış.
Yanlış duymadınız, kadının adı böyleymiş.
Yola çıkmadan teleskopa takılıyoruz ekip olarak.
Ay, dünyadan bakınca pırıl pırıl parlıyor.
Merak ediyorum, aydan bakınca dünya nasıl?
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AT, AVRAT VE SİLAH
| Kırsal kesimde oldukça yaygın olarak kul- 
mnılan üç sözcük. At, avrat ve silah.
| Türk erkeğinin güçlülük sembolleri, 
dokunulmazları, hassasiyetleri. Kadın 
anlamında kullanılıyor avrat sözcüğü. Ancak 
zihinlerde oluşturduğu çağrışım hiç de iyi 
değil. Mal gibi görülen kadın. Aşağılanan, 
horgörülen kadın. Bu yazımda değineceğim 
konu önemini hiç kaybetmeyen, şiddet 
malzemesi olan silah.

"Silahla mutlu olan var mı?" sorusuna var 
Ben beri gelsin, öyleyse silah ülkemizde 
niçin çok yaygın kullanılıyor? Değişik neden
in var.

Uzlaşma kültürümüzün olmaması sözel 
İletişimin yerine güce dayalı, kaba kuvvet 
içeren iletişimi egemen kılmıştır. Şiddete 
alıştırılmış bir toplumsal yapımız var. Medya 
bilinçsizce reality show gibi haber programlar
la şiddeti besliyor. Maalesef bindiği dalı kesi
yor.

Diğer bir neden, toplum içinde kendini iyi 
ifade edemeyen, kişilik yetersizliği içinde plan 
kişilerin şiddete yatkınlığıdır. Agressiv (saldır
gan) davranışın altında yatçın neden kendini 
(kanıtlama isteği ve ihtiyacıdır.

Bilim adamları silahın fallik sembol 
olduğunu, yani erkekliğini kanıtlamanın bir tür 
aracı olduğunu belirtiyorlar.

Freud; eğer ego olmasaydı der, “insanlar 
ya hep dövüşür, ya da hep sevişirdi”. öyleyse 
insanlardaki enerjiyi sanat, spor, bilim vs. gibi 
doğru yerlere kanalize etmek ve kullanmak 
gerekmektedir.
■ Gençlik kesimini dinlemek, anlamak 
nerekiyor. Yoksa toplumumuzda olduğu gibi 
en dinamik, en diri kesim olan gençlik ve polis 
ne yazık ki karşı karşıya gelebiliyor.
ı . Çocuklarımızı şiddetten korumamız 
gerekiyor. En basitinden oyuncakçılarda silah 
satılmaması çok yerinde bir: uygulama olur.

Size bir test öneriyorum. Çocuğunuza bir 
çivi ve çekiç verin. Sonucu gözlemleyip, 
ıdeğerlendirin.

«SEatcmânBe-
YOLUNU

1^(0.224)513 2519 GEMLİK
BİZDEN ÖĞRENİN

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

»ar w* 54* KUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTI 
ACENTELİĞİ

M*1

- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR, l-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

Sayfa: 5

VARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

ihtimaller
Herkes birbirine aynı şeyi soruyor.
-“Hangi partiye o vereceksin?”
Çoğunluğu öfkeyle “hiçkimseye” 

diyor.
Bir bölümünün acımasız eleştiri

lerinden, yakınlık duyduğu siyasi parti 
anlaşılıyor.

Şaka maka, seçmenin (%50)si 
partisini arjyör. .

Seçimin kaderini varoşlarda 
yaşayan, fakir ve muhafazakar 
vatandaş tayin edecek.

Vatandaşıfi gündeminde iki konu 
var.

-Birincisi yıl sonunda, (%50)lere 
düşeceği söylenen enflasyon.

-İkincisi “inanç” konusunda, 
siyasi partilerin ortaya koyacağı 
net tavırlar.

Vatandaşın bu tercihi oy 
sandığına nasıl yansıyacak.

Siyasi partileri, nasıl etkileyecek.
18 Nisan'a kadar ne gelişmeler 

olacak.
Bunu hep birlikte göreceğiz.
Yaşadığımız dönemde, iş ve 

medya dünyasının bazı kuruluşları 
olaylara taraf oldular.

Ellerine geçirdikleri iktidarı ve 
imkanları kolay kolay bırakmak iste
meyecekler.

Yarın öbürgün, yavaş yavaş 
Belediye Başkan adayları ve mil
letvekili adayları basına ve televiz
yona yansımaya başlayacak.

Bu yıl sonunda ve önümüzdeki 
yılın başlarında, hiç bir dönemde 
yaşanmayan bir seçim mücadelesi 
yaşanacaktır.

-Bu mücadeleyi, “bir kesim” laikler 
ile müşlümanların savaşı gibi göstere
cek.

-”Bir başka kesim” bu mücadeleyi, 
ekonomi bazında gündeme getirecek.

Bu seçimin, liberaller ile 
devletçiler arasinda bir yarış 
olduğunu vitrine koyacak.

-Bir başka kesim ise bu seçimi, 
bir siyasi katliam vasıtası olarak 
kabul edecek.

Velhasıl bu çok boyutlu seçim 
savaşı, o denli acımasızlaşacak ki, 
belki ertelenme olasılığı ile bile 
karşılaşılacak.

> Tabii. Burada yerel seçimleri. kasL 
tedmiyoruz.

Bu seçimde, sivil ve asker 
bürokrasi den çok iş ve medya 
dünyasının ağırlığı görülecek.

Vatandaş, belki de 1983 ve 1989 
yıllarında yarattığı sürprizlerle, 
seçime ağırlığını koyacak.

Bakalım neler olacak, sabır ve 
merakla bekliyoruz.
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NÖBETÇİ 

ECZANELER

11 Ağustos 1998
Engin Eczanesi

12 Ağustos 1998
Veziroğlu Eczanesi

13 Ağustos 1998
Yiğit Eczanesi .

14 Ağustos 1998
Seda Eczanesi

15 Ağustos 1998
Çamlıca Eczanesi

16 Ağustos 1998
Serim Eczanesi

17 Ağustos 1998
Yasemin Eczanesi

Sydney Kadınlar Kulübünde toplan
mışlar, aralarında konuşuyorlardı.

Aralarından biri:
- “Bir bekar arkadaşım var” dedi.
- “Yalnızlıktan bezmiş. Onu sîzlerle 

tanıştırsam ne dersiniz?”
- Biri “Nasıl” diye sordu, “yakışıklı mı 

bari”
İkincisi atıldı: “Zengin mİ?”
üçüncüsü İse : “iyi bir muhiti var mı 

acaba?” dedi.
Dördüncüsünün sorduğu sual şöy- 

leydl:
-“Nerede?”
Ah şu bayanlar.
Her biri erkeklere farklı açıdan bakar

lar.
Seçilmeyi bekler gibi görünürler.
Aslında seçimleri hep onlar yaparlar.
Son zamanlarda, yaşanması 

muhtemel bazı İlişkileri “şantaj” olarak 
kullanıyorlar.

Başkan Cllnton İle staijyer Monlca 
hakkında ortaya atılan İddialar.

Stajyer Monlca, başkana bir tuzak mı 
hazırladı?

Yoksa başkana karşı olan bazı çevreler 
bû işe sahip çıkarak, Monica’yı kendi poli
tikaları İçin kullanıyorlar mı?.

Bir İlişki yaşayan bir kadın, partnerini 
mahvetmek için bu ilişkide kirlenen bir. 
elbiseyi delil olarak verebilir mi?

Böyle bir kadın olabilir mi?
Aslında, Monica’ya en büyük tepki 

kadınlardan gelmelidir.
Hele bir ilişkide “taciz” yoksa.

Sözün Özü
Kötü idarecilerin başarısı, 
Halkın felaketidir.

“Meksika Atasözü”

Kötü yönetimden MeksikalIların danasip- 
terini aldıkları anlaşılıyor.

Yıllardır, ülkemizin kaynaklarının yeterli 
olduğu söyleniyor.

insan kaynaklarının da verimli okluğu 
ifade ediliyor? i

Ama.. Tüm bu imkanlara rağmen halk niçin 
refahı yakalayamıyor.

Cönkü, "Türkiye kötü yönetiliyor” denrfiy- 
or. zaten bu durumu, çıkan tablodan da 
görmemiz mümkün.

iyi yönetim olsa, gelir dağılımı bu kadar 
bozuk olmazdı.

Yargıçlar, yargının iyi işlemediğinden, 
politikacılar, politikanın kiriKiğinden, maliye
ciler, vergi kaçağından, şikayet etmezlerdi.

Herkes uğraştığı konuyu düzelteceğine, 
ondan şikayet etmeyi alışkanlık haline 
getiriyor,

"uçuk" bir söz
O KADAR; şüpheciydi ki, 

el sıkışmadan önce parmağındaki 
yüzüğü çıkarıyordu.

özelleştirme ve Silahlı Kuvvetler
Harp Akademileri Komutanlığı, 

özelleştirme İle ilgili bir rapor hazır
lamış.

Özelleştirmeye hayır! 
özelleştirmeye geçit yok! 
denilmiyor. Ama..
Bazı stratejik kamu kurumlannın, 

özelleştirilmesine karşı çıkılıyor.
Askerler, bu eleştiriyi yaparken, 

kendileri için hayati öneme haiz 
olan kurumlan seçmişler.

Tedaş, Petkim, Poaş ve Tüpraş 
gibi.

1- Bakın “Tedaş” için neler 
söylüyorlar.

Tedaş 30 yıllığına 2,5 milyar 
dolara kiralandı.

Bu para, Tedaş’ın sadece 5 yıllık 
karıdır.

30 yıllık kira bedeli, 69,2 milyar 
dolar olmalıdır?

Geleceğin komutanlarının bu 
görüşlerine, .aynen biz de katılıy
oruz.

Bu köşemizde, önerilerimizi dile 
getiriyoruz.

Ama.. Değerli komutanlar 
zamanlamayı iyi yapamadılar.

Tedaş ihalesi sırasında, bu 
raporlannın açıklamaları gerekirdi, 
diye düşünüyoruz.

2- Petrol Ofisi için görüşleri şöyle.
Yurt çapında, 6000 bayisi bulu

nan Petrol Ofisinin satışı tamam
landı.

Ofisin 5 yıllık karı karşılığında, bu 
satış yapıldı.

Hem de, üçüncü sırada yer alan 
firmaya.

Değerli komutanların raporu, 
belki bu satışı etkileyebilir.

Ama.. Artık pek.etkisi olmaz her- 
hplde.

Çünkü bu günlerde, ülkede malı 
alan götürüyor.

3-Tüpraş için ise şunlar yazılmış.
Tüpraş sadece üretimle ilgileniyr 

or.
üretilen petrol, bugüne kadar 

Tüpraş tarafından Petrol Ofisi’ne 
satıldı.

Tüpraş'ın maliyetleri, bir hayli 
yüksek.

Petrol Ofisi’nin “yeni sahibi” artık 
yüksek fiyatla Tüpraş’tan mal 
almayabilir.

İthalata yönelebilir.
Yerli üretim, deparlarda kalır.
Petrolün ülkedeki dağıtımı, 

devletin kontrolünden çıkar.
Değerli komutanlar,.çok iyi 

konulara değinmişsiniz.
Ama çok geç kalmışsınız.
Eğer bu çıkışı zamanında yap

saydınız, sivil toplum örgütlerine, 
sendikalara ve partilere büyük güç 
verecektiniz.

özelleştirmeye çeki düzen ver
ilmesine, ön-ayak olacaktınız.

Ama.. Zamanlamayı, iyi yap
madınız veya yapamadınız.
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Gemlikspor: 2
M. K. Paşa : 1

Baştan sona' yenilenen' Gemlikspor 
1998/1999 futbol'sezonunu başlattı.

Geçtiğimiz hafta pazar günü saat 16.00'da 
ilçe stadında yapılan törenle yeni sezonu kurban 
kesilerek açılan Gemlikspor bu yıl Bursa 1. 
kümede şampiyonluk için mücadele edecek.
, Gemlikspor'un topbaşı yapması törenine 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, kulüp'yöneticileri, 
Gemlikli sporseverler ile yaz okulu öğrencileri 
katıldılar.

Bu yıl büyük transferler gerçekleştirdikle- rini 
söyleyen Gemlikspor Kulübü Başkanı Faruk

Güzel, takımı baştan aşağı yenilediklerini, 
sporculara her türlü imkanı sağladıklarını 
belirterek, onlardan centilmence karşılaşmalar ve 
başarılı sonuçlar istediklerini söyledi.

Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele 
edeceklerini de söyleyen Faruk Güzel "bu yılki 
transferlerimizle Gemlikspor tarihinde en büyük 
değişimi yaşadı. Sezon açılışı öncesi yaptığımız 
hazırlık karşılaşmalarında takımımız başarılı 
sonuçlar elde etti. Yapılacak çalışmalarla daha 
uyumlu bir kadro oluşturularak Gemlik'e sevinçli 
sonuçlar getireceğimize inanıyoruz" dedi, i

Sezonu açan Gemlikspor, ilk 
sınavını Mustafakemalpaşa önünde 
verdi.

Pazar günü Gemlik'te oynanan 
maça Gemlikspor yeni ve genç 
kadrosuyla katıldı.

Gemlikspor özcan, İsmail, Necmi, 
Adnan, Barış, Kubilay, Serdar, Ömer, 
Abdullah, Nuri ve Sedat onbirlisiyle 
sahaya çıktı.

Ilkyarının 27'inci dakikasında 
Mustafa kemalpaşa’dan Avni’nin attığı 
golle Gemlikspor 1-0 yenik 
durumdaydı. Maçın ilerleyen
dakikalarında Gemlikspor 33. dakikada 
Kubilay ve 39'uncuı dakikada 
Abdullah'ın attığı gollerle 2-1 öne geçti.

İkinci yarıda her iki takımda gol 
atamazken, sezonu başarılı bir maçla 
açan Gemlikspor sahadan galip ayrıldı.

75^5^5^^ İLAN 
KURTUL KÖYÜ MUHTARLIĞINDAN

Aydınlar Harmankaya Villaları 
İçme Suyu Şebekesini yaparak 

konutlarımıza su getiren 
Gemlik Belediye Başkanı

Sayın Nurettin AVCI ve 
Su İşleri Müdürü

Sayın Yusuf Ziya ÖZTÜRK
ile personeline teşekkürü borç biliriz.

AYDINLAR HARMANKAYA 
SAKİNLERİ

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

ÖZEL GEMLİK DENİZCİLİK KURSUNDAN 
İLAN

Kursumuzun 1998 / 99 dönemi kurs ücretleri 
aşağıda çıkarılmıştır.

Duyurulur.

1- STCW Sertifika Kursları: 50.000.000.-
2- Amatör denizci sınavlarına 50.000.000.-
hazırlık :
3- Balıkçı gemisi kaptanlığı terfi 50.000.000.- 
kursu :
4- Yat Kaptanlığı yetirtirme 150.000.000.- 
kursu:
5- Liman kaptanlığı terfi kursu : 100.000.000.-
6- Kıyı kaptanlığı terfi kursu : 100.000.000.-
7- Deniz motorcusu terfi kursu : 100.000.000.-
8- Deniz makinistliği terfi kursu : 100.000.000.-

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

Sıra Bulunduğu

No Yer Mevkii Cinsi Parsel Yüzölçümü Hissesi Tahmini Bedel

1 Kurtul Köyü Aşağıdere Tarla ' 603 5236 m2 Tam 6.545.000.000-
2 Kurtul Köyü S.GaZi Deresi Tarla 984 3100 m2 Tam- 310.000.000.-
3 Kurtul Köyü S.Gazi Deresi Tarla 985 9750 m2 Tam 1.218.750.000.-1

Geçici Teminatı ihale Saati

100.000.000.- 17.00
50.000,000.- ' 17.00
100:000.000.- 17.00

Yukarıda tapu kayıtları ve ihale bilgileri belirtilen'Kurtul Köyü Tüzel Kişiliğine ait 3 
adet taşınmaz malın satışı 14.08.1998 Cuma günü, karşılarında yazılı saatlerde AÇIK 
TEKLİF USULÜ ile Kurtul Köyünde yapılacaktır.

iştirak etmek isteyenlerin geçici teminatlarını ihale saatine kadar köy muhtarlığına 
yatırmaları gerekmektedir.

Gayrimenkullerin satışları beyannamede belirtilen fiyatı bulmadığı taktirde, ihale 
Komisyonu satışı iptal edebilir.

GEMLİK TİCARET-SANAYİ 
SANATKAR KATOLOĞU

KÖRFEZ OFSET ve REKLAMCILIK

TARAFINDAN HAZIRLANIYOR

Reklam Vermede Gecikmeyiniz. 
Elemanlarımızı ve Bizi Arayınız. 

KÖRFEZ OFSET 
Kadri GÜLER

Gazhane Cad. Beceren Apt. No : 51/A GEMLİK

Tel: 513 17 97
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GEMLİK

Bursaspor Kulübü Başkanlığına getirilmek isteniyor.

eleman
Hazırlamakta olduğumuz Gemlik Ticaret Katalogunda 

reklam toplamada prim esasıyla çalışacak, 
giyimine özen gösteren, düzgün konuşabilen, 

müşteri ilişkilerinde görevlendirelecek 
bay ve bayan elemanlar aranıyor.

KÖRFEZ Reklamcılık
Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı No: 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97

Faruk Güzel markajda
|Z Gemlikspor Kulübü Başkanlığına getirilen ANAP İl Yönetim

Kurulu Üyesi Faruk Güzel, 1500 Bursasporlu taraftarın isteği ile Kulüp 
Başkanlığına getirilmek için çalışmalar yürütülüyor
■ Gemlikspor Kulübü Başkanı Faruk Güzel, 
Bursaspor Kulübü Başkanlığına getirilmek 
İsteniyor.
B Bursaspor'un iki haftadır üst üste yenil
diler almasıyla çileden çıkan Bursaspor 
taraftarları, 1500 taraftarın'katılımıyla 
Kılarında imza toplayarak,- Faruk Güzeli 
Bursaspor Kulübü Başkanı yapmak için gi 
rişim başlattılar.

Konuyla ilgili gazetemize özel bir açıkla
ma yapan Güzel, “Bu sezon Gemlikspor'u 
şampiyon yapmayı düşünüyorum. Bana 
gelen Bursaspor Başkanlığı teklifi karşısın
da ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

Güzel, konulu dün gece Bursa'daki 
dostlarıyla görüştüğü, kesin karar alındıktan 
sonra kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.

HABERİ SAYFA 3'TE

1998/1999 Eğitim ■ Öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak

Okullara kayıtlar başladı
■ 1998/1999 Eğitim ve öğretim yılında ilk ve 
oıta dereceli okullara devam edecek öğrencilerin 
kayıt işlemlerine başlandı.
■İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümden alınan bil
eğilere göre, ilk ve orta dereceli okullara kayıtlar 
■Ağustos 1998 Pazartesi günü başlandı. 11 
Eylül’e kadar devam edecek kayıt işlemleri 
sonunda Türkiye'de 1 milyon 500 bin öğrencinin 
ilkokula yeni kayıt yaptırması bekleniyor.

14 Eylül günü eğitim ve öğretime kapılarını 
açacak olan okullarda, kayıt işlemleri için velilerin 
okul müdürlüklerine başvurmaları isteniyor.

Yabancı dil ağırlıklı lise hazırlık Sınıfına kayıt 
yaptırmak isteyen öğrencilerin, Okulların. 8’inci 
sınıfından 'Hazan döneminde mezun olmalan, 4- 
5-6-7 ve 8. sınıflara ait ağırlıklı notlarının arit- 
met’v -!n 4 veya daha yukarı olması 

.gerekiyor. Not ortalaması 4 ve üzerinde olan

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Atasoy’un ardından
■ İnan Tamer ağabeyimiz, Gemlik'in sevilen ve tanınmış 
■malarının çoğunun ölümünden sonra ardından yazılar 
yazar. Bazen de yaşarlarken.
■ Bu hafta buna ben de ekleniyorum.
■ Geçtiğimiz hafta Muharrem Atasoy ağabeyimizi kaybet
me. Atasoy'un ölümünü iki gün sonra öğrendim. Bu nedenle 
cenazesine de katılamadım, üzüldüm...
«Muharrem Atasoy, Gemlik'te kendine özgü kişiliği ve 
sosyal yönleriyle tanınan bir Gemlik aşığı idi. Gemlik'te 

cumhuriyetle başlayan yeni batılı Türk aydın tiplerinin başını 
çekenlerdendi.
■ 1937 yılında kurulmaya başlayan Sunğipek Fabrikasının 
teknik 6.kişisinden biri idi ve aylarca Almanya da fabrikanın 
çalışması için kurs görmüştü.
I Sunğipek'in her taşının altında, her sosyal olayının 
Kinde Atasoy’u görmemek olanaksızdı.
■ Fabrikanın balolarının mimarı, Sümerspor’un kuru
cularının başıydı.
■ Sonraları Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği’.ni 
Hikmet YıldırımfTuzcu) ile kurup yıllarca kapışınım açık tut- 
mağa çalıştı. Ta ki gençlere devredesiye kadar...
■ Gemlik’te ilk festival yapılmasını o sağladı. Bunun 
için büyük emekler, çabalar harcadı.
■ Çok az kişinin bildiği bir yönü ise büyük bir pul kollek- 
siyoncusuydu.
■ Yıllar önce Körfez'de onunla yaptığım bir söyleşide, 
evinde bana pullarını göstermiş, gençlere pul sevgisini aşıla

mak için Filatelist Kulübü kurduğunu, ancak Gemliklilerin 
buna ilgi göstermediğini söylemişti.
■ Gemlik lisesine girdiğinizde “Lise Yaptırma Derneği 
Yöneticileri” arasında Muharrem Atasoy'u da görürsünüz.
■ Rahmetli, elden ayaktan kesilesiye kadar hep koştu.
■ Ama hep koştu. Boş duramazdı...
■ Yaşlılık onun koşmalarına son noktayı koydu.
I Oğlu Murat Atasoy'a babasını sorduğumda pek iyi 
olmadığını söylemişti.
■ Bir Gemlik aşığı daha sevenlerinden ayrıldı.
■ Gökten bir yıldız daha kaydı. Ruhu şadolsun.

3,5 kilo kuru 
esrar bulundu

O Küçükkumla ve Umurbey beldelerinde 
jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 
uyuşturucu operasyonunda, 3,5 kilo kurutul
muş esrar ve bin 530 kök dişi hint keneviri ele 
geçirildi.

Gemlik Jandarmanın geçen hafta gece düzenlediği 
operasyonda kurutulmuş esrar ve dişi hiht keneviri ele 
geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Kumla'da Ali 
Süleymaniyelioğlu'na alt evin bahçesinde yaptıkları ara
mada 30 kök dişi hint keneviri buldu.

Haberi Sayfa 3’te

Faruk Güzel;
Gemlikspor Kulübü 

Başkanlığından, Bursaspor 
Kulübü Başkanlığına mı?

Üniversiteyi kazanan 
öğrenciler belli oldu

öğrenciler 21 Ağustos gününe 
kadar, kayıt yaptırabilecekler. Not 
ortalamalarına göre düzenlenön 
sıra listeleri 24 Ağustos 1998 
Pazartesi günü okullarda ilan 
edilecek.

Bu yıl Gemlik Lisesi’ne 80 
öğrenci alınacağı, kontenjanların 
dolmaması halinde.sıra durumu
na göre öğrencilerin okula kesin 
kayıt yaptırabilecekleri duyuruldu.

Lise son 
sınıfların sınav

£z v V ' - V

tarihleri değişti
1997/1998 Eğitim ve öğretim 
yılında alt sınıflardaki ders ve 
dersliklerden sorumlu bulu
nan lise son sınıf öğrencileri 2. 
ortalama yükseltme sınavı ile 
birlikte sorumluluk sınavları 
uygün görüldü. Liseden 
mezun olgmayan öğrenci
lerin sınavları 26-29 Ağustos 
günleri arasına alındı.

1997/1998 eğitim-öğre- 
tim yılı ÖSYS sınavlarının 
sonuçları ve yüksek 
okullarda okumaya hak 
kazanan öğrenciler belli 
oldu.

Geçtiğimiz hafta salı 
günü Yüksek öğrenim 
Kurumu tarafından ÖSYS 
sınavları sonuçları, Sınav 
Sonuç Gazetesi, 900’lü 
hatlar ve internet tarafın
dan duyuruldu.

' öte yandan yapılan
açıklamada sınav

Adı Soyadı

Bora Güneş Doğan 
(Körfez Fen Dershanesi)
Ruken Çağlayan 
(Yeşilırmak Dersanesi) 
Selcen Aka
(Celal Bayar An. Lisesi)

sonuçlarının öğrencilerin 
adreslerine postalanması
na başlanıldığı belirtildi:

ilçemizden sınavlara 
katılan öğrencilerin devam 
ettikleri ökel dersaneler- 
den aldığımız bilgilere 
göre, sınav kazanan 
öğrencilerin isimleri, 
kazandıkları okullar ve 
bölümler şöyle:

Kazandığı Okul ve Bolüm

Boğaziçi üniversitesi
Elektrik Elektronik Müh.
İstanbul üniversitesi
Diş Hekimliği
Osmangazi üniversitesi
Biyoloji

Gemlik’ten üniversite sınavını kazanan öğrencilerin 
listeleri 4. ve 6. sayfalarda

HEEE EEE1.

ŞJnan ^Jamez

Geçtiğimiz hafta perşembe günü Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı'nın isteği üzerine olağanüstü olarak 
toplantıya çağrılan Belediye Meclsl yeterli çoğunluk 
sağlanamadığı için toplanamadı. Haberi Sayfa 3’te

FP, DYP, YDP, DP VE LİBERAL PARTİ 
DEMOKRASİ CEPHESİ 
OLUŞTURACAKLARMIŞ..

CEPPP
HE... HEEEEEE!..
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Kara kuyudan gelen sesler
Siyaset eski minval üzre sürdürülü 

yor. Karşıdevrim, 1950’den bu yana 
izlediği yolunda emin adımlarla ilerliyor. 
Geçen yıl Refahyol'un alaşağı edilme
siyle her şeyin normale döneceğini 
sananlar, şu sıralarda fena halde 
yanıldıklarının ayırdına varmaya 
başladılar. Değişen sadece tellaklar; 
yoksa tas da, kuma da, külhan da, 
hamam da aynı!..

Geçen hafta Bursa Çınar Lisesi 
öğrencisi üç gencin üniversite 
sınavlarındaki başarıları yansıdı 
medyaya. Bursa basını, inhasını min- 
hasını araştırmadan balıklama daldı 
olaya. Bizim usta gazetecilerimizin aklı
na, bu delikanlıların, bir dersane 
tarafından Ali Osman Sönmez Fen 
Lisesinden alınıp başarı oranı hayli 
düşük -yüzde 2.5 dolayında olduğu 
söyleniyor- bir liseye transfer edildik
lerinin gizini bulmaya çalışmadı. 
Delikanlılardan birinin, “Boş verin siz 
Okumaya” türünden abuklamasına 
değinmedi.

Bursa 2000’deki son yazılarımdan 
biri, Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 
okullarından özel Nilüfer Fen 
Lisesinde sürdürülmekte olan öğretim- 
eğitim etkinliklerinin “tek yönlü” ve 
“dar açılı” olduğuna değgin kuşkumu 
yansıtmaktaydı. Birileri müthiş tepki 
gösterdiler, hatta bana yurtseverlik 
dersi vermeye kalkıştılar. Eğer yurtse 
verlik, üç parlak genci çağdaş bilimsel 
normlara göre eğitim veren bir “fen li 
sesi”nden alıp, başan derecesi -ne 
yazık ki- düşük bir varoş lisesinden 
mezun edip üniversite giriş sınavında 
parsa toplamak, yani “ticari propa
ganda” yapmaksa, doğru ben yurtse 
ver değilim!

Bu birileri, bu üç delikanlı için maddi 
ve manevi özverilerde bulunmayı göze 
almanın gizini bana açıklayabilirlerse, 
boyun kırıp “yanılmışım” derim. 
Herhalde, bu konuşu Cumhuriyetteki 
haberinde sakıntısız açıklayan genç 
gazeteci kardeşim Levent Gençelli de 
benim gibi davranır...

Fethullah Gülen Hocaefendi, şimdi 
de Afrika’ya el atmış. Orada da okullar 
kurmaktaymış!

Afrikalı siyahlara da türk-müslümân 
kültürünü taşıyacak bu okullar 
anlaşılan, örneğin bir de bakmışsınız, 
yarınlarda, Nairobi’deki devlet fen li 
sesinde okuyan üç parlak öğrenciyi^ 
kendi özel lisesine -veya dersanesine- 
devşirip Kenya’nın ÖSS ve öYS’sinde

dereceye sokmuş Hocaefendi’nin 
müritleri!

Veya Tanzanya'nın ya da 
Uganda'nın.

Orgeneral Kemal Yavuz ne güzel 
demişti, “Rus çocuklarına istiklal 
Marşı öğretmenin mantığını 
anlayamıyorum” diye...

Ya siyaset?..
Medyaya yansıdı, DTP Genel 

Başkanı Cindoruk, siyaset yasaklısı 
Erbakan'ı ziyaret etmiş...

Gazeteci (!) Canan ve Mehmet 
Barlas, Boğaz’daki şahane yalılarında 
beş sağ partinin liderini bir araya getir
mişler. Yine medyaya yansıdığına 
göre, bu toplantıda her türlü işbirliği 
-ittifak dahil- konuşulduğu gibi, “28 
Şubat süreci”nin tümden tasfiyesi 
üzerinde de durulmuş.

. Yani sekiz yıllık eğitime paydos, tür
banın serbest bırakılması, Anayasa 
Mahkemesi’nin yetkilerinin daraltılması 
ve MGK için yeni düzenlemeler geti 
rilmesi, falan filan...

Hazretlerin sivil toplumdan anladığı, 
“postalsız”lık, “apoletsiz”lik; yani 
“gÖrüntü”den ibaret. Bu denli sığ, 
basit veya içten pazarlıklılar.

örneğin bu olağanüstü “sivilci” 
partilerden DYP’nin genel başkan 
yardımcısı ismşil Karakuyu ne diyor 
bakın:

“Milletimizle birlikte, Kurtuluş 
Savaşı’nda olduğu gibi savaşacağız. 
Ailemizi, çocuklarımızı ihmal ede
ceğiz. Şehit olacağımızı bile bile 
fedakarlık yapacağız. Gözünü kırp
madan, iki dakika sonra ölen şehit
lerimiz gibi mücadele edeceğiz. Bazı 
çemberleri kırarken, diğer partiler 
üzerimize saldıracaklar. Siyasi 
mücadele değil, hak mücadelesi 
vereceğiz. Biz sizlerden oy istemeye 
değil, dua istemeye geldik.”

Adam, DYP’nin genel başkan 
yardımcısı. Milleti “seçim”e değil, 
“savaş”a çağırıyor sanki, o denli 
“postalsız”, o denli “apoletsiz”, o 
denli “sivil" mübarek!

işte geçen haftaki Türkiye siyase
tinin eksik bir panoraması. Siyasetçi 
-kuşkusuz iktıdardakilerde-, iktidar 
savaşımını var olan sisteme karşı 
yürütmenin prim yaptığına inanıyor, ya 
da gerçekten rejimle kavgalı.

iyi de sonu ne olur bu gidişin?..
Kulaklarım uğul uğul dostlarım. 

Sanki derin, kara, kapkara bir kuyudan 
ürkünç sesler geliyor...

Gemlik Nüfus Müdürlüğü’nden aldığım 
nüfus cüzdanımı,

Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım 
ehliyetimi, Başbakanlık Basın ve Yayın Genel 
Müdürlüğü’nden aldığım Sarı Basın kartımı, iş 
BankasıKredi kartı ile İş, Ziraat, Halk ve Yapı 

Kredi Bankalarına ait bankamatik 
kartlarımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Kadri GÜLER

■»EMLİK KÖRFEZ 
y W Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1229 
Fiyatı :50.000 TL.

|||||i»hibl ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER
O^iirn Mrk.: Gazhane Cad. No.51/A Tel: 513 17 97 GEMLİK 

Bursa : Kız YakupMh. Kemal BengüCd. Horoz Apt.

No : 18 BURSA Tel: 225 20 67-223 66 88
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

«tİOrtbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

ve

Gemlik
Körfez 

okuyalım, 
okutalım, 

abone 
olalım.

Yazarımız Dursun Ergüler’in şehir dışında olması nedeniyle yazısı elimize
ulaşmamıştır. Yayınlıyamıyoruz.

eldjkce

GEMLİK KÖRFEZ

MUHARREM ATASOY...
Şair nasıl demiş.. “Ecel Bade, Felek Saki.”
Evet Gemlik’in yetiştirdiği değerli bir evladı, sunulan ecel şerbetini geçen, 

hafta içti. Ebediyete göçtü.
Muharrem Atasoy, Gemlik’in çok yönlü renkli kişilerindendi.
Türkiyenin, özellikle Gemlik’in ön önemli sanayi kuruluşunun temelinde, 

işleti lişinde onun çok büyük emeği vardır. Gemlik Sunğipek Fabrikası Ö’nun her 
şeyi idi. işe en erken o gelir, en geç o çıkardı. Çoğu kez günlerce işin sağlıklı 
yürümesi, arızanın giderilmesi, çalışanların eğitilmesi için günlerce evine 
gitmediği olurdu. Tam 45 yıl, yaş haddinden emekli oluncaya kadar yediği 
ekmeği helal kılmak için didindi, durdu. Görevde o, hatır gönül dinlejnezdL 0 
ahbab, o tanışmış, dostmuş, akraba imiş demez işin enjyi ve noksansız 
olmasını isterdi. Tabii, insandan layîkı veçhile görev istemek,-bazı kişileri rahat
sız ettiğinden, Atasoy’u yerinden etmeye uğraştırdı.

Ama, çalışkan insanı, kimse yerinden kıpırtamadı. Çünki, işinde noksanı 
yoktu... Araştırmak, geliştirmek, kendini yenilemek azim ve kararlılığı işinin 
güvencesiydi.

Atasoy, teknik yönden olduğu kadar kültürel yönden de kendini yetiştirmiş, 
iyi bir-insandı.

Gemlik halkı, O’nun çalışmaları iledir ki; Sunğipek’in sinema salonlarında 
sinema ile tanıştı. En iyi filmleri izleyebildi.

O’nun spor sevgisi ile, Sümerspor yıllarca Gemlik’i amatör kümede başarı 
ile temsil edebildi. Varlığını sürdürdü.

Gemlik’te 40 yıl öncejlateljst kulübünü kurdu. O zaman belki Türkiye^ 
genelinde bir iki flatelist kulübü vardı. Gençlere tasarrufu, birikimi, pul sevgisini^ 
öğretti. Kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları için didindi, durdu. Mevcut pul 
koleksiyonu ile uluslararası ödüle layık görüldü.

Gemlik’in diyebilirim ki Türkiye’nin ilk turizm önderi Atasoy’dur. Daha turizmin 
ne olduğu toplumca bilinmez iken o, Gemlik Turizm ve Tanıtma Derneği 
Başkanı olarak, ülkemize gelen yabancı turistleri bando-mızıka, Türkün misafir 
perverliğine yakışır şekilde karşıladı, ağırladı. Bir zamanlar Gemlik’in gözde tatil 
beldesi olmasında o’nun büyük katkıları vardır.

O, Gemlik festivallerinin yollarca dayanılmaz yükünü omuzladı, taşıdı. 
Yabancı ulusların folklor ekiplerini getirerek uluslararası barışa katkıda bulun
maya çalıştı.

Evet, hiç durmadı, hep çakıştı:
O’nun için kalın ense, şiş göbekli olamadı. Kelebek gibi, daldan dala uçtu, 

durdu.
Evet, o insan sevgisi ile dolu, iş sevgisi ile dolu kalbi, durdu... Yaradanın katı

na uçtu.
Gemlik’in, dostlarının, arkadaşlarının, Sümerbank camiasının başı sağol- 

şun.
Allah’ın rahmeti üzerine olsun Muharrem Ağabey! '' ,, W

* Bursa 2000
* Olay ue

* Haber
: Gazetelerine vereceğiniz ilanlarınız için...

Bir Telefonunuz Yeterli!
KÖRF€Z R€KLAM
Tel: (0.224) 513 17 97
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* Gemlikspor Kulübü Başkanı Faruk Güzel, Bursaspor 
Kulübü Başkanlığına getirilmek isteniyor.

Gazetemize özel bir açıklama yapan ANAP İl 
Yönetim Kurulu üyesi ve Gemlikspor Başkanı Faruk 
Güzel, Bursasporlu 1500 taraftarın kendi aralarında 
imza toplayarak, kendisini kulüp başkanlığına' 
getirmek için girişimler başlattıklarını ve bu konuda 
kendisini baskı altına aldıklarını söyledi.
| Bursaspor'un iki haftadır ard arda yenilgi alması, 
Bursasporlu taraftarları çileden çıkarırken, yaklaşan
kongrede, kulüp başkanlığına sevilen bir simanın 
getirilmesi için girişimler başlatan Bursasporlülar, 
Gemlikspor Başkanı Faruk Güzel'i Bursaspor Kulübü 
başında görmek istediklerini belirterek, imza toplâ-

|Z Gemlikspor Kulübü Başkanlığına getirilen ANAP İl Yönetim 
Kurulu üyesi Faruk Güzel, 1500 Bursasporlu taraftarın isteği ile Kulüp 
başkanlığına getirilmek için çalışmalar yürütülüyor.
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Ölümünün 12. yıl dönümünde anılacak

r 3. Cumhur 
başkanınız Merhum 
Celal Bayar, ölümünün 
12. yıldönümünde 
Umurbey’de törenle 
anılacak.
F Celal Bayar’ın ölüm 
yıldönümü nedeniyle 
Celal Bayar Vakfı 
tarafından bir tören 
düzenlenecek.

22 Ağustos 1998 
cumartesi günü saat 
10.00’da Anıt Mezarı

dala içt i 

lanınkâ-1

önünde saygı duruşunda 
bulunulduktan sonra, 
Bayar Kültür Merkezinde 
anma programı uygu
lanacak. Burada yapıla
cak konuşmalarla Celal 
Bayar çeşitli yönleri ile 
anılacak.

öğle namazından 
sonra Umurbey Merkez 
Camii’nde Celal Bayar 
ve dava arkadaşları için 
mevlüt okutulacak.

3,5 kilo kuru 
esrar bulundu

İL O Küçük kumla ve Umurbey beldelerinde 

jandarma ekipleri tarafından düzenlenen 
uyuşturucu operasyonunda, 3,5 kilo kurutul
muş esrar ve bin 530 kök dişi hint keneviri ele 
geçirildi.

;in- | 
!

1 |
IJ

L Çeşitli operasyonlar 
düzenleyerek , halkın 
^huzurunu sağlayan jan
darma ekipleri, geçtiğimiz 
hafta düzenledikleri gece 
operasyonlarında kurutul
muş esrar ve dişi hint 
keneviri ele geçirdiler.

Bir istihbaratı değer
lendiren jandarma, Küçük 
Kumla'da Ali

.Süleymaniyelioğlu’na ait 
evni bahçesinde yaptığı 
aramada 30 kök dişi hint 
keneviri buldu. Gözaltına 
alınarak sorgulanan 
Süleymaniyelioğlu’ndan 
sonra Küçükkumla 
Abdullah Aslan 
Caddesinde kokoreç 
işletmeciliği ' yapan 
Abüzer Duman’a ait iş 
yerine baskın yaptı. 
Aramada 3,5 kilo kurutul
muş esrar ele geçirdi. 
Ayrıca bir adet ruhsatsız 
tabanca bir adet sahte 
yüzlük ABD Doları bulun

du.
Sorgulamayı derin

leştiren jandarma ekipleri, 
daha sonra Umurbey 
kasabasında 500 kök dişi 
hint keneviri buldu.

Esrar yapımında kul
lanılan dişi hint kenevirleri 
sökülerek, imha edildi.

Jardarma, bölgede 
esrarla ilgili soruştur
maların büyük bir titizlikle 
sürdürürken, bahçe 
sahiplerinin aranmasına 
başlandı.

Jandarma yetkilileri, 
bölgelerinde halkın huzu
runu bozacak her türlü 
eyleme müsade etmeye
ceklerini, halkı zehirleyen 
uyuşturucu tacirlerine de 
göz açtırmayacaklarını 
söyledi. Bu konuda kendi
lerine yapılan her türlü 
istihbaratı değerlendire
ceklerini bildirdiler.

Gözaltına alınan 
şahıslar çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklandılar.

maya başladılar.
Bursaspor Kulübü As Başkanının da kendisi ile bir 

görüşme yaptığını da söyleyen Faruk Güzel, 
Bursaspor Kulüp Başkanlığı kokusunda hiçbir 
düşüncesi olmadığını,’bu sezon Gemliks^or'u 
şampiyon yapmayı .düşündüğünü, böyle bir teklif 
karşısında ise ne yapacağını şaşırdığını söyledi.

Bursaspor Kulübü Başkanlığı İçin aday olması 
konusunda baskıların giderek arttığını belirten Faruk 
Güzel, “Çok ısrar edilirse ve destek verirlerse, 
adaylığımı koyabilirim” eledi.

Dün gece, bu konudaki teklifleri değerlendirmek 
için Bursa 'ya giden Güzel, bazı dostlarıyla görüşme 
ler yaparak, konu hakkında keşin bir karata vara
cağını ve kararını kamuoyuna duyuracağını söyledi.

O Geçtiğimiz hafta perşembe günü Belediye 
Başkanı Nürettiri Avcı’nın isteği üzerine olağanüstü 
olarak toplantıya çağırılan Belediye Meclisinde oto
büs fiyatlarına yapılacak zam görüşülecekti.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı tarafından olağanüstü 
olarak toplanması istenen belediye meclisi, yeterli 
çoğunluk sağlanamayınca toplanamadı,

Başkan 'Nurettin Avcı, belediye otobüslerinin ücret
lerinin belirlenmesi için Belediye Meclisini 13 Ağustos 1998 
perşembe günü saat 14.00'de toplantıya çağırmış, 
ancak 25 üyesi bulunan Belediye Meclisinin 12 üyesinin 
katılımı gerçekleşti.

Üyelerin, toplantıya gelmesi için yaklaşık bir buçuk 
saat beklenmesine karşın yeterli çoğunluk sağlanamayın
ca, Belediye Meclisi toplanamadan dağıldı.
. ■ Verilen bilgiye göre, belediye otobüs işletmesi 1 Ocak 
tarihinden ağustos ayı başına kadar 91 milyar 698 milyon 
lira gelirine karşın 122 milyar 913 milyon lira gideri 
bulunuyor.

31 milyar 215 milyon lira zararı olan belediye otobüs
lerinin yolcu taşıma ücretlerine yapılacak zajn ile bu 
zararın kısmende olsa giderileceği beklenirken, belediye 
meclisini muhalif üyeleri meclisin bir süre önce 
olağanüstü toplanmasına karşın bu konunun gündeme 
alınmadığını, ancak ilçödeki minibüs şoförlerinin başkana 
fiyatlara zam yapması için baskı yapması sonucu toplan
tıya çağırıldığını, bu oyuna gelmek istemediklerini 
söylediler.

Devlet 
Hastanesi 
susuzluktan 
kurtuldu

Yaz aylarında susuzluk 
çeken Gemlik Devlet Hastanesi 
şebekeye hidrofor bağlan
masıyla susuzluktan kurtuldu.

Kurulduktan beri bilhassa 
yaz mevsimlerinde baş 
gösteren su sıkıntısûle üst kat
lara su çıkmayan Devlet 
Hastanesinde uzun süredir 
sûren susuzluk, hastane 
müdürünün gayretleri ile şebe 
keye bağlanan hidrofor 
sayesinde sona erdi.

öte yandan bir sûreden 
beri Devlet Hastanesi'nin temi
zlik işlerini ihale ile özel sektörü 
yaptırıldığı halde arzulanan 
neti cenin alınmaması üzerine 
firmaya temizlik işleri makine 
ile yaptırılmaya başlanınca, 
hastananin ve polikliniğin temi
zlik açısından görüntüsü 
değişti.

Gonca YERLİYURT —
Yazarımız Gonca Yerliyurt, tatilde olması 

nedeniyle yazısını yaymlayamıyoruz. 
GEMLİK KÖRFEZ

Kumlaspor
güzelleri seçildi

O Küçükkumlaspor tarafından düzenlenen 
geleneksel Kumla Güzellik Yarışmasında bu yıl bi 
rinci Cennet Hansel Mann seçilirken, ikinci 
Portekiz asıllı Violetta Czerne, üçüncülüğe ise 
BirgülSorak kazandı.

Küçükkumlaspor tarafın
dan yıllardır düzenlenen 
güzellik yarışmalarının bir 
yenisi daha yapıldı.

-Kumla<ya yaz tatilini

Güzellik yarışmasında 
ikinciliği Portekiz asıllı 
Violetta Czerne alırken, 
Birgül soyak ise. üçüncü 
güzel seçildi.

geçirmeye gelen Almanya 
doğumlu Cennet Hansel' 
M'ann,, 1998 Kumlaspor 
güzeli seçildi.

Küçükkumld'da çay 
bahçesinde yapılan ve üç 
gün süren yarışmalarda 
Kumla güzeli ve oryantal bi 
rincisi seçildi.

25 adayın katıldığı 
güzpllik yarışmasında 
Kumlalı yazlıkçılar, yarış
mayı büyük ilgi ile izlediler.

. Birbirinden şık giysilerle 
yarışmada boy gösteren 
gençkızlar arasında zor bir 
eleme ile 3 yıl önce yine1 
Küçükkymia'da güzel 
seçilön Cennet Hansel 
Mann, bu yılda Kumlaspor 
güzeli seçildi.

Yarışmada, sempatik 
güzelliğine Ayşegül Sakin, 
zeytin*3-güzelliğine ise 
Gülcan Tutar seçildi.

Seçici Kurul Başkanlığını 
Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre'nin yap
tığı yarışmada dereceye 
giren güzellere değişik 
armağanlar verildi.

Kumla güzeli seçilen 18 
yaşındaki Cennet Hansel 
Mann, Almanya'da ekono
mi eğitimi gördüğünü, 4 
yabancı dil bildiğini ve 
manken olmak istediğini 
söyledi.

Kumla güzeli Cennet ise 
Almanya'da bir ajansta 
amatör mankenlik yapıyor.

ELEMAN ARANIYOR
KATALOG İŞİNDE PRİM 

ESASIYLA ÇALIŞACAK ENAZ LİSE 
MEZUNU ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaat: KÖRFEZ OFSET

GEMLİK TİCARET-SANAYİ 
SANATKAR KATOLOĞU 

KÖRFEZ OFSET ve REKLRMCHffi 
TARAFINDAN HAZIRLANIYOR 

ÇeMttiÂ. "Kttafıta *lcuutaeaA 
Reklam Vermede Gecikmeyiniz.
Elemanlarımızı ve Bizi Arayınız.
KÖRFEZ OFSET

Kadri GÜLER
Gazhane Cad. Beceren Apt. No : 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97
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Abdullah ÇELİK
ELVEDA DEMEDEN GİDEN GİDENE
Gönül sitem eder ele söylemez
Gönlümün sitemi yine gönüle 
Bülbül şarkısını güle söylemez 
Bülbülün şarkısı yine bülbüle

Elveda demeden giden gidene
Keder nerde hüzün nerde yas nerde 
Duygu nerde sevgi nerde his nerde 
izan nerde mantık nerde us nerde 
Anladım ki
Tanıyan yok bilen yok
Mecnun olmak Kerem olmak az bile

Denizde başıboş tekne gibiyim 
Ufkumda fırtına koptu kopacak 
Çapa nerde dümen nerde yol nerde 
Liman nerde körfez nerde 
Koy nerde
Görünmüyor hiç yardıma gelen yok
Elin derdi dert olur mu hiç ele

Bir kördüğüm
Bir açmaz ki sormayın
Söyleyen ben işiten ben duyan ben
Ateş bende yakan benim
Yanan ben
Ta Adek’den
Ta Havva'dan bu yana
Bu açmazı anlayan yok
Bilen yok
Ne bıkılır ne çekilir bir çile

Kumla 1987

GEMLİK’TE BİR AKŞAMDI 
Gemlik’te bir akşamdı 
Bir martı

en güzel nakışları işliyordu 
kanatlarıyla kıyıya

Bilmeden söylenen bir şarkı gibi 
takılı kalmıştın dudaklarıma

Toyluk deyip geçemiyordum

Gemlik’te bir akşamdı
Serin ve yalnızdı çınarlar
Yakamozlara karışmış

uçuk bir erotizm okunuyordu gözlerinden 
Tenimde ten canımda candın 
Yanımda / uzaktın
Ellerini tutamıyordum

Gemlik’te bir akşamdı
Bilmeden söylenen bir şarkı gibi 

takılı kalmıştın dudaklarıma
Oysa beni ağlatan

sadece bir şarkı değil ki...
Çöktü bereketli bulutlar gözlerime 

uzat omzunu
diyemiyordum.

Gemlik 1986

DÜŞTÜ KARGISI UMUDUN
Küçük göller vardır
Dağlarımda / derin /
Yükleyip kirpiklerime hüznü 
içimde yansır silüetin

Tükettim üleştire üleştire
Yaşam sunaklarında gülüşümü
Gizil dönencelerde

bilinmez kıyılara çarpıyor
Yorgun mevsimlerimi zaman

Kent sokaklarında yitti ıslıklarım
Yağmaladı martılar

kıyılara çarpan son güneşi de...
Bozgun var
Düştü kargısı umudun

Düzköy - Trabzon 1997

KÖRFEZ FEN DERSANESİ’NDEN 
1997/1998 ÜNİVERSİTEYİ 

| KAZANAN ÖĞRENCİLERİN 
-LİSTESİ

ADI SOYADI
Bora Güneş Doğan 
Ömer Kerim Çaylı 
Hakan Yıldız 
Evren Bayraktar 
Nur Kuzey 
Nurcan Durmuş 
Ercan Diler 
Serkan Yabeyli 
İsmail Yavuz 
Burcu Atay 
Bengü Turan 
İlker Dakmaz 
Ali Güner 
Melike Ünal 
Seda Balcı 
idris Polat 
H. Hüseyin Kara 
Cengiz Yörükul 
Rabia Eker 
özgür Tutak 
Burcu Terzioğlu 
Yeşim Yahyaoğlu 
Esengül Sarız 
Orhan Bayrak 
İrfan Baştürk 
Taner Genç 
Cevdet Yıldırım 
Barış Kaplan 
Selime Yiğit 
Muharrem Taşkıran 
Dursun Ömer Balcı 
Eyyüp Bozkuş 
Pakize Elif Vur^l 
Şenay Yolaçan 
Seyfettin Okay 
Erdem öztürk 
Yeşim Işık 
Ahmet Zeybek 
Memnune özçelik 
Ali Durgut 
Erdinç Tekkeş 
İlknur Yılmaz 
M. Ali Baydar 
Mesut Yıldız 
Gönül Bozkurt 
Emre Çokal 
Erol Turan
Fergül Erdoğan 
Murat Türkmen 
Osman Yıldırım 
Taner Erbay 
Serdar Demirkol 
Mehmet Yiğit 
özgür Acun 
İsmail Türe 
Şerif Arkun 
Süleyman Uysal 
Yasin Kopmaz 
Hakan Yılmaz 
Arzu Bayrak 
Emin özük 
Hamdi Tekkaya 
Hüseyin Atik 
İlkay Aydemir 
Mustafa Kaya 
Ayşe Eryılmaz 
Nazan Onsekiz 
Volkan Haktanır 
Pınar Aypek 
İsmail Koksal 
Enver özkardeş 
Bahtiyar Geyik 
Serdar Sert 
önder Inceoğlu 
Hüseyin Şener 
Serpil Kılıç 
Gaye Altun 
Volkan Kaya 
Recep Hocaoğlu 
Özkan Bozkurt 
Yenal Gündoğdu 
A. Uğur Doğru 
Ali Orhan 
Eşref Çelik 
Bekir Kösesoy 
Erkut Yağcı 
Arif Demir 
Berkay Deliorman 
özlem Yılmaz 
Gülşen Ertuğrul 
Nurettin Ertem 
Orhan Semiz 
Çağla Aktaş 
Yener Akyüz 
Sibel Kahraman 
Sevim Akın 
Filiz Çelik 
Metin Volkan Erel 
Ömer Sezer 
Fatih Kavcı 
Nilay Dinç 
Diren Kaya 
Görkem Kaygın 
Eylem Kaya 
Filiz Evren 
Abdurrahman Altın 
Gökhan Sönmez 
Ahmet Ersoy 
Gülin Turgut 
Ali Rıza Kılıç 
Günay Ayaz 
Barış Yavuz 
özgül Durak 
Emre Taşlıca 
Selçuk Biçici 
Evrim Esentürk 
Ismigül Altıntaş 
Sema Perim 
Umut Beğdeş 
ülkücan Dursun

KAZANDIĞI OKUL VE BÖLÜM
Boğaziçi-Elek. Elektronik Müh. 
Hacettepe - Bilgisayar Müh. 
Marmara -Çevre Müh. (İngilizce) 
Trakya - Mimarlık 
Trakya - Mimarlık 
Ankara - Diş Hekimliği 
Karadeniz - Tıp 
Dumlupınar - Endüstri Müh. 
Kocaeli -Makina Müh.
Osmangazi - Kimya Müh. 
Uludağ - Uluslararası İlişkiler 
İstanbul - Hukuk 
Fırat - Biyoloji 
Uludağ - Biyoloji 
9 Eylül - Matematik öğrt. 
Karadeniz - Matematik öğrt. 
Dumlupınar - Matematik öğrt. 
Sakarya - Elektronik öğrt. 
Sakarya - Fen Bilgisi öğrt. 
Sakarya - Türk Dili ve Ed. öğrt. 
Çanakkale - Türk Dili ve Ed öğ. 
Karadeniz - Türkçe öğrt. 
Sakarya - Sosyal Bilgiler öğrt. 
9 Eylül - Sosyal Bilgiler öğrt. 
Gazi - Otomotiv öğrt. 
Kocaeli - Otomotiv öğrt. 
Zonguldak - Döküm öğrt. 
Marmara - Metalöğrt. 
Selçuk - Sınıf öğrt.
Zonguldak - Sınıf öğrt. 
Uludağ - Sınıf öğrt. 
Pamukkale - Sınıf öğrt. 
Marmara - Sınıf öğrt. 
Anadolu - istatistik 
9 Eylül - iktisat 
Süleyman Demirel - iktisat 
Uludağ - iktisat 
Dumlupınar - iktisat 
Dumlupınar - iktisat 
İstanbul - İşletme 
Balıkesir - İşletme 
Uludağ - Çeko 
Kocatepe - Maliye 
İstanbul - Sosyoloji 
Başkent - Hemşirelik (Burslu) 
Akdeniz - Seyahat işletmeciliği 
Akdeniz - Konaklama 
Gazi - Nakış öğrt.
Uludağ - Elektrik 
Anadolu - Elektrik 
Mustafa Kemal - Elektrik 
Dumlupınar - Elektrik 
Dumlupınar - Elektrik 
Dumlupınar - Elektrik 
Balıkesir - Elektrik 
Kocetepe - Elektrik 
Selçuk - Elektrik 
Balıkesir - Elektronik 
Dicle - Elektronik 
Tekirdağ - Endüstriyel Elektro. 
Uludağ - Endüstriyel Elektronik 
Kocaeli - Makina 
Uludağ - Makina 
Kırıkkale - Makina 
Sakarya - Makina 
Kocatepe - Muhasebe 
Kocaeli - Muhasebe 
Mersin - Muhasebe 
Çanakkale - Bilgisayarlı Muh. 
Kırıkkale - Bilgisayarlı Muh. 
Çankırı - Bilgisayarlı Muh. 
Âbant - Bilgisayarlı Muh.Ver. Uy 
Çankırı - Bilg. Muh. Ver. Uyg. 
Kocatepe - Turizm Otelcilik 
Akdeniz - Turizm Otelcilik 
Ankara - Turizm Otelcilik 
Abant - Turizm işit. Otelcilik 
Kocatepe - Mak. Resim Konts. 
Niğde - Mak. Resim Konts. 
Kocaeli - Elektronik Haberleşme 
Kocaeli - Lastik Tek.
Kocaeli - Lastik Tek. 
Dumlupınar - Kaynak Tek. 
Kastamonu - Kaynak Tek. 
Edirne - Kaynak Tek.
Uludağ - Oto 
Gazi - işletme 
Uludağ - İşletme 
Zonguldak - İşletme 
Kocaeli - Seyahat İşletmeciliği 
Kocaeli - İnşaat 
Dumlupınar - inşaat 
Eskişehir - İnşaat 
Kocatepe - Harita Kadastro 
Uludağ - Tekstil .
Denizli - Moda Konfeksiyon 
Afyon - Dericilik 
Trakya - Halıcılık Des. 
Sakarya - Döküm 
Afyon - Döküm
9 Eylül - Büro Yönt. Sek. 
Uludağ - Büro Yön. Sek. 
Dumlupınar - Büro Yönt. Sek. 
Anadolu - Banka ve Sigortacılık 
Kocetepe - Pazarlama 
Anadolu - Pazarlama 
Anadolu - Pazarlama 
Marmara - Satış Yönetimi 
Kırıkkale - Iklimlendirme Soğ. 
Şanlıurfa - Radyo Televizyon 
Ege - Sebze üretimi 
Niğde - Süt ürünleri 
Uludağ - Süt ürünleri 
Anadolu - Yörietim ve Org. 
Anaçjolu - Yönetim ve Org. 
Anadolu - Muhasebe 
Anadolu - Muhasebe 
Anadolu - Muhasebe -Finans. 
Anadoluİktisat 
Anadolu - Halkla İlişkiler

GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU 
LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDEN 

ÜNİVERSİTE SINAVINI 
KAZANANLARIN LİSTESİ

ADI SOYADI

Selcen Aka 
Evren Bayraktar
Süleyman Harmanda 
Leyla Bostan 
Ş. Cankat Taşkın 
Mutlu Deviran
Elif Dimili 
Ece Kamber 
öznur Açar 
Nur Kuzey 
Şenay Yolaçan 
özgür Arslan 
E.Şeniz Anıl 
Kübra Bal 
E.Serap Şakar 
Sercan Kara 
Çiğdem Acar 
Zehra özaydın 
İbrahim Karabulut 
Vehbi Macaroğlu 
Mehtap Değirmenci 
Tuğçe Koyuncu 
Pınar Canpınar 
Ş. Nuriye Irgılata 
Sertan Pehlevan 
Elif Turan 
Tuğba Yılmaz 
Özlem Dündar 
Meral Denek 
Neslihan inan 
Ruken Çağlayan 
Çağrı B. Şenkul 
Güher Ayaz 
Kerim özdemir

KAZANDIĞI OKUL VE BÖLÜM

Eskişehir-Osmangazi-Biyoloji 
Trakya Mimarlık
Osmangazi Tıp 
Karadeniz Tıp 
Marmara Hukuk 
Anadolu Matematik
Ege Tekstil
İstanbul işletme
Uludağ İngilizce öğretmenliği 
Trakya Mimarlık 
Anadolu istatistik 
İstanbul Matematik
Edirne Tıp
Marmara iletişim Fak. Gazetecilik 
Marmara İngilizce öğretmenliği 
Osmangazi -işletme 
Uludağ Ziraat Fakültesi 
ODTÜ Bilgisayar Müh.
Pamukkale Makina Müh.
Ankara Gazi Matematik 
Çukurova İngilizce öğretmenliği 
Ege Eczacılık 
Hacettepe Dişçilik 
İstanbul Eczacılık 
Uludağ Maliye 
İstanbul - Biyoloji 
Anadolu iktisat -Çalışma 
Uludağ iktisat - Çalışma 
Balıkesir Fen Bilgisi öğretmenliği 
Samsun Matematik öğretmenliği 
İstanbul Dişçilik
Trakya-Turizm ve Otelcilik 
Eskişehir Anadolu Eczacılık 
CelalBayar Tarih

GEMLİK 2000 DERSANESİ’NDEN 
1998 ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN 

ÖĞRENCİLERİN 
LİSTESİ

ADI SOYADI

izzet Ersan 
Cüneyt Yaman 
Bülent Karakaş 
Mutlu Deviren 
Serkan Dibek 
Nesrin Ulusoy 
özgür Aslan 
Mine Unsal 
Volkan Manavoğlu 
Mehmet Mutman 
M. Emin özcambaz 
Gülbey Melikoğlu 
Nazlı Alkan 
Tunç Ergin

KAZANDIĞI OKUL VE BÖLÜM

Balıkesir - İşletme 
Balıkesir - işletme 
100. Yıl - Türk Dili ve Ed. öğrt. 
Anadolu - Matematik 
Uludağ - Fizik 
Osmangazi.- Fizik 
İstanbul - Matematik 
Anadolu - Muhasebe - Finans. 
Kocaeli - işletme 
Dumlupınar - Pazarlama 
Balıkesir - iklimlendirme-Soğut. 
Balıkesir - Bilgisayarlı Muh. 
Ankara - işletme 
Anadolu - Maliye

YEŞİLIRMAK DERSANESİNDEN 
KAZANANLARIN LİSTESİ 

6. SAYFAMIZDAMÎLTON
AİLE

GAZİNOSU
Düğün, Nişan ve Özel 

günleriniz için 
rezervasyonlarımız 

devam ediyor 
İskele Meydanı

TU : 513 10 71 GEMLİK
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EĞİTİMDE BAŞARI
k Okulların kapanmasıyla, ailede öğrencinin 
karneye yansıyan performansı ile birlikte eğitim 
olayının değişik boyutlarının tartışılması iyi olur
du. En azından eğitim sorunlarının tartışılması
na bir ucundan girilmiş olunurdu. Halkın böylesi 
konuları tartışması eğitim etkinliğinde katılımcılık 
açısından çok önemli bir olaydır. Bu yazımda 
eğitimin değişik boyutlarını değerlendireceğiz.
E Ders kitaplarının büyük bölümü ezberciliği 
körüklüyor. Soyutu fazla, somut örneklemeler 
•az. Burada öğretmene görev düşüyor, öğret
menin uygulamaları önem taşıyor. Konuları 
işlerken ezberciliğe ve kolaya kaçılmadan 
neden-sonuç ilişkisinin verilmesi gerekir. 
Müfredat geniş tutulduğu için öğretmenler konu
ları yetiştirmekte sıkıştırılmıştık duygusu yaşa
nmaktadır.
I Değerlendirmede yanlışlıklar yapıldığını 
•düşünüyorum. Değerlendirme eğitim-öğretim 
[olayında aşamalardan sadece birtanesi olması
na rağmen fetişteştiriliyor.

ürünün kalitesinin saptanması gibi görebile
ceğimiz değerlendirme hep öne çıkarılıyor, 
öğretmen ve öğrenci arasında kahn bir zırh 
(oluşturuyor. Ama asıl önemli olan öğrenme 
süreri feda ediliyor, atlanıyor. Ezbersiz eğitimde 
bu öğrenme süreci merak, ilgi uyandırmak, 
sneden-sonuç ilişkisi, grup çalışması gibi öğelerle 
beslendiği için daha zevkli ve kaliteli olabiliyor, 
öğrencide yorumlama, problem çözme ve 
yaratıcılık yeteneğini geliştiriyor,

önemsediğim diğer bir konu başarıdan ne 
anladığımız. Başarının tanımında eğitimcilerin 
ittifak halinde olmaöı beklenemez. Ancak 
başarılı olmanın, öğrencinin var olan yetenek
lerini geliştirme ve öğrencide olumlu bir fark 
oluşturmak olduğunu düşünüyorum. Doğal 
olarak her öğrencinin bireysel farklılığını kabul 
etmek zorundayız.
E öğrenci okulu, dersi, öğretmenlerini, 
arkadaşlarını seviyor mu, sevmiyor mu? Okula 
zevkle mi gidiyor, yoksa korkuyla mı? Hangi 

Eflygular egemen. Kitap deyince nasıl duygular 
çağrıştırıyor? Olumlu duygular mı, yoksa olum
suz mu? Bu soruların yanıtı, okul amaçlarının 
gerçekleştirilmesinde ne denli başarılı olduğu- 

finuzun ipuçlarını verecektir.

ı,ta?ı* 
ja bıM

lalauçta

anınka®' YOLUNU
BİZDEN ÖĞRENİN
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ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

ÇARŞI MEYDANI AKIT TEL -.(0.224)513 02 34 
HAN KAT: 1 GEMLİK FAX: (0.224) 514 1148

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTİ 
ACENTELİĞİ

- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR 

ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR. 

-TRAFİK, EV-ÎŞYERİ, NAKLİYE, YANGIN, 

KAZA SİGORTALARIYLA (TÜM) 

BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.

Gemlik ve Trakya 
Serbest Bölgeleri

Geçtiğimiz günlerde “Trakya Serbest 
Bölgesi’’ görkemli bir törenle açıldı.

- Serbest Bölge, 2 milyon metrekare
lik alana yayılıyor.

- 25.000 kişiye çalışma imkanı 
sağlanıyor.

- İdari binaların ve 15 adet fabrikanın 
6 ay içinde bitirilmesi planlanıyor.

Trakya Serbest Bölgesinde:
- Tekstil ve konfeksiyon üretimi 

yapılacak,
- Elektronik ve bilgisayar sanayii yer 

alacak,
- Otomotiv Yan Sanayii hizmete gire

cek.
- Gıda sanayii üretim yapacak.
Bu bölge belki de yakın gelecekte 

Balkanların yeni bir ticaret merkezi kon
umuna gelecek.

Tüm altyapısı da tamamlanmış 
durumda.

- Çorlu Havaalanı hizmete açıldı.
- Tekirdağ Limanının yükleme-bosalt- 

ma kapasitesi 3 milyon / tona çıkarıldı.
Yani “işlem tamamlandı”
Arazi + Havaalanı + Liman = Serbest 

Bölge
Şimdi gelelim Gemlik Serbest 

Bölgesinin son durumuna.
- Serbest Bölge gündeme gelince, 

her işte olduğu gibi önceleri büyük bir 
atak yapıldı.

- “Azot” arazisi satın alındı.
Ama.. Mart ayından beri, bir durgun

luk dönemine girildi.
- 1998 yılının Kasım aylarında devreye 

gireceği söylenen Yenişehir Havalanınıp 
gecikmesine engel olunamadı.

Hemen gerekli olan “1,5 trilyonluk” 
ödenek aktarılamadı.

- Bu projenin 1999 sonlarında bile 
hizmete gireceğinden şüphe ediliyor.

. - Gelelim Liman durumuna.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası yetk

ilileri, Bursa’dan yapılan ihracatın üçte- 
birinin Deniz yolu ile yapıldığını belirtiyor
lar.

r Ayrıca Gemlik ve Mudanya 
Limanlarının fizik olarak yetersiz 
olduğunu ifade ediyorlar.

- O zaman Gemlik'te, serbest pazara 
dönük kapasiteli bir liman yapılması 
gerekiyor.

- Yenişehir Havaalanının bitirilmesi, 
Gemlik Limanının kapasitesinin yük
seltilmesi ve Serbest Bölge arazisinde 
yeni fabrikaların yapılması, (2000) yılın
dan önce sonuçlanamaz.

Bu arada, 6 ay sönra hizmete girecek 
olan Trakya Serbest Bölgesi, özellikle 
tekstil ve gıdada tüm Balkan ve Orta 
Avrupa ülkelerindeki pazarı da ele 
geçiriyor.

Bu işte, tekstilde ağırlığı olan SÖNMEZ 
Holding ile, gıdada ağırlığı olan 
PENGUEN Holdingin ağırlığını koyması 
gerekir.

Yoksa, atı alan Üsküdar’ı geçiyor.

Bir gazeteci, köprünün üstünde 
hala kararını verememiş halde bir aşağı 
bir yukarı yürüyen, hayatından bezmiş 
adamın yanına sokuldu.

Acele ederseniz, gazetemizin 
akşam baskısına girebilirsiniz.”

Son yıllarda hem dünyada hem de 
ülkemizde intihar girişimleri arttı.

Çok şükür bir çoğu, ölümle 
sonuçlanmıyor.

intihar girişimlerinin ana sebep
leri
:işsizlik
-Ve Fakirlik
iş yine gelip ekonomiye, sosyal 

adalete dayanıyor.
işsizlik ve fakirlik, insanlarımızı 

ruh ve sinir hastası yapıyor.
Bir sendikanın, Bakırköy Ruh ye 

Sinir Hastalıkları Hastanesinin veri
lerine dayanarak yaptığı araştırmaya 
göre, toplumün (% 25) gibi önemli 
bir bölümünün “psikiyatrik” olarak 
tedaviye muhtaç olduğu saptânmış.

insanlar, işsiz ve fukara kaldıkça 
intihara koşuyorlar.

Sözün Özü
Gönül alıcı bir söz, 
Bütün kışını ısıtır.

“İran Atasözü”

çağımızda, yüksek teknolojine bir- 
likte şiddet ve terörü de yaşıyoruz.

Zengin İte fakir vatandaş arasında
ki çarpıcı farklılıkları, her an izliyoruz.

Fakir insan zaten mutsuz
SöZr ’

Ama., ztengîiıtef de mutlu mu 
acaba?

Onlar da» bir boşluk içinde; “
Çünkü her şeyi, paraya bağladılar;
Ama., yavaş yavaş ruhsal zengin

liğin, para ile olamayacağım anladılar.
Düzeyli bir sohbetin, bir terapi 

olduğunu ve esas zenginliğin burada 
yattığı anlamaya başladılar.

Ve.. Fabrikalardan çıkarak, kendi
lerin demeklere ve sivil toplum örgüt
lerini içine atmaya başladılar.

Çünkü oralarda günü paylaşacak
ları, gönüllerini alacakları dostları 
buldular. '

uçuk" bir söz
O KADAR; pazarlıkçıydı ki, gazete 
alırken bile'‘indirim yaparsanız iki 

tane alırım’* diyordu.

Ah “Monica” Ah!
Sevginin ve aşkın “olmazsa 

olmaz” tek şartı iki cins arasındaki 
çekimdir.

Bu çekim olayını, para ile, pul 
ile, arsa ile, tapu ile ve kıymetli 
mücevherlerle sağlamanız 
mümkün değildir.

İki İnsan birbirinden hoşlandı ise, 
kanı' kaynar ve içinde bir sıcaklık 
hisseder.

Ani aşklar ve ani evlilikler, işte 
bu elektrikli çekimin, voltajının yük
selmesi sonucu meydana gelir.

İşte böyle bir durumda, insan 
yaşını-başını, toplumdaki konu
munu bir anda unutabilir.

- Düşünün bir kere, tüm dünyaya 
hükmeden bir ülkenin başındasınız.

- Etrafınızdaki uzmanlar kadrosu, 
ne iç ne de dış politikada size hiç 
bir sorun getirmiyorlar.

- Vatandaşınızın çoğunluğu, 
refah içinde yaşıyor.

- Size sadece önemli konularda, 
ülkenizi temsil etme görevi düşüyor.

Bunu da zaten en iyi şekilde 
yapıyorsunuz.

- Sağlığınız mükemmel.
Yabancı ülkelere yaptığınız gezil

erde bile, sabah koşusunu ihmal 
etmiyorsunuz.

- Sistem o kadar iyi kurulmuş ki, 
her konuda tıkır tıkır işliyor.

Bu şartlarda duygularınız ağır 
basıyor, siz de başkan bile olsanız 
bir insan olduğunuzu hatırlıyor
sunuz.

Yani.. Büyük işlerin içinde, işsizlik 
yaşıyorsunuz.

Belki bir boşluk, yaşıyorsunuz.
Ve.. Manice ile olan'ilişki başlı 

yor.
Hala kadınların özel ilişkilerinde, 

son derece ketum olduğuna 
inanıyorsunuz.

Ama.. Belki Monica, bu ilişkiyi 
bir sır arkadaşına söyleyiveriyor.

Bu, saygı duyulması gereken sır, 
bir anda Başkana karşı bir 
cephenin kulağına gidiyor.

Monica çok yönlü kıskaca 
alınıyor.

Artık inkar etmek yerine, olayları 
fantezilere kadar anlatmak zorun
da kalıyor.

işte.. Başkan Clinton ile Monica 
arasındaki ilişki konusunda, bizim 
senaryomuz da böyle.

Geçmiş yıllarda, kadınlar bir 
erkek ile ilişkiye girdiklerinde, ilk 
dönemlerde hep tedirgin olurlardı.

Erkeklerin “ağızlarının gevşek
liğinden” şikayet ederlerdi.

Bu ilişkinin, kendilerine karşı kul
lanılacağından ve bir şantaj ile 
karşılaşmaktan korkarlardı.

Ama.. Monica bu değer 
yargılarını alt-üst etti.

Maşallah bülbül gibi konuşuyor, 
fantaziieri bile anlatıyor. ,

Sonuçta zengin olacak, ama 
dünya ona dar gelecek.
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GEDİLİR REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye 1
Polis İmdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K. . 
Polis- Karakolu. : 
Gar. Kom

110
155
156 
5131055
5131879
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık • 
Kaymakamlık Ev 
C, Savcılığı 
C. Saya Yreti. 
Emniyet M.

513105]
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Türlzm 5131212
Aydın Turizm . 5132077

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

TAKSİLER

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
HalkEğt.Mrk. 
Halk Kutup. 
As.' Şb..
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md, . 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
llçeTar. Md. .. 
İlçe Seç. Md.

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su işletmesi 
İtfaiye

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

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

19.30 (Tatil)7.15-11.15-16.00 Kartal-
Yalöva:(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)

6.30-13.00-17.3C Sirkeci-Yalova:(lşgünü) 
9.15-14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15

Deniz Otobüsü
Yalova-Kartal (Haftâiçi) 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

NÖBETÇİ
ECZANELER

18 Ağustos 1998
Demiriz Eczanesi

19 Ağustos 1998 
Serim Eczanesi

20 Ağustos 1998 
Özer Eczanesi

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
513452M15

Hızlı Feribot: (Yaiova-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)

TÜP DAĞITICILARI

21 Ağustos 1998
Gemlik Eczanesi

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
GemlIkTaksI 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240 
5132324 
5143550

.. . 5132325Muhasebe M.5134521.182
5134521-111SuAnza Yalnız 185

GEMLİK te SİNEMA GÜNLERİ^

TUTKU: “CazcıKardeşler’

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
ipragaz 
Aabaşgaz 
Llkltgaz 
YenıLIkitgaz 
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

22 Ağustos 1998 
Onur Eczanesi

23 Ağustos 1998 
Bayer Eczanesi

24 Ağustos 1998
Merkez Eczanesi
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ADI SOYADI VE BÖLÜM

1

E 
H

ODTÜ - Bilgisayar Müh. 
KÜTAHYA - Hazır Giyim 
ODTÜ- Kimya Müh. 
ANKARA - Muhasebe

LU 
m tu

ŞAMPİYONLARI YETİŞTİREN 
YEŞILIRMAK DERSANE’LERİNE TEŞEKKÜRLER

KAZANDIĞI OKUL ADI SOYADI KAZANDIĞI OKUL 
VE BÖLÜM

Ruken ÇAĞLAYAN 
Oya TAGİT 
Neslihan İNAN 
Mensure KARS 
Sevda ÇELİK 
Emel ANIL 
Demet DİLMEN 
Meral DENEK 
Şennur CESUR 
Leyla BOSTAN 
Özlem DÜNDAR
Serap ŞAKAR 
Kübra BAL 
Tuğba YILMAZ 
Ayşegül TURAN 
İlkay YALÇIN 
Nilsen ÇETİN 
A. Hatun ODABAŞI 
Şule YALNIZ 
Mine BARIŞ 
Hatice GÖNÜLALAN 
Sibel AKSOY 
Sacide BAYDAR
Sezin MERTER 
Elif UZUN 
Funda AYDEMİR 
Asiye ÖĞÜT 
Hayriye ÖĞÜT 
Fatma GÜLTEKİN 
Ayşe YAZICI 
Hafice ACAR 
Hacer DEMİRCİ 
Ayten GÜRLEYİK 
Meltem KORUCU 
Esen BALCI 
Mehtap DENİZ 
Mine ARSLAN 
Emine DEMİR 
Fatma AKIN 
F. Nur GÜNDÜZ 
Neriman SARIKAYA 
Şebnem AKDOĞAN 
Hilal KOKSAL 
Emel POYRAZ 
Perihan ALEMDAR 
Nurcan YAVUZ 
Nazlı ŞENER 
Zehra ÖZAYDIN 
Esra ELÇİ 
İlknur ÇAKAR 
Mualla SALAM

İSTANBUL - Diş Hekimliği 
ODTÜ - Biyoloji 
SAMSUN - Matematik 
SİVAS - Matematik Öğretm. 
OSMANİYE - Biyoloji 
TRAKYA - Tıp 
DUMLUPINAR -Elk. Elektr. Müh 
BALIKESİR - Fen Bilgisi Öğrt. 
İ. CERRAHPAŞA - Tıb. Lab. 
K.T.Ü. - Tıp 
ULUDAĞ - Çeko 
MARMARA - İngilizce 
MARMARA - Gazetecilik 
ANADOLU - Çeko 
9 EYLÜL - İşletme 
SAKARYA - Sos. Bil. Öğretm. 
ERCİYES - Tarih Öğrt. 
KOCAELİ - Türk. Dil. ve Edb. 
BALIKESİR - Bilg. Muhasebe 
ÇANAKKALE - El Sanatları 
KIRIKKALE - Sosyoloji 
KÜTAHYA - Moda Konfeksiyon 
ANADOLU - Sosyal Bil. Öğrt. 
EGE - Kimya 
BAŞKENT - Tıp 
EGE - Diş Hekimliği 
MARMARA - Reh. ve Danış. 
ÇANAKKALE - Sınıf Öğrt. 
ULUDAĞ - Tarih 
ANADOLU - Eczacılık 
CELAL BAYAR - Biyoloji 
ELAZIĞ - Tarih 
BİLGİ - Bilgisayar Müh. 
TRAKYA - Muhasebe 
KÜTAHYA - İthalat - İhracat 
CELAL BAYAR - Fen Bil. Öğrt. 
ERZURUM - Sınıf Öğrt. 
KÜTAHYA - Muhasebe 
ULUDAĞ - İlahiyat 
İSTANBUL - Tarih 
SAKARYA - Okul Öncesi Öğrt 
BALIKESİR - İkti. İlimler 
FIRAT - Kimya Müh. 
MALTEPE - Hukuk 
İSPARTA - İlahiyat 
ULUDAĞ - Bil. Muhasebe

Faruk USLU 
Murat FEYZİOĞLU 
Bülent KANBER 
Fatih KİRİŞ 
Doğa YILDIRIM 
M. Salih KIZILAY 
Yusuf BAŞARAN 
Burhan ERTUNÇ 
Ömer USLU 
Fatih ÖZEROL 
Mustafa ERDOĞMUŞ 
Ümit KAYAALP 
Ahmet KILIÇ 
Vehbi MACAROĞLU 
Süleyman HARMANDA 
İbrahim KARABULUT 
Kerim ÖZDEMİR 
Sercan KARA 
Eray ŞENTÜRK 
Özer KAHRAMAN 
Ömer ÇELİK 
Serhat TAŞKIRAN 
Hakan SAMANCI 
Dinçer DURMUŞOĞLU 
Günay MÜFTÜÖĞLU 
Fırat ERKUT 
Cengiz AYTUNÇ 
Zekeriya CANSEVEN 
Halil SAP 
M. Ali AKÇAY 
Murat DURMAZ 
Hakan DOĞUŞ 
Fatih BÜTÜN 
Alpaslan CEYHUN 
Ahmet DAĞ 
Şükrü AKBULUT 
Rıdvan SERT 
Ferdi KUBAT 
Emrah KISACIK 
Baran OKTAY 
Mehmet SONİŞ 
Mustafa ÖZMÜŞ 
Ümit SARIKAYA 
Mehmet AKIN 
Mustafa ERTURAL 
Ahmet ONSEKİZ 
Sinan ÖZCAN 
Mevlüt ERDOĞMUŞ 
Haşan AĞMİL 
Hüseyin TOLAR 
Mustafa Alp ERDEM 
Gökay ALPAK

ULUDAĞ - Elektrik 
HACETTEPE - Muhasebe 
MARMARA - Tasarım Öğrt. 
ULUDAĞ - Bil. Muhasebe 
SAKARYA - Elk. Elektr. Müh. 
SAKARYA - Bilg. Müh. 
SELÇUK - Elektronik 
DOĞU AKDENİZ - Bilg. ve Enf. 
SELÇUK - Gıda 
KOCAELİ - Elektrik Elektronik 
İSTANBUL - Maematik 
SELÇUK - Halkla İlişkiler 
MARMARA - Hukuk 
GAZİ - Matematik 
OSMANGAZİ - Tıp 
DENİZLİ - Mak. Müh. 
CELAL BAYAR - Tarih 
OSMANGAZİ - İşletme 
DOĞU AKDENİZ - İşletme 
TAVŞANLI - Otobüs İşletmecili. 
İSTANBUL - Tarih 
ZONGULDAK - İktisat

. SAKARYA - İktisat 
ÇUKUROVA - Elektrik 
ULUDAĞ - Bilg. Muhasebe 
KOCAELİ - Kalite Kontrol 
GAZİ - Muhasebe 
ÇANAKKALE - Sınıf Öğrt. 
SİVAS - Çeko 
K.T.Ü. - Turizm Otelcilik 
İSTANBUL - Hukuk 
UŞAK - Türkçe Öğrt. 
MALATYA - Ekonometri 
İSPARTA - Sosyoloji 
KÜTAHYA - Tekstil 
KIRIKKALE - Bilg. Prog. 
9 EYLÜL - Elektrik 
SAKARYA - Kaynak Öğrt. 
İSPARTA - Diş Hekimliği 
SAKARYA - Metalürji 
ULUDAĞ - Bilgisayar Prog. 
KASTAMONU - Sınıf Öğr. 
UŞAK - Sosyal Bil. Öğrt. 
OSMANGAZİ - Tarih 
MUSTAFAKEMAL - Elektrik 
KÜTAHYA - Matematik 
BOLU - End. Elektrik 
YÜZÜNCÜYIL - Edebiyat 
ULUDAĞ - Sosyoloji 
SAKARYA - İlahiyat 
İ.T.Ü - Endüstri Müh. 
MARMARA - Tıp

YEŞILIRMAK DERSANELERI GEMLİK 
ŞUBELERİNDEN, ÖĞRENCİLERİMİZİN 

ÜNİVERSİTELİ OLMASINDA EMEĞİ GEÇEN 
TÜM İDARECİ VE ÖĞRETMENLERİMİZE 

TEŞEKKÜR EDERİZ.

öğrenci velileri



Körfez
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Körfez OFSET’teKAŞEDE, MÜHÜRDE BEKLEME YOK 
SomkkadabLcIsO gsıali ioŞeVemHR W ILIR

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

elediye Müfettişi Savcılığa suç duyurusunda bulundu|

✓ Gemlik Belediyesinde iskele memuru olarak çalışan Erdoğan Akgün, 
iskelenin kestiği makbuzlarda tahrifat yaptığının ortaya çıkması üzerine, 
durum belediye müfettişince savcılığa bildirildi. Akgün tutuklandı.

Gemlik’te ekmek 
poşete girmedi

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının hazırladığı bir yasa tasansının 
kabul edilmesinin ardından, ekmeklerin açıkta satılmasının 20 
Ağustos gününden sonra yasaklanmasına karşın ekmek birçok 
yerde olduğu gibi Gemlik’te de poşete girmedi.

öte yandan fırıncıla'r, bugüne kadar 250 gramı 40 bin liradan 
satılan ekmek yerine,'fırınlarda 400 gramı 80 bin liradan ekmek 
satışına başladılar. .

Haberi Sayfa 3’te

3. Cumhurbaşkanı içi) Umurbey’de ilk kez panel düzenlendi.

I Gemlik Belediyesinde iki aydır denetlemelerini sürdüren 
içişleri Bakanlığı müfettişi Emin Bardakçı, yaptığı incelemel
ide iskele memuru Erdoğan Akgün ile tahsildar Namık 
öztürk'ün, evrakta sahtecilik yaparak zimmetlerine para 
geçirdiklerini saptadı.

Erdoğan Akgün'ün aslı yaklaşık 7 milyar, gecikme faiz
leriyle birlikte 20 milyar tutarında zimmet oluşturduğu, 
Namık öztürk'ün ise zimmetine geçirdiği paraları faiziyle

iade etmesine karşın, haklannda yasal işlem yapılması için 
Gemlik Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.

Cuma günü savcılıkta ifadeleri alınan Akgün ve öztürk, 
.mahkemeye sevk edildiler. Mahkeme Erdoğan Akgün'ü 
tutuklarken, Narnık öztürk'ün serbest olarak yargılanması
na karar verildi.

Olay, Gemlik’te günün konusu oldu.
Haberi Sayfa 3'te

■Ustalık ve Kalfalık Belgesi 
müracaatları için son hafta
■ Çıraklık Eğitim 
Merkezi müdürlüğünden 
yapılan uyarıda, 3308 
sayılı yasa gereği ustalık 
ve kalfalık belgesi almak 
isteyenlere tanınan yeni 
•hakkın 28 Ağustos günü 
sona ereceği hatırlatıldı.
B Gemlik Çıraklık 
Eğitim Merkezi Müdürü 
Erçin Bekmezci’nin

gazetemize yaptığı yazılı 
açıklamada, meslek dal
larının 89’a çıkarıldığını, 
hak sahibi oldukları 
halde başvuruda 
gecikenlerin mağduriyet
lerini ortadan kaldırmak 
için başvuru tarihinin 28 
Ağüstos’a kadar uza
tıldığı bildirdi.

Haberi Sayfa 2’de

Zafer Bayramı 
hazırlıkları 
başladı

30 Ağustos Zafer Bayramının ve 
Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nün 76. 
yıldönümü hazırlıklarına başlandı.

Zafer Bayramı ve Türk Silahlı 
Kuvvetler gününü kutlama komitesinden 
yapılan açıklamada törenler 30 Ağustos 
1998 Cuma günü saat 9.30’da Atatürk 
Anıtına çelenklerin konulmasıyla 
başlayacak. Haberi Sayfa 3'te

Devlet 
Hastanesinde 
çift kasa 
uygulaması

Devlet Hastanesinde muayene 
olmak için veya kasaya para ödemek 
için vatandaşların uzun kuyruklar 
oluşturmasını önlemek için poliklinik 
girişinde yeni bir oda düzenlenerek, 
kasalar ikiye çıkarıldı.

Haberi Sayfa 3’te

Bayar anıldı
3. cumhurbaşkanı Celal I toplantı salonunda yapılan 

Bayar, ölümünün 12. “Cumhuriyetin 75’inci Yılında 
yıldönümünde Umurbey'deki Celal Bayar” adlı bir panelle 
anıtmezarı önünde düzenle- anıldı.
nen törenle ve Bayar Vakfı | Haberi Sayfa 3’te

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Yaz güzelleri
I Yaz ayı geldiğinde her köşede bir güzellik yarışması 
furyası başlar.
e Televizyonlu döneme geçtiğimizden beri güzellik yarış
malarının nasıl yapıldığını görsel olarak algılamağa 
başladık.
■ Meydanında desteğiyle görkemli organizasyonlar ile mil
yarlarca lira harcanarak yapılan yarışmalar, istensede isten
mese de kişileri renkli cama saatlerce bağlıyor.
■ Ancak, bu iş o kadar yaygınlaşıyor ki, başınızı nereye 
çevirseniz bir güzlük yarışmasıyla karşı karşıya kalıyor
sunuz.
I Yıllardır çevremizde yapılan güzellik yarışmalarını 
izledim.

E Kumla sahilleri bu bakımdan kaynak yaratmada çok zen
gin bir altyapıya sahip.

"Kumlaspor Güzeli”, “Paradisco Güzeli", “Çaybahçesi 
Güzeli", ‘Çamlık Kumla Güzeli”,"Sarmaşık Güzeli," 
Onyantal Güzeli... Bunun gibi nice güzel bir yaz boyunca her 
köşede canı isteyence seçilir.

Bu seçimlerin hiçbir hazırlığı yoktur, gelişigüzel, eğlen
mek için, dahası yarışmayı düzenleyen kuruluşun para 
kazanması veya ismini duyurması için yapılan organizasy
onlardır.

E Geçtiğimiz hafta Atamer Otel’de düzelenen bir yeni 
güzellik yarışmasını daha izleme olanağım oldu.

E Görülen o ki; bu organizasyon, bunca yıldır sahilerde 
düzenlenen güzellik yarışmalarından daha güzel, daha ciddi 
olanıydı.Mekanın yarışmaya uygunsuzluğu, jüriye güzelden 
Çok üye sokulması, izleyeninin azlığı dışında olumlu puan 
alan bir yarışma organizasyonuydu.
| Yarışmaya katılımın yüksek olması, armağanların veya 
medyanın güzellere göstereceği ilgidendi.

Bakarsın bir güzelin yıldızı bundan sonra parlar, şans 
kapıları ona güler ve medyatik oluverir. Ondan sonra gelsin 
paralar, gelsin şöhret!...

Eğer sonuncusu değilse, bir güzellik yarışması daha 
sahilimize vurdu geçti

Kuaför Reşat’ın,amatörce başlattığı bu yarışmalar 
Jiakahm nereye kadar gidecek. _______________

Güney Marmara 1. Güzellik Yarışması 
Atamer Otel’de gerçekleştirildi.En güzel Tuğçe

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Atamer Otel’de düzenle
nen 1. Güney Marmara Güzellik Yarışmasında İlk 10 güzelin 
belirlenmesinden, sonra, Güney Marmara birinciliğine 17 yaşın
daki Tuğçe Acar, İkinciliğe Hatice Kumru, üçüncülüğe ise Sibel 
Yavaş, seçildiler. Loreal Güzelliğine Seda Akset, Glzmo 
Güzelliğine Evren Erçellk seçildi. Haberi Sayfa 3'te

Yeterli ödenek gelmeyince onarım durduruldu 

öğretmenevi 
yarım kaldı

Merhum Danış Ekim tarafından Milli Eğitim 
Bakanlığına öğretmenevi yapılmak üzere 
koşiıllu olarak bağışlanan tarihi konağın 
onarımı, parasızlık nedeniyle tamamlanamadı.

Haberi Sayfa 3’te

Haşan, erkekliğe ilk 
adımını atıyor

İdris Kurt yine başkan

Belediye 
Başkanı 
oğlunu sünnet 
ettiriyor

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı oğlu Haşan Avcı'yı sün
net ettirmek için izne ayrıldı.

28 Ağustos Cuma akşamı 
Kervansaray Termal Otel 
Havuzbaşında yapılacak sün
net düğününe çok sayıda 
davetli katılması bekleniyor.

Haberi Sayfa 2’de

Muhtarlar
Derneği’ nde 
genel kurul
Gemlik Muhtarlar Demeği'nin 
6. Olağan Genel Kurul toplan
tısında eski başkan İdris Kurt 
yeniden başkan seçildi. . 
Belediye Düğün Salonunda 
yapılan genel kurul toplantısın
da Yönetim Kuruluna da Ali 
Sevim, İsmail Başaran-, Enver 
Çelik, Necmettin Şanlı, İbrahim 
Mert, Hüseyin Çelikler, Haşan 
Gürel ve Necdet Altay geti 
rildiler.

Haberi Sayfa 2’de

BAŞBAKAN YILMAZ : “-SUÇU 

KİMSENİN YANINA BIRAKMAYIZ.”

SUÇLUYU?

O, TÜYER...
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Sayfa: 2

Eyüp Aşık'a inanıyorum. Bu yılın 
ocak ayı sonlarına doğru, ünlü vatan
sever katilimiz Haluk Kırcı'yla ilgili 
olarak Hürriyetken Muharrem 
Sarıkaya'ya anlattıklarının doğru 
olduğuna o zaman da inanmıştım, 
şimdi de inanıyorum. Bakin ne demişti 
Sayın Aşık

“Her tarafta aranan kanun kaçağı 
ve çete üyesi olduğu bilinen Haluk 
Kırcı, daha 20 - 25 gün önce (yani 
1998’in ilk günlerinde) Ankara'da 
Emniyet Genel Müdürlüğü özel 
Harekat Daire Başkanlığı’na gitmiş, 
özel Tim’de çay kahve içip soh
betler yapmış. Elini koluna sallayıp 
gitmiş, hiçbir şey yapılmamış.”

Bu kadar da değil. Bakan Aşık, 
Trabzon'da bir televizyonda 
konuşurken, yine ünlü, vatansever 
katillerimizden Yeşil kod adlı Mahmut 
Yıldınm’ın kontrol altında bulun
duğunu, hatta yerinin bilindiğini 
söylemişti.

Ben Eyüp Aşık’a inanıyorum. O 
sıralar hayli zor durumda kalıp 
söylediklerini “tevil”e çalışmasına 
karşın, ben, Eyüp Aşık’ın yanlış 
anlaşılmadığına, Karadenizli açık 
yürekliliğiyle gerçeği olduğu gibi 
aktardığına yürekten inanıyorum. '

Nitekim çok geçmedi, Alaattin 
Çakıcı olayında ortaya çıkan bir ses 
bandı, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti’nin Devlet Bakanı Eyüp 
Aşık’ın, yeraltı dünyasının bu ünlü katil 
ve kabadayısıyla “memur ataması” 
üzerine pazarlık yaptığını, hiç değilse 
bunu içine sindirebildiğini gösterdi.

Aşık, ocak ayı sonlarında 
Muharrem Sarıkaya’ya demişti ki:

“Çete faaliyeti bitmek bir yana, 
son günlerde daha da yoğunlaştı.”

Yalan mı? Şu sıralarda yaşadık
larımız Eyüp Aşık’ı doğrulamıyor mu?

Doğruluyor doğrulamasına da, 
kafamı kurcalayan şu : Bu Eyüp Aşık 
sıradan biri mi? Hani yani, sabahın kör 
saatlerinde Gemlik Balık Hali'nde, 
uykusuz bir gece boyunca ağına 
takılan deniz ürünlerini pazarlama 
telaşındaki fukara balıkçı mı? Hiç mi 
sorumluluk duygusu yok bu adamın? 
Bakanlık koltuğunda oturmanın da bir 
“racon”u olduğunun farkında değil 
midir?

Nasıl biridir ki bu Eyüp Aşık, adı sık 
sık olumsuzluklarla birlikte anılır; ya 
Atatürk armağanı Sunğipek’i -hem de 
ürettiği selofana müthiş gereksinme 
duyulacağı bir sırada- Tekel’e devre

■IpEMLİK KÖRFEZ
Oİ|I Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1230 
Fiyatı :50.000 TL. 
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der, ya da yeraltı dünyasının kanun 
kaçaklarıyla telefonlaşır, pazarlığa 
kalkışır?

Evet doğru söylüyor, tıpkı “şecaat 
arzederken merd-i kipti sirkatin 
söyler" dizesindeki gibi.

Doğru söylüyor ama, “Doğrucu 
Davut”luğuyla ortaya koyduğu 
davranış ve telli-telsiz ilişkileri, işgal 
etmekte olduğu makamla bağdaşmı
yor.

Türkiye, vatanseverliğin, Mehmet 
Ağar ve Kenan Evren gibilerinin teke
line terketmişliği kabullenip “çete”lere 
ihale edilmesi vahametinden arına- 
madıkça, PKK’yle savaş bahanesiyle 
bürokrasisini bu kafalara teslim etme 
aymazlığından uyanmadıkça, çağdaş 
demokratik normları kolay kolay 
yakalayamaz, ülke bütünlüğüne ve 
laik sisteme yönelik tehditleri kolay 
kolay etkisiz kılamaz.

Alaattin Çakıcı'nın Fransa’da 
yakalanmasının ardından medyaya 
yansıyan bilgi ve belgeler,, Türkiye’nin 
siyasal yapısında ciddi bozukluklar 
olduğunu bir kez daha ortaya koymuş 
bulunuyor. Türkiye, esasen, siyaset 
erbabının daha çok kendi çıkarına 
dönük bir üretim sürecinde sürüklenip 
gitmesinden rahatsız. Lider takımı, 
dün söylediğini bugün yalayıp yutmayı 
politik ustalık saymakta.

öyle anlaşılıyor ki, “Susurluk” 
uyutulmuş falan değil. “Susurluk” 
yaşıyor, hatta düğün dernek eğleniyor; 
ve de Türkiye'yi çetelerden kurtarmayı 
vaat ederek iktidara gelenler, sabık 
cumhurbaşkanları, bakanlar... kol kola 
halay çekiyor.

Emniyet Genel Müdürü, 
“Alaattin’in Türkiye’ye getirilmesini 
önlemeye dönük girişimler”den söz 
ediyor. Sanki biz, “Fransa’da birkaç 
ay veya yıl yatmasın, yazık olur, 
Türkiye’ye getirelim de bir yolunu 
bulup sıvışıversin Alaattinciğimiz” 
havasındayız!

Oral Çalışlar, pazar' günü 
Cumhuriyet teki yazısını şöyle bitir
mişti :

“Bu ülke, ömrü billah, katillerin 
ve uyuşturucu kaçakçılarının 
‘devlet görevlisi’ olduğu bir ülke 
olarak kalmayacak.”

Ne diyelim?
Amin!..

Ustalık ve 
Kalfalık 
Belgesi 
müracaatları 
için son hafta

Çıraklık Eğ’tim Merkezi 
Müdürlüğünden yapılan 
uyarıda, 3308 sayılı yasa 
gereği ustalık ve kalfalık bel
gesi almak isteyenlere tanı
nan yeni hakkın 28 Ağustos 
günü sona ereceği hatır
latıldı.

Gemlik Çıraklık Eğitim 
Merkezi Müdürü Erçiri 
Pekmezci yaptığı yazılı 
basın , açıklamasında, 
meslek dalı sayısının 89’a 
çıkarıldığına dikkat çekerek, 
Bursa ilinde kanun kapsamı
na girerek hak sahibi olması
na karşın öngörülen süre 
içinde başvuramayanlarm 
mağduriyetinin ortadan 
kaldırılması için başvuru 
hakkını 28 Ağustos tarihine 
kadar uzatıldığı, ustalık ve 
kalfalık belgesi almak 
isteyenlerin mesleğini ve 
vergi kaydı ile oda kayıtlarını 
ispatlamak zorunda olduk
larını söyledi.

Pekmezci, konuyla ilgili 
olarak daha fazla bilgi almak 
isteyenlerin Çıraklık Eğitim 
Merkezi müdürlüğüne 
başvurmalarıhı hatırlattı.

İdris Kurt yine başkan s

GERÇEK BİR AŞK ÖYKÜSÜ 
(ASKANİA - İZNİK GÖLÜ)

Mermer (Marmara) Denizi’nin güzel kızı Askania, 11 
Askania adını almadan önce de vardı. Binlerce yıl- I 

dan beri...
Bosforos (İstanbul Boğazı) ve Ege taraflarından 11 

gelen korsanlar Mermer Denizi’nin öfkesiyle II 
karşılaşınca kuytu bir sığınak aramışlar. Gemileriyle I 
körfeze giren korsanlar, uzaktan gördükleri j 
Askania’nın güzelliği karşısında büyülenmişler. II 

Körfezin uzantısıymış o zamanlar Askania! Ona bir 
an önce sahip olmak için, teknelerinin hızını sonuna II 
kadar zorlamış, yarışırcasına ona doğru koşmaya 11 

başlamışlar korsanlar!..
Güzeller güzeli Askania çok korkmuş! Var gücüyle 11 

kaçmaya başlamış! Gürle’nin etrafını çeviren yüksek 11 
dağlarla karşılaşınca, çaresiz, kendini korsanlardan II 

kurtarması için annesinden yardım istemiş!
Annesi Mermer Denizi, korsanlara geçit ver- II 

memek için anında dağları birbirine yaklaştırmış! 3

Bildiğiniz Karsak Deresi işte böyle oluşmuş, i
Askania korsanlardan kurtulmuş ama, serüven bit- fi 

memiş! Derler ya güzellik başa bela, dilden dile | 
ulaştıkça Askania’nın güzelliği, peşine düşmeyen 
kalmamış. Uğruna kavgalar verilmiş, ordular ’ 
savaşmış!..

Hayranlarından bir savaşçı (Lysimaghos) rakip-1 
lerini yenip (i.ö 301) Askania’ya ulaşınca, orada yer- II 
leşip kalmak için, yanıbaşında hemen bir kent kur- II 
muş. Kente de karısının adını vermiş: Nikaia, yani II 

“Zafer ülkesi”.
Çok aşklar yaşamış Askania!.. Zafer ülkesi’ni her II 

ele geçiren savaşçı Askania’dan hiçbir zaman ayrıl- 11 
mak istememiş. Aralarında çok kıskanç olanlar adına II 
kurulan kentin ismini de değiştirmişler. Askania’nın,II 

adı da kentin adıyla anılmaya başlanmış!
Romalı aşık Lucullus’tan sonra (i.ö. 72)da II 

Nicaea adını almış.
Askania’nın aşıkları saymakla bitmez!..
1081 yılında bir Türk aşık olmuş Askania’ya! II 

Kutalmışoğlu Süleyman Şah derler. Kıskanç mı I 
kıskanç! Askania’yı başkalarına kaptırmamak için, L 
kent değil devlet kurmuş adına: İznik Türk Devleti. I

O gündür, bu gündür de İznik Gölü adıyla II 

çağrılır olmuş Askania!

Gemlik
Körfez 

okuyalım, 
okutalım, 

abone 
olalım.

Muhtarlar 
Derneği’ nde 
genel kurul 
Gemlik Muhtarlar Derneği'nin 

' 6. Olağan Genel Kurul 
toplantısında eski başkan İdris 
Kurt yeniden başkan seçildi. 
Belediye Düğün Salonunda 
yapılan genel kurul toplantısı
na Muhtarlar Derneği Genel 
Başkanı Muhittin Büyükarslan, 
ilçe kaymakam vekili İlçe 
Jandarma Komutanı Üsteğ- ' 
men Tarkan Tekin, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, siyasi 
parti temsilcileri ile muhtarlar ' 
ve davetliler katıldı.
35 üyesi bulunan Muhtarlar 
Derneği'nin 29 oyunu alan 
İdris Kurt yeniden Gemlik 
Muhtarlar Demeği başkanlığı
na seçildi.
Muhtarlar Demeği Yönetim 
Kuruluna Ali Sevim, İsmail 
Başaran, Enver Çelik, 
Necmettin Şanlı, İbrahim 
Mert, Hüseyin Çelikler, Haşan 
Gürel ve Necdet Altay geti 
irildiler.

Belediye 
Başkanı 
oğlunu sünnet 
ettiriyor
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, oğlu Haşan Avcı’nın 
sünnet düğünü nedeniyle izne 
ayrıldı.
28 Ağustos Cuma günü Saat 
20.30’da Bursa Kervansaray 
Otelin havuzbaşında yapıla
cak sünnet düğünü için 
Başkan Avcı oğlu Hasan’ın 
yaşam serüvenini anlatan özel 
bir davetiye bastırdı. 
Küçük Hasan’ın doğumundan 
bugüpkü yaşına kadar çeşitli 
dönemlerde çektirdiği 
fotoğraflarla davetlilere çağrı 

ı yapılıyor.

Altı da-üstü de Askania’nın aşıklarının armağan-1 
farıyla dolu iznik’in! Mabetler, camiler, türbeler, | 
imaretler, çeşmeler, hamamlar... Kazılarla ortaya I 
çıkacak olan kültür zenginlikleri.. Zeytinlikler, bağlar, II 
meyve bahçeleri, ormanlar... Doğal zenginlikler ve II 

Askania’nın güzelliği!
Güzel kız Askania büyüdü, olgunlaştı, daha bir 1 

güzel şimdi! Bütün çevresine hayat veren... | 

Gücünü dağlardan, emzirdiği çocuklarından, 
büyüttüğü insanlarından alan...

Derler ya, güzellik başa bela. Hala aşıkları var! III 
Ne ki, yenileri riyakar aşık! Zenginliğini tüketmek, II 

güzelliğini gölgelemek, yoketmek isteyenler!.. ı 
Maya fabrikaları ve benzerlerini kurmak isteyen II 
modern geriler!..

Ama; Askania onlara göz kırpma yacak, kucak I 
açmayacak! Sevmenin, sevilmenin ne olduğunu || 
biliyor, AŞK’ı tanıyor çünkü!

ölümsüz güzelliğin, ölümsüz aşkın, cömertliğin 
simgesi Askania! Sana öpücükler gönderiyorum. I 
Nereye koyarsan koy, nasıl saklarsan sakla onları! 
Her zaman kucaklaşmak, ayrılmamak umuduyla! 111

Utancın ellerinde kalmaman umuduyla!
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===== Gonca YERLİ YURT =

Yazarımız Gonca Y< rııyurt, tatilde olması 
nedeniyle yazısını yayınlayamıyoruz. 

GEMLık KÖRFEZ

Yeterli ödenek gelmeyince onarım durduruldu 

Öğretmenevi 
yarım kaldı

Merhum Danış Ekim tarafından Milli 
Eğitim Bakanlığına öğretmenevi yapıl
mak üzere koşullu olarak bağışlanan 
tarihi konağın onarımı, parasızlık 
nedeniyle tamamlanamadı.

Belediye müfettişi Savcılığa suç duyurusunda bulundu - 

✓ Gemlik Belediyesinde iskele memuru olarak çalışan Erdoğan Ak gün, 
iskelenin kestiği makbuzlarda tahrifat yaptığının ortaya çıkması üzerine, 
durum belediye müfettişince savcılığa bildirildi. Akgün tutuklandı.
t Gemlik Belediyesinde 2 aydırdenetlemelerlhi 
.sürdüren, içişleri Bakanlığı müfettişi Emin Bardakçı, 
İskelede görev yapan Erdoğan Akgün ve tahsildar 
Namık öztürk'ün çeşitli firmalara kestikleri makbuzlar
da yaptıkları tahrifattan dolayı zimmetlerine para 
geçirdiklerinin saptaması üzerine, Savcılığa suç 

buyurusunda bulundu.
F Belediye hesaplarını 2 aydır didik didik İnceleyen 
[müfettiş Emin Bardakçı, makbuzlardan şüphelenerek 
asıdan İle kopyalarının arasında fark olduğunu ortaya 
[çıkardı.
■ İskeleye yanaşan gemilerden alınan huşum mak
buzlarının asallarını firmalardan isteten Bardakçı, 
belediyedeki koçanlardaki tahsilatların farklı 
^olduğunu görünce incelemeyi derinleştirdi. '

İskele memuru Erdoğan Akgün?ün 1996 yılından 
beri aynı yolla* çeşitli makbüzldrda ydklaşık zimme
tine 7 milyar lira geçirdiğini saptayan rfıüfettlş 
Bardakçı, tahsilat memuru ve belediye başkanının 
kaynı Namık1 öztürk’ün de zimmetine para geçirdiğini 
saptayarak, durumu bir tutanakla Gemlik 
Cumhuriyet Savcılığına bildirdi. -
■. Geçtiğimiz hafta cuma gQnü# savcılığa çağrılarak 
İfadesi istenen İskele memuru Erdoğan Akg<ın, 
İfadesinin alınmasından sonra çıkarıldığfmahke- 
meçe, evrakta tahrifat yaparak zimmetine para 
geçirme suçundan tutuklandı. ,

Tahsildar Namık öztürk'ün zimmetine geçirdiği 
paraları geçmiş, dönem faizleri llelade ettig* İçin 
tutuksuz olarak yargılanmasına karar verildi.

3>Cumhurbaşkctnı İçin UmutbeyW 
ilk tcsz panel düzenlendi-

Bayar anıldı
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3. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar ölümünün 
12. yıldönümünde 
Umurbey'deki anıt
mezarı başında törenler
le anıldı.

22 Ağustos cumarte
si günü saat 10.00'da 
Umurbey'de bulunan 
Celal Bayar anıtL 
mezarının önünde 
düzenlenen ilk törende 
Bayar için saygı 
duruşunda bulunuldu.

Celal Bayar’rn kızı 
Nilüfer Gürsoy ile 
damadı doktor Ahmet 
Gürsoy, cumhurbaşkanı 
Süleyman Demire) adına 
Hukuk işleri Kanunlar ve 
Kararnameler Başkanı 
Kemalettin Ali Kaşifoğlu, 
Bursa Valisi Orhan 
Taşanlar, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdem Saker., 
Gemlik Kaymakam vekili 
üsteğmen Tarkan Tekin, 
Gemlik Belediye 
Başkanı Nurettin Avpı, 
çevre belediye başkân- 
ları, siyasi partilerin il ve 

JİÇe temsilcileri, eski 
demokrat parti mil
letvekilleri, eski bakan
lar, askeri ve mülki

Devlet Hastanesinde 
çift kasa uygulaması

ta aşıktan* 
iğini tüketil 
k isteyenleri-! 
urmak isteyta!

ayacak, 
ınetMı^

Gemlik Devlet Hastanesinde 
özel muayene olacaklar ile 
emekliler ve kamu çalışanlarının 
çiriş çıkış ve muayene işlemleri 
.iki ayrı yerden yapılmaya baş
landı.

j> Devlet Hastanesi yet
kililerinden aldığımız bilgiye 
göre, muayene olmak için veya

Çöp konteynerleri kokuyor
un.câM# 
gönderip 
an saklat

jduyU!

Yaz sıcaklarının devam 
etmesi ilçenin içine dağılmış olan 
çöp konteynerlerinln koku saç
masına neden oluyor.

Konteynerlerin pis kokularını 
çevreye saçması ilçede sinek
lerin çoğalmasına ve çevre 
sağlığının bozulmasına neden 
oluyor.

Yaptığımız araştırmada 

erkan ile Umürbeylilef 
katıldı. Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel, 
Bayar'ın kızı ve Celal 
Bayar Vakfı Başkanı 
Nilüfer Gürsoy'a gön
derdiği mesajda, 
Bayar’ın mücadeleci., 
ilkeli ve asil kişiliği, aydın 
zihniyeti, ileri görüşlü gir
işimleri ve değerli 
hizmetleriyle, çağdaş, 
demokratik ve laik 
Türkiye Cumhuriyeti tari
hinde müstesna bir yere 
sahip olduğunu bildirdi.

PANEL 
DÜZENLENİYOR 
Mezar önünde 

yapılan anma töreninden 
sonra vakıf toplantı salo
nunda cumhuriyetin 75. 
yılında “Celal Bayar” 
konulu panel düzenlen
di. Manisa'da bulunan 
Celal Bayar üniversitesi 
öğretim üyeleri tarafın
dan toplantıya katılan- 
lara Bayar'ın , sjyasi 
görüşlerini anlatan bir 
panel yapıldı. Daha 
sonra aynı gün Çarşı 
Camiinde öğle namazını 
müteakiben Celal Bayar 
ve dava arkadaşlarının 
ruhuna mevlüt okutuldu.

kasaya para ödemek için vatan
daşların uzun kuyruklar oluştur
duklarını, bunun önüne geçmek 
için poliklinik girişinde yeni bir 
oda düzenlenerek emekliler, 
Bağ-Kür'fular ve kamu görevli 
ferinin işlemlerinin buradan 
yapılmasına başlandı. Uygulama 
memnuniyet yarattı.

birçok konteynerın kapaklarındaki 
pimlerin yamultularak kapak
larının kapanmasının önlendiği, 
böylece pisliğin çevrede kötü 
görüntü ve pis koku saçmada 
daha etkili olduğunu ortaya çıktı.

Çöplerin sık toplanmasına 
karşın, konteyner içlerinin sık 
temizlenmemesi pis kokunun 
süreklllllğlne neden oluyor,

Öüney Marmara I.GözellikYanşması 
Atam Otel’de gerçekleştirildi. ■>< 

En güzel Tugçe
. Bu, yıl ilk kez Gemlikli 
organizatörlerin organizasy-, 
onları ile gerçekleştirilen L 
Güney Marrhâra Güzellik 
Yarışmasında Juğçe Acar 
Güney Marrriara’riın eri 
güzel kızı seçildi.

■ Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü saat 
20.0ö'de Atamer Tesislerin
de yapılan güzellik yarışması 
Güzel . Nakliyat, Reşat 
Güzellik Merkezi ve Radyo 
24 işbirliâiyle düzenlendi.

■ ■ Jüri başkanlığına.. Güzel 
Nakliyat sahibi Faruk- 
G ü?e,r i n g e t i r ilet i ğ i. yarış
maya 17 güzel katıldı. 
Güney Marmara 1.., 2. ve;3, 
güzelleri ile Loreal ve, Gizmo 
Güzelinin de seçildiği yarış
mada; yarışmaya karılan ve 
derece alan güzellere 
hediyeler yağdı.

Kurşunlu ve Kumla, sahil
lerinde düzenlenen güzellik 
yarışmalarının; .içinde en 
cfdai ve düzenli yarışma 
olarak yapılan yarışmanın 
ses düzenini Şenkyl Müzik 
Organizasyon/güzellerin 
koreograflığını Nur Doğan 
ve Uğur üççeşmeler yapri. „

Jürinin yetini almasından 
soqra güzeller müzik 
eşliğinde önce mayolarıyla 
sahnede göründüler. Dana 
sonra Liftle Blg’lçt 1998. kot 
modellerini sergilediler-. 
Birbirinden heyecanlı olan 
güzel kızlarımız, heyecan
larını kuliste giderirken, Kara 
Melek filminin müziğini 
seslendiren İlknur Şengül,

Gemlik’te ekmek 
poşete girmedi

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının hazırladığı bir yasa 
tasarısının kabul edilmesinin 
ardından, ekmeklerin açıkta satıl
masının 20 Ağustos gününden 
sonra yasaklanmasına karşın 
ekmek birçok yerde poşete girme
di.

Gemlikli fırıncılar, yurdun 
çeşitli yerlerindeki fırıncılar gibi 
poşetli ekmek satışı için bek- 
lemedeler.

ilçemizdeki bazı fitin işlet- 
melennin poşet maklnası aldıkları, 

-.sahnede konukları coşturdu.
■Ardından Gülnaz ve Aytaç 
Tanık da sahnede yer alarak’ 
jgubürç beğenilen parça- 
Jartnı seslendirdiler.
".Fllk ’>)Û güzelin belirlen
mesinden >son.ra, Lo/eal 
Güzelliğine Seda Aksel. 
Gizmo Güzelliğine Evren1 
Er çelik seçildi. Güney 
Marmara bırihcKIgıhe 17 
yaşındaki Tuğçe.. Acar, ’ildn*- 
,çilığe Hatice. itKumru< 
üçüncülüğe ise Sibel Yavaş 
Seçildiler.
■ Faruk Güzel birinci 
•seçilen güzele 100 milyon^ 
(kinciye 75 milyön. 
ÜçÜncüye de ,5Ö rnilyon. lira 
para ödülü verdi, öte yan
dan Radyo 24 güzellere 
birer kol saati armağan 
ederken, Şenkul Müzik 
Organizasyon çekilecek bir ’ 
küpte güzelleri oynatacak.

Gizmo Marmara Bölge 
Müdürü Gizmo Güzeline 100 ’ 
rhilyon liralık çek armağan | 
ederken, Loreal Güzeli çeşitli 
Loreal ürünleri İle ödül
lendirilirken, bir Vıl süreyle de 
Reşat Güzellik Merkezi 
tarafından ücretsiz bakım 
yapılacak.

Gecenin ilginç olayı ise 
Loreöl Güzeli seçilen Seda 
Akşel, gecenin yorgunluğu 
ve; heyecanı ileibayıldfak 
hastaneye kaldırılmasıydı.

Yarışmada dereceye 
giremeyen güzeller ise kulis 
arkasında birbirlerine 
sarılarak gözyaşı döktüler.

ancak uygulamaya geçemedikleri 
görülüyor. Bazı fırınlarda ise, 
ekmek sağlık kurallarına uygun 
olmayan poşetlere konulmakta.

Fırıncılar, yeni uygulama için 
kendilerine zaman tanınmasının 
gerektiğini belirtirlerken, yasanın 
uygulatıcılarında fırıncılara karşı 
bir yaptırım görülmüyor.

öte yandan fırıncılar, bugüne 
kadar 250 gramı 40 bin liradan 
satılan ekmek yerine, fırınlarda 
400 gramı 80 bin liradan ekmek 
satışına başladılar.

* fâemllk'ln en güzel eski 
,yapılarından olan ve mer
hum Danlş Ekim tarafından 

Tv^illl Eğitim Bakanlığına 
; öğretmenevi olarak kub 
'Içnılması şartıyla 
bağışlanan tarihi bihanın, 
ödeneğin bitmesi İle 
onarımı yarırp kaldı.

i 1997 yılında .16 milyar Jlra 
t teşvik bedeliTle' onafıminâ 
.başlanan^ ve bugüne 
kadar 7 milyar lira ödenek 

jajan öğretmenevlnln iç 
pprke döşemesi ile birinci 

, kâtın bir. bölümü ve bozu
lan dış ahşap bölümleri 
'onarıldı.
| Ödeneğin yetmemesi 
üzerine 1998 yılı birim fiyat

Zafer Bayramı 
hazırlıkları başladı

30 Ağustos Zafer Bayramının 
ve Türk Silahlı Kuvvetler 
.Günü'nün 76. yıldönümü hazırlık
larına başlandı.

Zafer Bayramı ve Türk Silahlı 
Kuvvetler gününü kutlama 
komitesinden yapılan açıklamada 
30 Ağustos 1998 Cuma günü 
saat 9.30'da Atatürk Anıtına 
çelenkleriri konulmasıyla törenler 
başlayacak. Saat 9.30-10.15 
arasında ise. Garnizon Komutanı 
tebrikleri kabul edecek.
r jDalja sonra tören alanına

MHP Kurşunlu’da 
belde teşkilatı kurdu

Milliyeçi Hareket Partisi 
Kurşunlu belde teşkilatı 
hizmete açıldı.

Geçtiğimiz hafta cumartesi 
günü Gemlik ilçe Yönetim 
Kurulu üyeleri ve Bursa il 
teşkilatının katıldığı açılışta 
Kurşunlu MHP Belde Teşkilatı 
Yönetim Kurulu şu kişilerden 
oluştu: 

ELEMAN ARANIYOR
KATALOG İŞİNDE PRİM 

ESASIYLA ÇALIŞACAK ENAZ LİSE
MEZUNU BAY VE BAYAN 
ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaat: KÖRFEZ OFSET 
GAZHANE CAD. BECEREN APT ALTI 51/A

larından yeniden yapılan 
keşifte bina onarimına 32 
milyar lira daha gerekli 
olduğu ortaya çıktı.1 
Paranın gelmemesi üzerine 
öğretmenevi olarak kapları 
öğretmenlere açan tarihi 
bina şimdi boş bir durumda 
onarım bekliyor.

ilgililer 10 milyar liralık bir 
ödeneğin gelmesi halinde 
çalışmaların tamam
lanacağını ve öğretmen- 
eyinin hizmete açılabile
ceğini söylediler.'

Bu konuda, üst düzeyde 
yazışmaların yapılmasına 
karşın bugüne kadar 
ödeneğin gâmemesi üzün
tü yaratıyor.

gelinecek ve saat 11.00-11.15 
arasında Kaymakam, Garnizon 
Komutanı, Belediye Başkanı 
askeri birliklerin, okulların, resmi 
ve özel kuruluşların bayramına 
kutlayacak.

İstiklal Marşının söylenip 
bayrak törenin yapılmasından 
sonra günün anlam ve önemini 
belirten konuşmalar yapılacak. 
Daha sonra geçit töreni ile tören 
sona erecek.

Gece ise fener alayı" düzeh- 
lenecek.

Belde Başkanlığına Yaşar 
özgül, Başkan Yardımcılığına 
Murat Dalkılıç, Sekreterliğe 
Dilek Pekün, Muhasipliğe 
özer Pekün seçilirken, üyelik
lere de Faik Bayram, Yasin 
Ormancılar, Ahmet Kıraç, 
Şenol Süzer, Fahritten 
Dalkılıç ve Gürsel Engin geti
rildiler.
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T1._ |«. Abdullah ÇELİK
TUT Kl
Tut ki yine o akşamdayız 
Dudaklarımızda yangın 
öpüşün sıcak 
öpüşün ateş / kan 
Yangın yalım değil
Kıyamet bu dudaklarımızda kopan 
Çok farklı paylaştıklarımız

Zaman içinde eskiyen
Sevdalı yanımızı yeniden yorumlayarak 
Saplantı gibi içimizde büyüttüğümüz 
Sokaklar kadar alışkın
Yakın / yalnız ve uzak / 
Sonsuzluktayız

Çocuksu gözlerine
Salkım saçak bulutlar gibi doluşmuş
Tutkunun kristal gizemi 
Saçların gümrah ırmak 
Kollarımdan akmakta 
Esrik şaraplarla tutuşmuş kanımız 
Turkuaz rengi yakalamaktayız

Vazgeçilmez ve doyumsuzdur 
Giz bahçelerinin yemişleri 
Çağırır dudaklarımı
Buğulu üzüm iriliğinde göğüs uçların 
En dirençli kalelerim dur diyemez 
Yine sürüklendik 
Uçurumlardayız

Tut ki yine o andayız 
iğde dallarında dolaşan meltem gibiyiz 
Serin sularda ve derinde 
Deniz minaresi yalnızlığımız 
Yakamozlara karıştı / gitti / 
Ay ışığında yıkanmaktayız

Gemlik 1994

GÜL YAPRAĞI GİBİSİN YASTIĞIMDA
Nerede başlıyor bu ayrılık
Nerede bitiyor
Sınırı nerede bilmiyorum 
öyle bir günde geliyorsun ki 
Gittiğini unutuyorum o an 
Var mısın yok musun

Gül yaprağı gibisin yastığımda 
Saçlarında yosun kokusu 
Hangi limanlardan geldin 
Hangi mavilerde yıkandın

Her gelişin
Bir tükenişe başlatıyor yaşamı 
Bu yazgının kör ruhuna inat 
Denizlerinde yitirip yeniden buluyorum kendimi 
Sen de benim gibi doyumsuz musun

Güvercinim ürkek ve sıcak 
Sokulmuş koynuma uyuyorsun 
Dalgalar kıyıları dövedursun 
Rüzgarlar cama vuradursun 
üşümez sen varken ellerim 
Alıp gitme sıcaklığını
Ne olursun Gemlik 1983

DİLEK
Hıdırellez’di
Çıkın yaptık umutlarımızı

, Dileklerimizi
Yüreklerimizi
Gömdük gül ağacı altına
Yan yana

Dileğimiz tutmadı 
Yürek sevdi 
Unutmadı

Bu gün Hıdırellez
Bir dilek daha adadım
Dileğim sana
Beni hiç olmazsa 
Hıdırellez’lerde unutma

6.5.1985 Gemlik

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
Dçsya No : 1997/700

Armutlü ilçesi Kapaklı köyü ■ Köyiçi mevkiinde 
bulunan Doğusu : yol, Batısı : Çetin Gençay-Metin 
Gençay-Hasan Gençay-Hüseyin Gençay taşınmazı, 
Kuzeyi : Haşan Gençay taşınmazı, Güneyi : Avni 
Erdeniz taşınmazı ile çevrili bilirkişi Halil Bilici tarafından 
11.5.1998 tarihli krokide teSbit edilen 127.00 m2’lik 
taşınmaz üzerinde Abdi Gençay ve Ha! an Gençay. 
tarafından tescili talep olunduğundan konu taşınmaz 
üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay 
içinde mahkememiz 1997/700 esas sayılı dosyasına 
itiraz etmeleri ilan olunur.

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
Dosya No : 1996/561

Yalova ili, Armutlu ilçesi, Selimiye Köyü Köyiçi 
mevkiinde kain, Doğuşu : Köy yolu, Batısı : Çamlık, 
Kuzeyi: İbrahim Balcı tarlası, Güneyi: Osman Acar ve 
kardeşlerine ait taşınmaz ile çevrili tapu fen memuru 
Halil Bilici tarafından tanzim edilen 11.8.1997 tarihli 
krokide tesbit edilen 10.751,52 m2Tık taşınmazın 
davacılar Mehmet Gencer, Mahir Gencer ve Ahmet 
Gericer tarafından senetsizden tescili talep edildiğinden 
dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında 
bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde 
mahkememizin 1996/561 esas sayılı dosyasına, itiraz 
etmeleri ilan olunur.

KAŞEDE BEKLEMEYOK!
O torna t İh ueıstampah
Kaşe ve mühürleriniz

Körfez Ofset’te, bilgisayarlı 
sistemle yarım saatte teslim edilir. J

KUMLA’DA
HAVUZLU KİRALIK 

DAİRELER
;?^SAHiBIN0EN7i 
SATILIK ve KİRALIK

DÂİRELER J \
MANASTIR ÖZNUH 
KOOPERATİFİMDE 
BİTMİŞ SIFIR 3+1 

KALORİFERLİ 
ASANSÖRLÜ

TEL : 513 17 97

KİLO İLE İLGİLİ 
SORUNLARINIZDA 
KESİN GARANTİLİ 
ÇÖZÜM, SAĞLIKLI 

BESLENME 
ÜRÜNLERİ

MÜRACAAT/?..
TELEFON 7 

513 25 19

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür;

Havva GÜREŞÇİ

ENERJİ VE GÜÇ 
KAYNAĞI

THERMOJETİCS

ÇAY

MÜRACAAT 
TELEFON 

513 25 19

RAN I.Y.O.R
KATALOG İŞİNDE 

PRİM ESASIYLA ÇALIŞACAK ENAZ 

LİSE MEZUNU BAY ve BAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaat:KÖRFEZ OFSETMILTON
AİLE GAZİNOSUDüğün, Nişan ve Özel günleriniz için rezervasyonlarımız devam ediyor

l^le-Meydânı Gi||Jj||iTel : 513 10 71
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Muzaffer Gurboğa 
Eğitimci

AŞK VE SEVGİ
|. Aşkı kötülemek, sevgiyi yüceltmek değil 

amacım. Yüksek yoğunluklu bu iki duyguyu 
tanyana koyup, azaltıp çoğaltmadan nesnel 
leğerlendirmeye tabi tutmak istiyorum. 

Değerlendirmem okuduklarıma, gözlemlerime 
Hdeneylerime dayanmaktadır.
I Aşık olup ta mutlu olan hiç kimseye rastla
ndım. Aşkın tek yanlı, bencil yanını görmemek 
lümkün değil. Sevgi öyle mi? Koşulsuz, karşılık 
teklemeyen sevginin gerçek sevgi olduğunu 

Delirtelim. Bu bağlamda aşkın doğal olmasına 
karşın bir miktar sağlıksızlık içerdiğini söyleye
biliriz. Bilinçli aşkın yaşanabilirliğini, böyle bir 
olasılığı zayıf buluyorum.
| Sevgi öğrenebilinen, geliştirebilinen bir şey. 

Aşkın bu bağlamda bir zayıflık olduğunu 
Büşünüyorum. Herkes hayatın bir anında aşkla 
tanışmıştır.
t insanlar sürekli alış-veriş halindeler. 
Duygusal alışverişte buna dahil. Sevgi yaşan
tımızıboyutlardı ran, zenginleştiren bir etkinliktir. 
Edilgen bir durum değildir. Aşk ise yaşantımızı, 
ruhsal yaşantımızı daraltan bir özelliğe sahiptir. 
Ancak aşık olupta pişman olana da rastla-, 
madım. Aşk şiddet içerir. Sevgi içermez, sevgide 
kaybeden yoktur.

Sevgi kendi içimizde bir. bütünleşme ve ken
tlini tanıma, geliştirme; aşk ise bütünlükten 
kopuş, parçalanma halidir. Aşkta çelişki 
yaşanırken, gerçek sevgide düz bir çizgi, hatta 
yükselen bir çizgi (trend) vardır. Aşk hayatın 
bize attığı bir goldür. Çünkü golü yiyince 
şaşırırız. Sevgide o golü biz atarız. Sevgi çaba 
pe emek gerektirir. Aşk bir fırtına, sevgi ise 
dinginliktir. Aşk lehine bir söz : Farklı insanları 
[ancak aşk bir araya getirebilir.
■Sonuç olarak Yıldız Tilbe’nin bir şarkısında 
söylediği “Aşk bir yokoluştur".
| Bu söylediklerimin tümüne katılmayabilirsiniz. 
Bundan doğal ne var? Biz yazarlar bilimadamı 
çalışmasını örnek alırız. Mutlak hiçbir doğru yok- 
[ür. önce hayalgücümüzü ve bilincimizi 
çalıştırırız. Yaşam yazdıklarımızı doğruluyor mu 
sınamaya bırakırız.

kG^ YOLUNU 
BÎZDEN ÖĞRENİN

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

$
NUMAIM SİGORTACILIK LTD. ŞTI 

■ -s -. *M^%fACENTELÎÛİ ■=■'

P • A fa
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Körfez

ARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

Burs? spor 
Başkanını Arıyor

Bursaspor, yeni sezona çok kötü 
başladı.

Olayları yakından takip edenler 
için, bu sonuç sürpriz değildi.

Geçen sezonun şon maçları, bu 
çöküşün ilk sinyallerini verdi.

Şekerşpor’la Bursa'da yapılan 
maçta, alinan “altı gollü” mağlubiyet 
çöküşün dorukta olduğunu gösterdi.

Çünkü, Bursaspor'da oyunu kuran, 
oyuncuları yöneten ve maç sırasında 
oyunu okuyan bir “ağabey futbolcu” 
yoktu.

Maçın akibeti, Baliç’in ayaklarına 
bağlı idi.

Baliç’in serbest vuruşlardan veya 
ceza sahası dışından yaptığı goller, 
Bursaspor'daki krizin ertelenmesini 
sağladı.

. Bursaspor, her zaman 
İstanbulspor'lu Saffet gibi, rakip 
defansa gösekteh giren ve defansı hır
palayan dinamik ve yere iyi basan bir 
futbolcunun hasretini çekti.

Yere iyi basan, kolay devrilmeyen 
ve kafa toplarında başarılı dian Mussisi 
bir ölçüde bu eksikliği gidermişti.

Ama.. O da Gordon Milne’nin kur
banı oldu.

Gordon Milne, güçsüz ve yaşlı 
Madida uğruna Mususi’nin kulüpten 
uzaklaştırılmasını sağladı.

Mususi Bursaspor'dan ayrıldıktan 
sonra, kulübün kaderi Baliç’in 
vuruşlarına kaldı.

Mususi tarihe karıştı.
Baliç’te artık yok.
Oyunu okuyan ve maç sırasında 

■idareyi ele alan bir yıldız futbolcu da 
yok.

Antrenör Biyediş, hocalığın şevkat 
ve ilgisini tüm oyunculara aynı 
düzeyde ve aynı biçimde yansıtamıy
or.

Sanki bir grup oyunculara daha 
yakın, bir grup oyunculara daha serin 
bir davranış sergiliyor.

Yapı olarak, profesyonel bir hoca 
için çok ciddi ve soğuk bir görüntü 
veriyor.

Olayları ve sorunları, herkese açık 
ve şeffaf bir görüntü ile çözmek yerine, 
sanki sinsi ve içten pazarlıklı bir 
davranış içindeymiş, hissini veriyor.

Rasim Hoca görevde iken, 
Bursasporlu yöneticilerle, ligin bitme
sine (3 ay) kala prensip anlaşması 
yapması hiç de delikanlı bir davranış 
değildi.

Bursaspor’a sadece yeni başkan 
lazım değil, işi tepeden tırnağa ele 
almak gerekiyor.

Yalova-Kartal:(işgünü) 6.30-11.00-15.00- 
1 . 19.30 (Tatil)7.15-11.15-16.00 Kartal-

Gerekli Telefonlar Resmi Daireler. Yalovar(işgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00
itfaive ıın ’ TEK Arıza 5132066 (Tatil) 9.00-13.00-18.45 Yalova-
Polls İmdat 66 TEKlşletme 5134503 Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.Ş0 (Tatil)
Polis imdat 55 Turizm Der: 5131274 6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(lşgünü)
Jandarma imdat 156 Spor Sah. . 5140095 9.15-14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15
Jandarma K. ■ 5131055 ' Orm Bö| « , 5131286 Deniz Otobüsü

• Polis Karakolu 5131879 5131174 Yalova-Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-
Ggr.Kom ' 5131206 Ha k KÜtÜP t a 13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 (Tatil)

■ As Sb t 0 nK7 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-17.00-

Kaymakamhk Karayolları 5 3 308 17.45-18.30-19.20-20.30
Kaymakamlık 5131051 Uman Bşk. 5131133 Yalova-Kabataş(işgünü):7.20-9.45-12.40
CaSavcX"kEV 6^!n^ “d. ■ (Haftasonu): 10^30-1 E45-13'oo-14.45-16.15-
C. Savcılığı 5131053 özel İd. Md. 5 3Y507 17.30-19.00
C. Savcı Yrd. . 5132954 . Tapu Slo. Md. 5131414 Kabataş-Yalova (İŞ): 8.35-11.00-13.45-16.30-
EmniyetM, 5131028 Müftülük 5131364 18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30-11.35-13.30-

GümrükMd. -51314u- 14.45-17.45-18.35
Tekel Md. 5131042 Feribot

III ACIM • Y0 r a\T?' 5132360 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)
ULM?IIVI çeTar. Md 5131186 7 30-9.00-11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00-

Uludağ Turizm 5131212 HçeSeç. Md. 5134994 23 00 (P tosi, salı, çrş, prş) 22.30(C.tesi)
Aydın Turizm 5132077 no|aHiva 7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-16.30-18.00-19.30-

c-JkF ' ™ 21.00-22.30(Cuma, pazar)Santral 5134521-23 ™»«,
Başkanlık 5134520

Hastaneler go'Ss l;!et. f!gg?.122 a’- 5,3 2 95
, Devlet Has. 5139200 Su İşletmesi 53452.15 Aygaz 5 3 295

SSK,Hastanesi 5132329 İtfaiye 5 39325 ?.gOZ 5 3
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 Muhasebe M. 513 16 37

TAKSİLER XuALMd’ 5134521-111 Ergce 513 88 43
Körfez Taksi 513.1821 Yalnız 185 Ipragaz 5132259
Çınar Taksi 5132467 MlMJlEiHllfl llVÎ HIM 1 İM Habaşgaz 5 3 45 46
Güven Taksi 5133240 ' Likitgaz 5 4 28 41

Sanâ*°TaW 5İS» TUKU: "Siyah Giyinen Adamla, ’ Aîenvg^9° 513 40 95

NÖBETÇİ 

ECZANELER

25 Ağustos 1998
S. Saral Eczanesi

26 Ağustos 1998
Çağlar Eczanesi

27 Ağustos 1998
İnci Eczanesi

28 Ağustos 1998
Kahraman Eczanesi

29 Ağustos 1998
Murat Eczanesi

30 Ağustos 1998
Kahraman Eczanesi

31 Ağustos 1998
Balıkpazarı Eczanesi

Haftanın Fılyoşı
Genç adam karısına:
"-Bir daha para istemek İçin 

beni öpme” dedi.
Karısı:
“-Deseneki bundan sonra 

öpüşme eceğiz.”
E.. B işler böyle dönüyor.
Her güzelliğin bir bedeli var.
Ama.. En güzeli.

hiç

Para istetmeden, öpücüğü 
haketmektir herhalde.

•Öfer S ö z ü n Özü
• . S.:': .1 ."•i. ■■ . ‘ •f,/

Çağımızın ahlaksızlığından ne 
şikayet ediyorsunuz?

Daha iy değil mi?- 
Siz ahlaklı olursunuz, 
İtibarınız daha artar.

“Gothe”

Herkes toplumdaki ahlaki değer
lerin, erozyona uğradığından şikayet 
ediyor.

Herkesin kendine göre bir ahlak 
anlayışı var.

- Kimisi giyim kuşama göre değer
lendirme yapıyor.

- Bazıları cinselliği ön planda 
tuttıy^n- î

Bir bölümü ticari ahlakı vitrine 
çıkşnyor.

Ama.. Dikkat edin herkes kendi 
ahlaki sorunlarından ziyade, 
başkalarının ahlaki sorunlarını 
eleştiriyor.

Durum böyle olunca:
Toplumdaki çürüme devam ediyor.
Peki.. Bu sorun nasıl çözülür.
- öncelikte eğitimin yaygınlaşması 

ve eğitimin kalitesinin artması gerekir.
- Kanunların çağdaş bir şekilde, 

yeniden düzenlenmesi gerekir.
- Ekonomik dengelerin, yeniden 

elden geçirilmesi gerekin
Aslında ahlakı giyimde, kuşamda 

ye sadece “belden aşağıda” arama
mak gerekir.

Ahlaki değerler, “insanların 
beynindedir”.

Beyinlerin düzelmesi gerekir.

O KADAR; ateşli bir kadındı ki, ilk 
aşkının, Süvari Taburu 1. Bölüğü 

olduğunu söylüyordu.

Sayfa: 5

Ge nlik’in Geleceği

G'GR...
qşamo 

B'
Ger

limiz hafta, Trakya ve 
,/best Bölgelerinin, hangi 
olduğuna değinmiştik,

ızımızda, Serbest Bölgenin 
hangi konularda etkileye

bileceği konusundaki görüşlerimize 
yer vereceğiz.

- Serbest Bölge kararı en çok 
Sunğipek ve Kurtul arasındaki böl
geyi etkileyecektir.

Bu bölgedeki afaziler, 1. sınıf tarım 
arazlliğinden, sanayi arsalığına terfi 
edecek.

Ve., zeytinlikler, sanayi tesislerine 
teslim olacak.

- Borusan'ın kurmayı plânladığı 
yeni liman, serbest bölgede kurula
cak idari binalar ve fabrika binaları, 
inşaat sektöründe patlamaya neden 
olacak.

-Gemlik'te gıda sektöründe, 
büyük canlanma yaşanacak.

Konservecilik; zeytincilik ve turşu
culuk serbest bölgedeki ihracatın 
yeni gözdeleri olacak.

- Gıda sektörü ihracatı ve üreti
minde, Gemlik ve Bursa arasında 
büyük rekabet yaşanacak.

- Bu bölgede lüks, turistik 
restorantlar ve konaklama tesisleri 
kurulacak.

- Dış Ticaret uzmanlığı ve 
Gümrükleme Hizmetleri önem 
kazanacak.

- Nakliye, yükleme ve boşaltma 
hizmetleri en karlı dönemini yaşaya
cak.

- Bu bölgede yaşayan Kamu 
Kurumlan ile özel sektör arasındazi iliş 
ikiler, eskiye oranla daha da yakın
laşacak.

-Gemlik'te ticaret canlanacak.
Turizm mevsiminde görülen can

lılık, yılın tüm aylarına yayılacak.
- Gemlik esnafı “kurnazlık” yerine 

akıllı politika izlediği taktirde, her türlü 
ticaretin cazibe merkezi haline gele
cek.

- (2000)li yıllarda, bu potansiyele 
sahip olacak Gemlik'te “çalışmaya, 
gönlü olan” herkes iş bulma imkanı 
bulacak.

İşte, bütün.bu güzel, imkanlara 
karşın .Gemlik'te bazı olumsuzluklar 
da yaşanacak.

- Yoğun ticari ilişkiler, Gemlik’te 
mal ve hizmete olan talebi arttıracak.

Bu durum, Gemlik’teki enflas 
yonun diri ve yüksek olmasına sebep 
olacak.

- Arazi rantının ve ticari rantın 
yüksek olması yasadışı olayların art
masına sebep olacak.

Gemlik, hem Turizm sektörünün, 
hem Tarım sektörünün, hem Sanayi 
sektörünün, hem de Hizmet sek
törünün birlikte yaşadığı “fek ilçe” 
konumuna girecek.

inşallah bü görüşlerimiz fek tek 
gerçekleşir.

•AA

k KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR fDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR.| TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, YANGIN, İKAZA SİGORTALARIYLA (TÜM) pRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.
ÇARŞI MEYDANI AKIT TEL : (0.224) 513 02 34
HAN KAT: 1 GEMLİK FAX: (0.224) 514 11 48A



AS 25 Ağustos 1998 Salı Körfez Sayfa: 6

İlk resmi karşılaşma 4 Eylül'de Gemlik’te yapılacak.
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Gemlikspor lige 
hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde sezonu açarak Bursa Birinci Amatör Lige hazırlıklarını 
başlayan Gemlikspor, antremanlarla ve hazırlık maçlarıyla göz dolduruyor.

Yaz Okulu sona erdi
260 öğrencinin basketbol ve futbol 

branşlarında katıldıkları yaz okulları dün 
akşam düzenlenen belge dağıtım töreniyle 
son buldu.

ilçe Spor Müdürlüğünce düzenlenen ve 7 - 14 yaş 
grubu öğrencilerin katıldığı Yaz Okulu dün sona erdi.

29 Haziran günü futbol ve basketbol branşlarında 
başlayan Yaz Okulunana 260 öğrenci katıldı.

Daha çok futbol branşının ilgi topladığı Yaz 
Okulunda 20 öğrenci basketbolü tercih ederken, 240 
öğrenci ise futbolu seçti.

7-10 10-12, 12-14 yaş gruplarının üç katogoride 
hazırlandıkları Yaz Okullarında öğretmenleriyle birlikte 
sporun ve sporculuğun kurallarını öğrenen küçükler, 
yarının futbolcusu, ve basketbolcusu olmanın 
hazırlığında.

Kızlarında futbola ilgi gösterdiği yaz okulunda, 
Gemlikspor ve Zeytinspor’un alt takımlarının oluşması 
için seçmeler de yapıldı'

Gemlikspor yöneticilerinin sürekli gözlemlediği 
Futbol Okulu’nda başarılı öğrenciler alt takımların 
kadrosunda yer alacaklar. '

ÖDÜL TÖRENİ
Dün Yaz Okulu'na katılan öğrencilerin başarı 

belgeleri ilçe Spor Müdürü tarafından dağıtıldı.
Törene resmi hiçbir makamın katılmaması veliler 

arasında üzüntü yarattı.

Geçtiğimiz günlerde 
düzenlenen törehle yeni 
sezonu güçlü kadrosuyla 
açan Gemlikspor 
çalışmalarını sürdürüyor.

Uzun yıllardan beri 
düzgün transfer yapamadığı 
için Bursa Amatör Küme 
Birinci Liginde beklediği 
başarıyı elde edemeyen 
Gemlikspor bu yıl çeşitli 
kulüplerden yaptığı güçlü 
transferlerle yepyeni bir takım 
oluşturdu.

35 milyar liralık 
transferlerle şampiyonluğa 
iddialı başlayacaklarını 
söyleyen Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Faruk Güzel, başarılı 
olamamamız için hiçbir neden 
yok. Gençlerimize , 
güveniyorum. Hazırlık 
maçlarında iyi sonuçlar aldık. 
Eksikliklerimizi görüyor ve 
hocalarımızla onları 
tamamlamaya çalışıyoruz, 
inşallah bu sezon Gemlikspor 
olarak ilçemize övünç kaynağı 
olacağız”, dedi.

Gemlik sahasında düzenli 
antremanlar yapan > 
Gemlikspor şimdiden kendini 
lig havasına kaptırdı.

İLK MAÇ GEMLİK’TE
4 Eylül 1998 cuma günü 

başlayacak olan Bursa 
Amatör Kulüpler Liginin ilk 
resmi maçı Gemlik’te 
oynanacak.

Gemlikspor Yöneticisi 
Suat Gülhan'dan aldığımız 
bilgilere göre, 4, Eylül günü 
saat 16.30 da Ataatürk 
Anıtına çelenk konacak 
saygı duruşunda 
bulunulduktan sonra stada 
gelinecek ve saat 17.oo de 
folklor gösterileri 
düzenlenecek.

Daha şonra yapılacak 
konuşmaların ardından 
Gemlikspor ile Sinandede 
Üfükspor karşılaşması 
yapılacak.

Gece ise protokole 
yemek verilecek.

öte yandan bu sezon 
Bğlgesel Basketbol Ligi için 
güçlü bir kadro kurmak için 
çalışmalarını devam ettiren 
Gemlikspor Basketbol 
Takımı, Türk Telekom Genç 
Takımında oynayan eski 
Makolu off-guard özdemir 
kökler ile, Makospor’un 
1,95’lik povver-forveti Selim 
Şatlıkla bir yıllık anlaşma 
yaparak, renklerihe bağladı.

TEŞEKKÜR
Uzmanlar Tıp Merkezi 

doktorlarından
Sayın

DuAUiDAĞDEVİRENIe
Sevgili Eşimin 
hastalığının 

iyileşmesinde ve eski 
sağlığına kavuşmasında 

gösterdiği üstün 
gayretten dolayı minnet 

ve teşekkürlerimi 
sunarım.

Emekli Albay
Halil EŞEN
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GEMLİK TİCARET-SANAYİ 
SANATKAR KATOLOĞU

KÖRF€Z OFS€T ve R€KIAMCIUK 
TARAFINDAN HAZIRLANIYOR 
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