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/Borusan iskelesine yapılak eklenti ile iskele 200 metre uzatılacak. 
Bursa, Eskişehir, Bozüyük, Ankara, Balıkesir illeri ve çevresinde doğan 
ihtiyaç üzerine kapasite arttırılıyor.

Hazırlanan basın böleninde Sunğipek, Carlgıl,Çimento 
fabr&ası ve çevre yolu konulan hatırtatıkfe 

ADİ) halkı duyarlı 
olmaya çağırdı

BORUSAN Holding'e ait Gemlik Borusan Fabrikasında 
[bulunan iskeleye 200 metre uzunluğunda yeni eklenti 
yapılıyor. . »
I BÖRTRANS Genel Müdürü Buğrahan Hanaağasıoğlu 
mevcut iskelenin bir buçuk milyon ton olan kapasitesinin 
ek iskelelerle iki buçuk milyon tona çıkacağını bildirdi.

Hanağasıoğlu, iskelelerin Gemlik Körfezindeki ticaret

hacmini arttıracağını, yoğun bir şekilde konte. ner yük- 
leme-boşaltma işlerinin yapılacağını söyledi..

Devlete iskelede her türlü yükleme ve boşaltmada ton 
başına 90 çent ödediklerini vurgulayan BORTRANS’Genel 
Müdürü Bursa, Eskişehir, Bozüyük, Ahkara ve Balıkesir illerinin 
ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük kolaylık sağlanacağını 
vurguladı. Haberi Sayfa 3’te

Mine Akdeniz Sahte sayısal
r Sayısal Loto kuponları 
artık Gemlik’ten alınabile
cek.

Spor Toto Genel 
Müdürlüğünden bayilik 
için izin alan Vecdi

Angüneş, 
Yokuşu’nda

Semerciler
a

bayide, sayısal
ıçacağı 
ıl loto

hizmetini sunacağını 
bildirdi.

Haberi Sayfa 3’te

emekli oldu
Gemlik Çalışan Kadınlar 

Derneği (SOROPTİMİST) 
kurucu üyelerinden Eczacı 
Mine Akdeniz uzun süredir 
Gemlik SSK Hastanesinde 
yürüttüğü görevinden emekli 
oldu. Haberi Sayfa 3’te

lotoya dikkat

Atatürkçü Düşünce 
Derneği /Gemlik Şubesi 
tarafından hazırlanan basın 
bildirisinde, Gemlik’i 
ilgilendiren Sunğipek ve 
Çarlgil Çimento Fabrikası 
kuruluşu ile İstanbul Çevre 
Yolu ile ilğili konularda 
Gemliklilerin daha duyarlı 
olması istendi.

Bildiride, ADD tarafından 
Sunğipek Fabrikasının 
Gemlik’e kazandırılması ile 
ilgili başlatılan mücadelenin 
bazı kişilerce “dernek 
kendine buradan yer istiy

or” şeklindeki yorumların 
yanlış olduğu vurgulanıyor.

Bildiride ayrıca,
Orhangazi Açmalar
Mevkiinde kuruluş çalış
maları sürdürülen çimento 
fabrikasının Gemlik halkını 
ve üreticisini etkileyeceği, 
yapımı planlanan istanbul- 
Bursa karayolunun şimdiki 
güzergahında ise 45 bin 
zeytin ağacının kesileceğini, 
1500 dekar arazinin kamu
laştrılarak zirai alanın yok 
edileceği belirtiliyor.

Haberi Sayfa 3’te

Gemlikli bir şayısal loto 
meraklısı seyyar satıcıdan 
aldığı bilet ile 5 bilerek 749 
milyon 475 bin lira kazan
masına karşın, aynı kuponla 
parası çekildiğinden ödülünü 
alamadı. Haberi Sayfa 3’te

Zafer Bayramı 
kutlan*4’

HAFTAYA BAKIŞ
İDenizlerde av yasağı sona erdil

□ Kadri GÜLER

Yazdan çıkış
Yaz yaz derken sıcak günleri de geride bırakıyoruz..
Bizim yazımız bilindiği gibi temmuz ağustos aylarıdır. 

Hatta eskilerin değimiyle ağustos’un yarısı yaz, yarısı da 
kıştır.

Bu yazın nasıl gelip geçtiğini anlayamadım doğırusu.
Akşamları Kumla’ya gittik, sabahlan iş başı yaptık. Sizin 

anlayacağınız yazlık kışlık evlerin farklılığından başka birşey 
Imgismedi bizim açımızdan.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala belki kısa bir tatil 
olanağı yakalarız. O’nu da bulamazsak bu yıl da böyle 
geçer, umutlar 1999’a kalır.

Bu yaz Kumla da kavgasız ve silah atışları olmayan iki 
ay geçirdik.

Demek ki pislikler temizlenmiş, halk huzur içinde 
korkusuz evinin balkonunda yemek yiyebildi. Bunda güvenlik 
güçlerinin özverili çalışmalarının payı büyük. Sağolsunlar.

Pisliklere yine de fırsat vermesinler, inanıyorum ki bir 
kaç kendini bilmez hem Gemlik'in adını kötüye çıkarıyor, 
hem de devletin gücünün bunlara yetmediği imajını doğuruy
ordu.

Balıkçılar 
ağbaşı yaptı

Su ürünleri Yönetmeliği ile 
konan, denizlerimizdeki av 
yasağı nedeniyle balıkçılar dört 
buçuk aydır denizlerden uzak, 
ağlarının^ onanmları ve 
teknelerinin bakımları ile 
uğraştılar.

üreme dönemi nedeniyle 15 
Nisan’da başlayan av yasağı 
dün gece sona erdi.

Haberi Sayfa 3’te

Başkan Avcı’nın mutlu günü

Çekicinin altında / 
kaldı, bacağı koptu

' Rusya’da yaşanan ekonomik yıkım tüm dünyayı sardı, 
f Günlerdir gazetelerin baş haberleri ekonomik krizler 
üzerine. Uzakdoğu krizinden sonra Rus ekonomisinin batışı 
karşısında batılı gelişmiş ülkelerde şaşkın.

Ekonomik kriz sıkıntısını Türkiye’de aylardır hissediyor.
L Esnaf siftahsız kepenk kapama, kredi borçlarını 
ödemede zorianmakta, çekler tepmede vehasıl önümüzdeki 
günlerin ne getireceğini bilemem tjp.

En büyük kriz bence geleceğinden emin olmama ve 
gelecek için güvensiz olmadır.

Ekonomide esas güven duygusudur.
işadamı yapacağı yatırımı yannına güvenerek yapar.

[ Yatırım istihdamı getirir, işsizlik azalır.
Son yıllarda Türkiye'de büyüme hızı azaldı. Büyük şir

ketlerin kar paylan arttı.
Bilançolar incelendiğinde kazancın işletme karlarından 

çok repo gelirleriden olduğu gözleniyor.
Bu ekonomide dağlık işareti değildir.
Enflasyonla kardeş olmuş bir toplumda, hükümetler 

yüzde yüzlere varan enflasyonu 30 yıldır aşağı çekemiyor.
' Bu iktidar her konuda rahatken bile enflasyon söylendiği 

gibi cidden % 60'lara indi mi?
Türk insanının yaşam standardı gelişirken yarınına 

Eriyen duyarsa herşey daha farklı olur.

Hasan'a 
görkemli 
sünnet
Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, oğlu Hasan'ı 
sünnet ettirdi.
Geçtiğimiz hafta.
Kervansaray Termal Otel 
Havuzbaşında yapılan, 
görkemli sünnet düğününe 
bine yakın davetli katıldı.

Haberi Sayfa 2'de

işçi kadının 
dramı
Bugün saat 10.00 sıralarında, 
meydana gelen trafik kazasında 
sırtında hayvanlarına topladığı 
otla evine gitmekte olan 
Makbule Eker adlı kadıhTIR 
romörkörünün altında kaldı.
Sabah erken saatlerde 
evlerinden çıkarak Umurbey 
zeytinliklerinden hayvanlar İçin ot 
toplayan İki kadının evlerine 
dönüşü faciayla sönuçlandı.TIR 
romörkörünün altında kalan 
Makbule Ekerin bacağı koptu 
ve hayati tehlike nedeniyle Bursa 
Devler Hastanesine sevk edildi.

Bir renk 
çirkinliği 
daha
Gemlik'in görünümünü bozan renklere 
bir yenisi daha eklendi.
Emin Dalkıran Kordonunda yapılan 
Kafoğlu Apartmanının dış cephesi sür
priz bir şekilde kiremit rengine boyanın
ca, bir renk kirliliği daha ortaya çıktı. 
Görenleri hayret İçersinde bırakan 
kiremit renkli bina, çevrede oturan 
konut sahiplerinin ae tepkisine uğruyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı 
ve Türk Silahlı Kuvvetler 
Günü’nün. 76. yıldönümü 
geçtiğimiz pazar güpü tören
lerle kutlandı.

Tüm yurtta coşkulu tören
lerin yapıldığı Zafer Günü’nde 
Gemlik'te de anma töreni

düzenlendi ve şehitlerimizin 
ruhlarına mevlitler okutuldu.

Sabah saat 9.30'da 
Atatürk Anıtı önünde çelenk 
konulması ve saygı duruşuyla 
başlayan törenler, gece 
yapılan fener alayıyla sona 
erdi. Haberi Sayfa 3’te

Gemlik Belediyesi’nde iki 
aydır denetimlerini sürdüren 
içişleri'Bakanlığı Müfettişi Emin 
Bardakçı, Kumla Belediyesine 
geçti.

Kumla Belediyesinin de tüm

hesaplarını tele tek inceleyecek 
olan Bardakçı, Gemlik iske
lesindeki memur Erdoğan 
Akgün ve tahsildar Namık 
öztürk'ün zimmet suçlarını 
ortaya çıkarmıştı. Haberi 3’te

Yol kontrollerinde üç 
tabanca bulundu

İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan yol uygulamalarında 
çeşitli marka ve çapta silahlar bulundu.

Geçtiğimiz hafta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan 
genel yol kontrollerinde. Savaş uzun adlı şahısta 9 mm çapında, 
Ercan Okur adlı şahısta Valter tipi 7.65 mm çapında, Hakan 
Afslan adlı şahısta da Baretta tipi üç ruhsatsız silah yakalandı. 
Uzun, Okur ve Arslan tutuklanarak cezaevlnetöondular.

TARİHTEN SİLMEKTİ EMELLER 
NE MÜMKÜN 
ULUS YETİŞTİRMİŞTİ 
ALPARSLAN’LAR, FATİH’LER, 

MUSTAFAKEMAL’LER, 
MALAZGİRT, İNÖNÜ, SAKARYA 
YEDİ TOKADI 
BİZANS-PALİKARYA 
ESARET TÜRK İÇİNDİR ZİLLET 
ZULMÜ UNUTMADI, AFETTİ BU ASİL MİLLET 
DEDİ: 
İLKEM “YURTTA BARIŞ, CİHANDA BARIŞ” 
EY İNSANOĞLU!
SAVAŞ’LA DEĞİL, BARIŞ’LA YARIŞ!..

fJnan
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Ecevit yine doğru söylüyor da...
Bülent Ecevit genellikle doğru şeyler 

söyler; ancak nedense uygulayamaz, 
daha doğrusu uygulama olanağı bula
maz. Birkaç gün önce Bosna’ya 
giderken uçakta yaptığı açıklama, 
yukarıdaki yargımı bana bir kez daha 
anımsattı. Sayın Ecevit şu sıralar patlak 
veren “Çakıcı olayı”nın gelişimiyle ilgili 
olarak görüşünü soran Cumhuriyet 
muhabirine ilginç şeyler söylüyor, 
örneğin gazetecinin, “Çakıcı için pek 
çok kesim delikanlı adam diyor...” gir
işiyle başladığı sorusunu bitirmesini 
beklemeden yanıtını veriyor:

“Evet, adam kendi hanımını (Uğur 
Çakıcı’yı) öldürmüş, delikanlı diyor
lar, pırıl pırıl diyorlar. Delikanlılık 
kavramı da ilginç hale gelmiş.”

Sayın Ecevit ince insandır, dili var
madığı için “ilginç hale gelmiş” diyor. 
Ama aslında, avam ağzıyla düpedüz 
“kepaze olmuş” demek istiyor. Yani 
birtakım adamlar vurdurttuğu kişilerin 
çetelesi bile tutulamayacak denli fazla 
olan, hatta bazı bankaların özelleştir
ilmesinde “son söz” hakkı bulunan, 
kendi eşini içinde en küçük bir sızı duy
madan kurşunlatan birini niteleyebilecek 
tek sözcük “canavar” olmalıdır, 
“delikanlı” asla!

Ve devam ediyor Sayın Ecevit:
“Şu aşamada üzücü bir tablo. 

Açıklamaları okuyorum, adama 
övgüler düzülebiliyor. öyle ilişkiler 
kurulmuş. Birtakım muteber 
işadamları, muteber bildiğimiz fir
malar, tahsilatlarını Sedat Peker’e 
yaptırmışlar. Bu, tabii Türkiye’de 
yargının doğru dürüst işlememesin
den de kaynaklanıyor.”

Şimdi burada durmak gerekiyor 
biraz. Bülent Ecevit’in, adam “övgüler” 
düzdükleri için kınadıklarından biri, çok 
taraftarı olan bir kent spor kulübünün 
başkanı; TBMM üyesi, yani milletvekili; 
daha da ötesi, eski bir bakan; Mehmet 
Ali Yılmaz.

Fütursuz anlatıyor TBMM üyesi ve -o 
şıralar- bakan olan Mehmet Ali Yılmaz:

“Alaattin, Sedat; bunlar Karadeniz 
çocuğu. Bunlar benim çocuğum; 
gelirler, giderler.”

Ankara Oteli’nde bazı bakan 
arkadaşlarıyla yemek yerken Alaattin 
Çakıcı’nın geldiğini belirtiyor ve ekliyor:

“Oturdu, yemek yedi. Sohbet ettik. 
Sonra sıkıldı gitti, ama o zaman aran
mıyordu.”

Yani Çakıcı, -Bakan Mehmet Ali 
Yılmaz’ın dediğine göre- kendisinin 
Çiller kabinesinde bakan olduğu 1994- 
1995 yıllarında “yasa dışı” işler çeviren 
biri değil, “masum” ve “utangaç” bir 
Karadeniz uşağı!

Henüz eşini Uludağ’da vurdurmamış 
ya!

Sabık Bakan’ın bu palavrasına kar
galar güler. Ama Türkiye öyle bir ülke ki,

o hale getirildi ki, bir suçu veya suçluyu 
“kollamak” değil, “kollamamak" 
delikanlılık raconuna aykırı. Bir dönemin 
Başbakan Yardımcısı Çiller, “Devlet 
için kurşun atan da, kurşun yiyen 
kadar şereflidir” dememiş miydi?

Sayın Ecevit dehşet verici bir açıkla
mada daha bulunuyor:

“Bir de Doğru Yol’lu bakan var. 
Adı henüz açıklanmadı. O zaman 
Çakıcı’ya, ‘Yerini tesbit ettiler, kaç’ 
dedi” diyor.

E yani, bakanın biri -öteki ikisi, üçü 
anımsamamakta direnseler de- evladı 
gibi sahiplendiği mafya babasını 
“bakanlar sofrası”nda ağırlar, bir 
başkası “istihbarat” amacıyla telefonda 
pazarlığa kalkışırsa, bir başkasının da 
adamı “Aman Alaattin, yerini tesbit 
ettiler, kaç” diye uyarması son derece 
doğal değil mi?

Bence Sayın Ecevit açmazda, önce 
“Alaattin Çakıcı’nın MiT’le ilişkisi 
yok” buyurmuştu, ama ardından “Beni 
yanlış anladılar” demek zorunda kaldı, 
suçu meslektaşlarına -gazetecilere- attı, 
ilişki ayan beyan ortaya çıkmıştı çünkü. 
Şimdi de dobra dobra konuşuyor. Tıpkı 
1977’de, 1978’in başlarında olduğu 
gibi...

Anımsayınız, o zaman da özel Harp 
Dairesi’nin örgütlediği “sivil güçier”le 
ilgili kaygılarını dile getirmiş, sonra “12 
Eylül”ün başkomutanının verdTği 
güvenceyi yeterli görmüştü. Yani doğru 
şeyler söylemiş, ancak nedense uygu- 
layamamış, daha doğrusu uygulama 
olanağı bulamamıştı.

Ya ne yapmıştı?
Partisini iktidara getiren işçi 

sendikaları konfederasyonunu hasım 
ilan etmiş, “Bizim kimseye ödenecek 
diyetimiz yok” romantizmiyle “sağ”la 
uzlaşmaya kalkışmıştı.

Sonra?
Sonrası malum, ne İsa’ya, ne 

Musa'ya yaranabilmişti.
Bunca deneyim yaşamış siyasetçi 

Ecevit, bir de “Çetelerin kökü 70’lere 
uzanıyor” demez mi?

El insaf! 70’lerde siz, hem de “faşist 
güçlerle mücadele etmek için” iktidara 
talip olmuştunuz, ve de halk size bu 
olanağı tanımamış mıydı? Benzer söz
leri o zaman da söylememiş miydiniz?

Onun için merakla bekliyorum, acaba 
Sayın Ecevit, yine sadece doğruları 
söylemekle mi yetinecek?

Bakalım, göreceğiz..
* * *

Hayıflanıyorum, “Büyük Zafer”in 
yıldönümünde bunları mı konuşmalı, 
yazmalıydık? Anadolu kadını bunun için 
mi sırtında yavrusu, cepheye mermi 
taşımıştı? Mehmet’ler bunun için mi göz 
kırpmadan can vermişlerdi bir hilal 
uğruna?

Ne dersiniz?

ISO’ dan 
“Yönetici 
Asistanı 
Eğitimi” kursu

Merkezi Bursa Fomara 
Yardımcılar işham’nda bulu
nan ISO Kalite Yönetimi ve 
Danışmanlık Ltd- tarafından 
“Yönetici Asis.an Eğitimi” 
konulu kurs düzenleniyor.

9 Eylül - 12 Ekim tarihleri 
arasında yapılacak olan 
kursta, İletişim ve Halkla 
İlişkiler, ;ön Muhasebe, 
Dosyalama iş Yazışmaları, 
Diksiyon işletme Bilgisi 
konularında beş uzman 
tarafından,pazartesi? - ve 
perşembe günleri saat 19.oo 
ile 21.oo arasında eğitim 
verilecek.

Karakoşnille 
mücadeleye 
devam
Zeytin zararlılarından 
karakoşnille mücadele 
devam ediyor, 
ilçe Tarım Müdürlüğü yetk
ililerinden aldığımız bilgilere 
göre, halkalı leke ile 
mücadele, havaların henüz 
sıcak olması nedeniyle 
önümüzdeki aylarda başlay
acak.
Zeytin sineği ile mücadele 
de sürüyor. Zeytin sineklerini 
yakalamak için kullanılan 
tuzaklar, muhtelif yerlerde 
kuruldu ve ilçe Tarım yetk
ilileri tarafından takip ediliy
or. Zeytinin vuruk ve tuzak
ların durumuna göre, gerekli 
görülürse bu zararlı ile de 
mücadeleye geçilecek.

Başkan Avcı’nın mutlu günü

ctoğayc mu, yeçcti âontt
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Erzurum Nüfus 

Müdürlüğünden aldığımız 

nüfus cüzdanlarımızı 

kaybettik.

Hükümsüzdür. 

Sevim & Kazım 

NEGiŞ

Hasan'a 
görkemli 
sünnöt
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, oğlu Haşan Avcı'yı 
görkemli bir törenle sünnet 
ettirdi.
Bursa Kervansaray Termal 
Otel Havuzbaşı’nda 
yapılan sünnet düğününe, 
bine yakın davetli katıldı. 
Geçtiğimiz hafta cuma 
günü akşamı havai fişek 
gösterileri ile başlayan sün
net düğününe, Orman 
Bakanı Ersin Taranoğlu, 
Bursa Valisi Orhan 
Taşanlar, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdem Saker, 
Gemlik Kaymakamı Şener 
Can, İlçe belediye başkan- 
ları, siyasi parti temsilcileri 
ile Avcı’nın yakınları katıldı. 
Süpermen şekilli sünnet 
pastası geceye renk 
katarken, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, oğlu 
Hasan'ın düğününde 
sahneden hiç inmedi. 
Bol bol oynayan Avcı 
ailesinin mutluluğuna diye
cek yoktu.
Kervansaray Termal Otelin, 
havuzlarının kapatılmasına 
karşın, salon konuklara 
yetmeyince kaplıcanın 
önünde bulunan salon da 
davetlilere açıldı.
Küçük Hasan'ı tebrik için 
uzun kuyrukların oluştuğu 
düğün töreninde, davetliler 
erkekliğe ilk adımını atan 
Hasan'ı altına boğdular.

ÇILGINLIĞIN GLOBAL-İZMİ
Dünyanın, sarı öküzün boynuzları üstünde duran düz | 

bir tepsiye benzediğine inanıldığı çağlarda insanlar, doğal | 
afetleri ve toplumsal çöküntüleri de san öküzün, hatalarından I 
dolayı insan oğluna kızgınlığına yorarlarmış!

Fazlaca kızdığı zamanlar, şöyle bir başını sallamaya I 
görsün yer yerinden oynar, dağlar dalgalanır, ırmakların I 
yalaklan değişirmiş!..

Hışmına uğramamak için, san öküz adına adaklar adanır, 
kurbanlar kesilir, ibadetler edilirmiş!..ödüllendiren de ceza- 
landıran da sarı öküzmüş!

Bilim bilgisinin olmadığı çağlarda doğruluğu tartışma I 
götürmez temel bir ilke (causalite) olarak kabul edilen bu I 
açıklama tarzı, bugün gülünç, safça-cahilce görülse de 
filozofça bir yanı da var!..

Toprağı işlemeyi, ekip-biçmeyi öğrendikçe, göçebelikten I 
yerleşik hayata geçen ilk toplulukların en çok ihtiyaç duyduğu I 
şey sarı öküzün gücüydü, kuvvetiydi! Daha çok toprağı, daha I 
kolay ve hızlı işleyebilmek, üretileni taşıyabilmek için san I 
öküz çok önemliydi! Bu günün traktörü, eker-biçer-döğeri, 
taşıma araçları gibiydi... O çağlarda bunlardan da önemliydi! I 
“Öküz öldü, ortaklık bozuldu!” özdeyişinin anlam derinliğini I 
düşünün! Toprağın işlenememesi halinde, ortaya çıkan açlığı, I 
yokluğu, salgın hastalıkları, ölümleri düşünün!..

İnsan yaşamı için bunca önemli olaylar karşısında, I 
insanoğlunun, sarı öküzü yüceltip tanrılaştırarak hayatı, I 
dünyada olup-bitenleri onunla açıklamasını algılayabilmek I 
fazla şaşırtıcı olmasa gerek! Hindistan'ı anımsayın, tarih bilgi
lerinizi, Apis öküzünü anımsayın... Anadolu'nun geçmişini ve I 
halen bazı yörelerde bugününü göz önüne getirin...

Öküz, toprağa yerleşik bütün ilkel toplulukların “global ■ 
simgesiydi! Yani; tepsi biçiminde dümdüz olan dünya I 
öküzün boynuzları üzerinde duruyordu! Bütün ödüllerin 
ve felaketlerin nedeni de oydu! Hayat onunla vardı!

Doğal ki; hayat yerinde saymıyor! Sürekli gelişim, I 
değişim..

İnsanoğlu hayattan öğrendikçe, dünyanın da tepsiye değil 
yumurtaya benzediği anlaşıldı! Devran değiştikçe dünya da 1 
öküzün boynuzları üzerinden indi trene-uçağa bindi! Uzay I 
çağına, bilgi çağma ulaştı! Daha, alacak çok yolu davar! ] 
Belki de asıl yolun başlangıcında daha!

İnsan hayatı açısından uzun, toplum hayatı bakımından I 
kısa, yerküre ve evrenin serüveni dikkate alındığında sadece 
bir 'an' diye düşünebileceğimiz tarihi sürecin bugünkü aşa- I 
ması da; ulusal, çok-uluslu, uluslarüstü dev bankaların, sigor- I 
faların, şirketlerin... Yeni anlamda tröst ve korsorsiyumların...' I 
Ulaşım, taşımacılık, sınırtanımaz iletişim-haberleşme I 
ağlarının oluştuğuna tanık oluyoruz! Kısacası; bilginin, 
teknolojinin, sermayenin ve bunlara paralel ‘istihbarat 
organizasyonlarının’ sınır tanımazlığına, globalleşmesine, 
bir başka deyişle Yeni Dünya Düzeni ne tanık oluyoruz!

Yeni Dünya Düzeni! Bugünün ileri olanaklarıyla 
donatılmış dünkü emperyalizm!

Gelişmiş toplumlar ,(7G'ler ve benzerleri...), gelişmekte 
olan toplumlar (görece olarak, Çin, Hindistan, Brezilya, 
Türkiye...) ve geri toplumlar ayrımı yerli yerinde durmaya I 
devam ediyor!

Gelişmiş toplumlar, oluşturdukları mekanizmalar ve 
güç odaklarıyla karar erkini ellerinde tutuyorlar! Geri ve 
gelişmekte olan toplumlara dayatmacı yaklaşımla örneğin; II 
herşeyi (!) özelleştirin, devleti küçültün, ekonomik I 
büyümeyi durdurun diyebiliyor, çalışanların ücretlerini I 
belirleyebiliyor ve yaptırım uyguluyorlar!..

‘Eşitsiz Gelişim Yasasr gereği güç dengelerindeki , I 
olası bir değişikliğin aleyhlerine olmaması için ellerinden i I 
geleni yapı- yor, Makyavelizm’i kendileri için doğal bir 11 
hak (!) sayabiliyorlar! Koruyup-kolladıkları işbirlikçileri I 
sayesinde ciddi bir güçlükle de karşılaşmıyorlar!

Geri ve gelişmekte olan •toplumlarda ‘sınırsız 11 
özelleştirme’yi (ki, aksi devletleştirme değildir!), her derde 
deva olarak görmek, giderilmesi olanaksız, korkunç sonuçlar 11 
doğurabilir! Orta ve Latin Amerika ülkelerinin, Rusya'nın halini 11 
göz önünde tutun!..

Ayrıca; bu tür ülkelerde sınırsız özelleştirme, hızlı 11 
tekelleşmeyi doğurur! Bu durum, giderek, zaten var olan [ 
uçurum ve dengesizlikleri (ekonomik, siyasi, hukuki, eğit- | 
sel...) daha da artırarak toplumları ve bireyleri kaosa, yıkı- ' I 
ma götürür! ülkeleri çete-mafya üreten çiftlikler haline : I 
getirebilir!

Evlilik, nişanlılık ve balayı dönemlerinden sonra I 
başlar! Globalizmin dayattığı fenomenlerin uzun vadeli ı |l 
sonuçları göz ardı edilmemelidir! Düşünülmeli ki, bu günler ı 
dünün sonucudur! Yarınlar da bu günlerin sonuçları ola- I 
çaktır! Konjonktürü, “politik ekonomilerin” belirlediği 1 I 
yüzyılımızda “bugünü” kurtarmaya yönelik yaklaşımlar, 11 
yarınları tümüyle kaybettirebilir!

Düşünülmeli! Kimler için globalizm! Toprağının altını- I 
üstünü, denizlerini-göllerini sarmışlarsa ayrık otları gibi, | H 
gökyüzünü kuşatmışlar, kanser gibi işlemişlerse toplumun en j 
temel birimlerine kadar... Global sürecin, işleyişin neresin- | 
desin!

Düşünülmeli! Kendileri birleşip büyürken senin küçülmeni 11 
neden isterler! Araştırılmalı! Onlar, neleri (!) ne ölçüde (!) 11 
ve ne biçimde (!) özelleştirmişler. Sana, karayolları taşı
macılığını dayatırlarken (ki, petrolün yok!) kendileri demir- ı 
yolları ağını niçin örmüşler! L
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ihtiyaç üzerine kapasite arttırılıyor.
BORUSAN Holding Gemlik İşletmelerinin mevcut 

iskelesine 200 metre uzunluğunda yanaşma yeri olan 
ek yapılıyor.

BORUSAN'ın kuruluşlarından plan BORTRANS A.Ş. 
Genel Müdürü Buğrahan Hanağasıoğlu yapılacak 
ek iskelenin Bursa, Kütahya, Eskişehir, Ankara, 
Balıkesir bölgesinin artan ihtiyacına cevap vermek 
amacıyla projelendirildiğini ve bu. inşaatın bitmesin
den sonra yükleme - boşaltmanın dışında limancılığa 
farklı boyutlar getireceklerini söyledi.

Fabrika içinde bulunan iskölönin kenarında 
geçtiğimiz hafta cuma günü kurban kesilerek 
başlatılan çalışmaların kısa zamanda bitirilerek, 
hizmetin bölgeye getirileceği açıklandı.

Eski iskelenin bir buçuk milyon ton kapasitesi, 
-bulunduğunu söyleyen BORTRANS Genel Müdürü 
Hanağasıoğlu, yeni iskeleyle birlikte yüklöme-boşalt-

ma kapasitesinin iki buçuk milyon tona çıkarılacağını 
söyledi. '

Yoğun bir şekilde konteyner yükleme;boşaltmd 
işlemlerini de yapacaklarını söyleyen Hanağasıoğlu, 
BORUSAN Grubu'nun yasalara çok titiz davrandığını, 
yapılacak iskete için ÇED raporlarının da bulunduğu, 
çevreye hiçbir zararlarının, olmayacdğını.bildirdi. •

İskele su derinliğimm$ metle olduğunu belirten 
Hanağasıoğlu, “Yukleme-boşaltma islerinde her 
tona karşılık devlete 90 çent ödüyoruz. Yalnız, başka 
limanlar bu parayı ödemezken, bir çifte standart 
yürütülüyor. BORUSAN olarak biz geçtiğimiz yıl, 
hâzineye 1 milyon dolar kazandırdık. Çifte standart 
kaldırılmalı.” dedi.v

BORUSAN'a yapılacak ek iskelenin tamamlan
masından sonra, Gemlik'teki deniz trafiğinin-daha 
da hareketleneceği bildirildi.
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Sayısal Loto Gemlik’te
Sayısal Loto merak

lıları, sayısal kuponlarını 
Bursa’ya götürme zah
metinden kurtuluyorlar.

Sayısal Loto severler 
oynadıkları loto kupon
ların! ilçemizde bayi 
olmadığından Bursa’ya 
göndermek için 
Gemlik'teki spor toto bay
ilerine emaneten yatırıy
orlardı.

Spor Toto Genel 
Müdürlüğünden bayilik

için izin alan Vecdi 
Angüneş, sayısal loto 
hizmetini bugünler,de- 
sayısal meraklılana 
Semerciler yokuşunda 
açacağı Gemlik bayil
iğinde sunacağını söyle
di.

Ruhsat işlemlerinin 
tamamlandığını belirten 
Angüneş, makinanın 
gelmesiyle sayısal 
kuponu satışlarının 
başlayacağını açıkladı.

Zafer Bayramı kutlandı
[ 30 Ağustos Zafer Bayramı 
ve Türk Silâhlı Kuvvetler 
Günü’nün 76. yıldönümü tören
lerle kutlandı.

3 Ağustos 1998 Pazar günü 
saat 9.30’da Atatürk Anıtı'na 
çelenklerin konulması ve saygı 
'duruşuyla başlayan törenlerin 
ardından, Garnizon Komutanı 
saat 9.30-10.15 arası tebrikleri 
kabul etti.'

■ Atatürk Anıtı önündeki 
törenin afdından tören alanına

gelindi. Sâat 11.00-11,15 arası 
Kaymakam, Garnizon Komutanı, 
Belediye Başkanı askeri birlik
lerin, okulların, resmi ve özel 
kuruluşların bayramlarını kutladı.

istiklal Marşı’nın söylenip, 
bayrak töreninin yapılmasından 
sonra günün anlam ve önemini 
belirten konuşmalar yapıldı. 
Geçit töreni ile program sona 
erdi.

Gece ise fener alayı düzen
lendi.

Müfettiş Bardakçı Kumla Belediyesinde
Yaklaşık iki- aydır 

Gemlik Belediyesindeki 
denetimlerini sürdüren 
İçişleri Bakanlığı müfettiş
lerinden Emin Bardakçı, 
buradaki görevini bitirerek 
KumlaBelediyesine geçti.

G e m I i k 
Belediyesinden sonra 
Kumla Belediyesinin 
hesaplarını da inceleye
cek olan Emin Bardakçı, 
Gemlik Belediyesindeki 
denetimlerinde iskele 
memurluğunda görevli

Erdoğan Akkgün ile tah
sildar Namık öztürk'ün 
zimet suçu işlediklerini ve 
ekrakta değişiklik yap
tığını saptamış, durumu 
Cumhuriyet Savcılığına 
bildirmişti.

Savcılık yaptığı soruş
turmadan sonra iki 
görevliyi mahkemeye 
sevk etmiş, mahkeme 
Akgün'ü tutuklarken, 
öztürk'ün tutuksuz 
yargılanmasına karar ver
mişti.

Gemlik Çalışan
Kadınlar Derneği
(SOROPTIMIST) kurucu 
üyelerinden Eczacı Mine 
Akdeniz, uzun süredir 
görevini yürüttüğü Gamlik 
SSK Hastenesinden ikil 
görevinden emekli oldu.

İstanbul'a yerleşeceği 
öğrenilen Mine Akdeniz'e 
geçtiğimiz günlerde kulüp 
arkadaşları tarafından 
Bursa CBC Tekstil’de 
yeni açılan Star Park'ta

bir veda yemeği verildi. t 
Mine Akdeniz, Gemlik

Soroptimşt Kulübü kurucu 
üyeliğinden sonra kulüp 
başkanlığı da yaptı.______

Matbaamızda 
yetiştirilmek 
üzere çırak 

aranıyor 
KÖRFEZ Ofset

Haariahan basıh büSenlncfe Sunğtpek, Caigti,Çimento -

ADD halkı duyarlı 
olmağa dğırdı

Atatürkçü . Düşünce 
-Demeği Gemlik Şubesi yöne
tim kurulu taragfıdan hazırlan 
basın bildiricinde, ilçemizi 
ilgilendiren Sunğipek, Çarlgil, 
çimento fabrikası kuruluşu ve 

' İstanbul çevre yolu ile.ilgili 
| olarak halkın duyarlı olması, 

istendi
Yönetim kurulu üyelerinin ı 

imzasıyla yayınlan bildiride.
• Atatürk tarafından kurulan 

Gemlik Sunğipek fabrikişanıın 
.'tarihçesine değinildikten 
/ sonra fabrikanın özelleştirme 
' kapsamına alınarak TEKEL 

• Genpl Müdürlüğüne 
devredildiği anımsatıldı. Bu 
alanın Gemlik '..halkına 
kazandırılması gerektiği" vur
gulandı.

Bildiride derneğin
> Sünğipek ' Fabrikasınının 

Gemlık'e kazandırması ile 
ilgili /olarak başlattığı 
mücadelenin bazı kişilerce 
“dernek kendine buradan 
yer istiyor” gibi Yanlış anla
malara yol açan duyumlar 
yaydığını, bunun yanlış 
olduğu vurgulanıyor. Bildiride 
şu görüşlere yer'veriliyor:

“Bizim amacımız şu anda 
fabrikada çalışan 326 işçinin- 
mağdur edilmeden emek
liye ayrılasıya kadar işlerinin 
başında bulunmalarıdır. 240 
dekar bu alanın doğal sit 
alanı haline getirilerek 
Atatürk Kültür Merkezi yapıl
masını veya Gemlik 
Belediyesine ya da Kültür 
Bakanlığına devrini istemek
teyiz. Buraya huzurevi, 
öğrenclyurdu veya kültür 
çatışmalarının yaılacağı bir 
alan olmasırfı istemekteyiz.”

Gemlik halkının rakı fab
rikası istemediğini, yıllardın 
karbon sülfür ve amonyak} 
koklayan halkın birde anason 
koklamasını istemediklerini 
belirten ADD yöneticileri, "Biz 
Atatürk’ün ve ö’nunl 
başbakanının anılarının 
korunmasını istiyoruz" deuıi-, 
er. ,

CARLGİL
Sun'ğipek konusünâa| 

Getnlikli ' siyasi . partilerini 
duyarsız kaldıklarını; 
Cümhurbdşkanının mektu
plarına cevap verdiği hatır
latılan basın bildirisinde İznik 
Gölü kenarında yapılmakta 
olan Carlgjl nişasta fab
rikasının doğanın dengesini 
bozgcdğını ve atıklarını 
Karsak Deresi ile Gemlik 
Körfezine boşaltacağı hatır-! 
latılarak “Gemlik halkı olarak 
körfezin kirletilmesini istemiy- 
oruz”denildi.

Basın bilirisinde Orhangazi! 
Açmalar mevkiinde kuruluş • 
hazırlıkları süren çimento fab-| 
rikdsının dâ kurulması halinde 
Gemlik üreticisi ve halkının 
çimento tozundan etk
ileneceği, yapımı planlanan 
İstanbul Bursa karayolunun 
şimdiki güzergahının ise ,45 
bin zeytin ağacının kesile
ceğini, 1500 dekar arazinin 
kamulaştrılarak zirayi alanın 
yok edileceği hatırlatılarak |

“ Gelin Körfezimizi kirlet
tirmeyelim, gelin kültürel 
çalışmalarımızı yürüte-} 
ceğimiz alanları başkalarına! 
peşkeş çektirmeyelim, gelin 
çocuklarımıza imkan 
tanıyalım 45 zeytin bin 
ağacı kestirmeyilim.”denlldi.

Anlatacak çok şey var
Uzun tatillerde.ı.oonraki yazılarda sanki ilk kez yazıy- 

ormuşcasına heyecan duyulur. Ya da sadece ben öyle 
hissediyorum. An a tatilden sonraki ilk iş günü, hatta ilk 
hafta bir adaptasyon sürecini gerektirmez mi?

Sanki hiç orada çalışmamışsınız gibi bir yabancılık 
hissiyle, kaçırdığım bir şeyler var mı telaşı aynı anda 
yaşanır. Şimdi ben de bunları yazarken sanki hiç yaz
mamış gibi acemi, beraber yaşanmamış birkaç haftanın 
söylenmemiş sözleri arasında, telaşlıyım. Gördüklerimi, 
okuduklarımı, yaşadıklarımı mı yazsam/hangisini anlat
sam, acaba yazıldı mı kalabalığıyla fena halde baş 
başayım.

Bilmiyorum hatırlıyor musunuz, tatile çıkarken 
“kendimi şarja koyuyorum” demiştim. Cep telefonunu 
örnek vermiş ve o bile çalışmak için belli bir süre kendini 
şarj etmek, çalışmamak zorunda diye de bağlamıştım. 
Yazım üzerine bir okuyucum beni aradı. “Biliyor 
musunuz artık cep telefonları şarj edilirken de kul
lanılabiliyor” dedi. “Nasıl yani” diye şaşırdım önce. 
“Bir aparatı var şarj edildiği süre içinde de kullan
abiliyorsunuz” deyince ben de “Tabii ki böyle bir şarj 
yöntemi var ama o cep telefonunun ruhuna uymuyor 
ki” diyebildim.

Ve konuşmamız cep telefonu ruhu, çalışırken de 
kendini bösleyebilmenin ve zaman zaman cep telefon
larında olduğu gibi deşarj olup -sanırım bu tatil- yeniden 
dolmanın yararları üzerine devam etti.

Benim için son derece yararlı olan bu konuşmayı 
özellikle Sakıp Sabancı’nın son kitabını okurken sık sık 
hatırladım. Sabancı her şeye zaman, ayırın diyor ve 
ekliyordu :

“işte başımı kaşımaya vaktim yok...
Ben hayatımda tatil yapmadım...
Kitap okumak bir yana gazeteye bile bakamıyorum...
Arkadaşlarımı unuttum...
Hayatım iş ve ev,arasında geçiyor diyenlerden 

başarıyı yakalayan görülmemiştir.
Her şeyi zamanında yapın.

' Yapacağınız şeyleri birbirine karıştırmayın. Her şeye 
vakit ayırabilmenin, zamanı planlamanın en iyi yolu not 
tutmak, defter tutmak, güm"' -' r- -ut>r

Başarı bir bütünü" ayak lamış
insanların hayatını iı?

Göreceksiniz aşka da vakit ayırabilmişler, ailelerine 
de, müziğe de, resme de, gezmeye de, spora da, golfe 
de, yelkene de, kayağa da, sohbete de, arkadaşlığa da, 
işe de, başarıya da...”

Bunu Sabancı söylüyorsa mutlaka bir bildiği var diye 
düşünüyorum.

Tüm bunları yapabilmenin, hayatı ve başarıyı 
yakalayabilmenin yolu ise kuşkusuz sağlıklı olmaktan 
geçiyor. Uzun tatilimin bir bölümünü sağlık neden
lerinden dolayı yatarak geçirdiğim için “sağlıklı” 
olmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunun farkına 
vardım.

işe, bize emanet e'dilen bedenimize ve ruhumuza iyi 
bakarak başlamalı, daha sonra kişisel gelişim ve başarı 
için yol almalıyız.

Kendimize, dostlarımıza, işe Ve hayata zaman ayır
manın bir yolunu bulmak için zaman zaman kendimizi 
şarja.koymak ya da “ruhuna aykırı” olsa da çalışırken 
şarj edilmek ise tamamen bizim seçimimiz olacak.

Denizlerde

Balıkçılar ağ başı yaptı

Sahte sayısal loto’ya dikkat
Gemlik’ti bir şans sahibinin 474 milyon 475 lira kazandı 

ama parasını alamadı. Aynı kopon ile para çekilmiş.
Gemlikli bir sayısal meraklısının 

Adana'da seyyar satıcılardan aldığı 
1005 98 844 Se LS seri numaralı 
bilettin, B- 05 15 18 39 42 46 SS 
numaraları ile 5 bilerek 749 milyon 
475 bin lira kazanmasına karşın, 
parasını alamıyor.

Çünkü daha önce bir başkası 
aynı numaralı sahte kupon, ile 
parayı Gemlikli talihliden önce çekti. 
Milli piyango Bursa Şube Müdürlüğü 
yetkilileri sahte koponların 
satıldığını, seyyarlardan sayısal loto 
alınmamasına dikkat çektiler.

Su ürünleri Yönetmenliği 
ile konan denizlerimizdeki av 
yasağı nedeniyle balıkçılar 
yaklaşık dört buçuk ay deniz
den uzak kalarak ağların 
onarımı ve teknelerin bakımı 
ile uğraştılar.

Gemlik ve çevresinde yak
laşık 5 bin kişinin balıkçılıktan 
geçim sağladığı ancak bu 
oranın giderek azaldığına 
dikkat çeken ilgililer, Gemlik 
merkezinde büyük teknenin 
kalmadığını, balık türlerinin 
azalması maliyetlerin yük
selmesi nedeniyle zarar eder 
duruma geldikleri için 
teknelerin satıldığını söyledil
er.

Kapaklı Köyünde 4 büyük 
teknenin denize açılmak için. 
hazırlandığı, körfezde
balıkçılığın daha çok 7-10 
uzunluğundaki algarna 
tekneleriyle gerçekleştiriliyor.

Balıkların üreme dönemi 
nedeniyle denizlerimizde 15 
Nisan günü başlayan av 
yasağı dün gece sona'erdi-.

TEDAŞ’dan 
çifte 
ihbarname

TEDAŞ Küçük Kumla da otu
ran abonelerine süpriz yaptı.

Geçtiğimiz ay abonelere gön
derilen ihbarnamelerden bir süre 
sonra ikinci ihbarnameyi alan 
aboneler şaşırdılar.

ihbarnamelere eklenen bir 
yazıda, ilk ihbarnamelerin dikkate 
alınmaması,birinci ihbarnamede 
birim fiyatların hatalı yazıldığı 
belirtildi, ikinci ihbarnamede 
ödemeler daha yüksek görülüy
or.
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FABRİKA DURAĞI
dün akşam bütün yüzünle bana doğru eğilmiştin 
gözlerin hüzünle doluydu güya beraber 
öptüm ki sen değilmişsin büyük yalnızlığımmış 
yalnızlığımı emziren korkunç karanlığımmış 
dün akşam yeniden ıhlamurlar boyunca gittim 
yine yoldan çingeneler geçiyorlardı

öksüz bir cıgara gibi iki nefeste bitirdik 
sonuna geldik birlikte başladığımızın 
üfledik birer birer ışıklarını söndürdük 
haziran gecesi içindeki aşkımızın 
karanlıkta kaldık yalnızlıkta kaldık 
İstanbul çığlık çığlık ter döküyordu

gökyüzü, en karanlıktı sonra gözlerin 
fabrika durağındaki bayram yerinde 
lacivert saçlı kürtlerin sonra devrilmişliği 
bir elbistan türküsünün ucundan ısırmışlığı 
yumruk kadar yürekleriyle sonra çocuklar 
sonra niyet çeken askerler karanlıktı 
sonra sessiz sedasız sevişen ıhlamurlar

o akşamın eteklerinde iki mahsun çocuktuk 
izinli jandarmalar nişan atıyorlardı 
atlı karıncalar gıcır gıcır gülüyorlardı 
yorgunluğumuza rağmen adeta mesuttuk 
canaVar yoksulluğumuz sanki unutmuştuk 
başımızı sokacak evimizin olmadığını 
iki yakamızın uçuca gelmediğini 
halimizi soran olmadığını sanki unutmuştuk 
içimizden ebabil kuşları geçiyorlardı

o akşam fabrika durağındaki bayram yerinde 
elbirliği ile bir donanma yaşadık 
ıslıklı denizlerin ihtirasını yaşadık 
gözbebeğimizdeki kan siyaha dönmüştü 
bayramın sonu gelmişti oysa ışıklar sönmüştü 
ben yıkılıp gitmiştim erken kalkacaktım 
sen bir rüzgara girmiştin erken kalkacaktın 
ikimiz ekmeğimizin peşine düşmüştük 
öyle uzun sevişmeye vaktimiz yoktu

Gi
Ne 
Ne 
Sır 
öyi 
Git 
Va

Gil 
Sa 
Ha 
Ha

He 
Bir! 
Bu 
Der 
Seı

Gü 
Sol 
Dal 
Rü: 
üşi 
Alif 
Ne

Dit 
Hıd 
Çık 
Dik 
Yür 
Göt 
Yar

BÖYLE BİR SEVMEK 
ne kadınlar sevdim zaten yoktular 
yağmur giyerlerdi sonbaharla bir 
azıcık okşasam sanki çocuktular 
bıraksam korkudan gözleri sislenir 
ne kadınlar sevdim zaten yoktular 
böyle bir sevmek görülmemiştir

hayır sanmayın ki beni unuttular 
hala arasıra mektupları gelir 
gerçek değildiler birer umuttular 
eski bir şarkı belki bir şiir 
ne Şadınlar sevdim zaten yoktular 
böyle bir sevmek görülmemiştir

yalnızlıklarımda elimden tuttular 
uzak fısıltıları içimi ürpertir 
sanki gökyüzündü bir buluttular 
nereye kayboldular şimdi kimbilir 
ne kadınlar sevdim zateri yoktular 
böyle bir sevmek görülmemiştir 

(Atilla İLHAN)

MANASTIR ÖZNUH KOOPERATİFİMDE 
BİTMİŞ SIFIR 3+1 KALORİFERLİ ASANSÖRLÜ

TEL : 513 17 97

Bu 
Bir 
Dile 
Ber 
Hıd

KİLO İLE İLGİLİ SORUNLARINIZDA 
KESİN GARANTİLİ ÇÖZÜM, 

SAĞLIKLI BESLENME ÜRÜNLERİ

MÜRACAAT TELEFON
513 25 19

(2. Sayfadan devam)

Yerkürenin tarihi âüreci, bir anlamda, 
globalleşme yarışının farklı şekillenmelerine tanık 
olagelmiştir! Birinci, ikinci global savaşları, daha 
öncesini, imparatorlukların kıyasıya mücadelelerini 
düşünün! Doğal ki; bu gün bu yarış oldukça farklı 
boyutlarda devam ediyor. Bazı konularda, bir 
ölçüde yarışanları da aşarak!..

Yakın geçmişe bakıldığında... Rus Devlet 
Kapitalizmi-emperyaiizmi globalleşme yarışını 
kaybetmiştir ve üçüncü dünya toplumları ar? ma hızla 
yuvarlanmaktadır! (Bu yazının konusu olmamakla 
beraber şunu da kısaca belirtmek gerek : Sovyetler 
Birliği sosyalizmi kesinlikle hiç yaşamamıştır! 
Sosyalizme giden yol ‘iktidarın sovyetlerden alınıp 
merkezi yönetime devredilmesiyle’ .daha Lenin 
döneminde kapanmış, bir daha da açılmamıştır.) 
Konuya dönersek; yarışı kazananlar, Liberal 
kapitalist-emperyalist yolu izleyenler olmuştur. Ne ki; 
bu yarış sosyalizmle liberalizm arasındaki bir 
globalleşme yarışı olarak gösterilmiş, sonuç da 
sosyalizmin yenilgisi olarak lanse edilmiştir! 
Yanlıştır!

Bugün globalleşme yarışı, yani; dünya egemenliği 
ve yerkürenin paylaşılmasının tamamlanması kavgası, 
yeni güçlerin de katılımıyla çılgınca devam ediyor! 
Tarihin tüm birikimleriyle, soğuk-sıcak, çağın-en 
ileri ve ince teknikleriyle!

Az gitti, uz gitti! Dere-ıepe düz gitti! Gele gele 
nereye geldi bu kavga, bu yarış! Daha da önemlisi 
nereye varacak!..

Ulaştığı bugünkü aşamada dünya ve globalizm, 
binlerinin birşeyleri üstünde duraç Monica'nın kutusu 
sanki! ürperiyor, sallanıp-sarsılıybr!..

Histerik ağrılar gibi, ordan oraya sıçrayarak, 
dünyayı saman alevi gibi saran borsaların çöküşünü 
düşünün! ilan edilmiş-edilmemiş kavgaları, savaşları 
düşünün!., iki bine iki kala böyle mi olmalıydı dünya! 
Güçlünün haklı sayıldığı çıldırmış bir çağda 
yaşıyorsunuz! Globalizm bunu onaylatmaktır!

Son tahlilde başarı şansı yoktur! Yoktur ama, bu 
çılgınlığın çok acılara mal olacağı, çok canların 
yanacağı da ortadadır! Sanki dünya, üçüncü bir 
global çılgınlığın ‘megalo-maniası’nı yaşıyor! 
1930’lar gibi!

Kendi öz-gücüne güvenen ‘reel-potansiyel’ 
değer ve zenginliklerine sahip çıkabilen uluslar, 
toplumsal sözleşme-uzlaşma temelinde iç- 
dengesini kurmuş olmak koşuluyla en büyük 
güçlerle bile her türlü işbirliğine girebilir, ulus- 
devlet olgusunu aşabilir! Bireyleri özgür, bağımsız 
bir toplum olmanın koşulu da budur! Bunu 
başarmış ve yeterince başaramamış toplumla» göz 
önüne getirin!

Bu okuduklarınizi kendinizce yeniden yazın! 
Düşünün!.. Ekleyin, çıkarın, katkılarda bulunun!..

Ya da, hiç okumamış gibi unutun gjtsin!..
Sahi, neyin üstünde duruyor dünya? Başını sallayıp 

da boynuzlarında duran dünyayı felaketlere 
sürüklememesi için, kızdırmamak, daha mı çok 
yemlemek gerekiyor sarı öküzü!

Yine de şanslısınız! ‘Reel-potansiyel’ olanak ve 
zenginlikleri bol bir ülkede yaşıyor olmanın bilincini 
aklınızdan çıkarmamanız dileğiyle!..

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesi'nin 19.06.1998 
tarih, 98/510 esas, 98/516 
kararı ile BOY RAZ olan 
soyadım POYRAZ olarak 
tahsis edilmiştir.

EMEL POYRAZ

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesi'nin 19.06.1998 
tarih, .98/509 esas, 98/517 
kararı ile BOYRAZ olan 
soyadım POYRAZ olarak 
tahsis edilmiştir.
ÇAĞLAR GÜZEL POYRAZ

İSİM TASHİHİ
Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesi'nin 19.06.1998 
tarih, 98/508 esas, 98/515 
kararı ile BOYRAZ olan 
soyadım POYRAZ olarak 
tahsis edilmiştir.

EBRU POYRAZ

Vtfai w Teşekkür
Biricik varlığımız 

CANER GÜNDOĞAN’ ımızın 
vefatı nedeniyle cenazesine 

katılan, bizzat gelerek 
başsağlığında bulunan, 

telefon ve telgraf çeken, 
dost, akraba ve tüm 

arkadaşlarımıza teşekkür 
ederiz.

SEVENLERİ

ARANIYOR
KATALOG İŞİNDE

PRİM ESASIYLA ÇALIŞACAK ENAZ 
LİSE MEZUNU BAY ve BAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaat:

KÖRFEZ OFSET

MİLTON
AİLE GAZİNOSU
Düğün, Nişan ve Özel günleriniz için 

rezervasyonlarımız 
devam ediyor
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FELSEFECİ: DÜŞÜNEN İNSAN
Toplumumuzda biraz farklı ve yorumla

yarak düşünen, düşündüklerini dile getirirken 
ayrıntıya yer veren kişilere felsefe yapma 
denir. Felsefe yapmak can sıkıcı ve anlaşıl
mazlıkla eşanlamlı tutulur. Ancak hiç ilgisi 
yoktur. Halkımızın, hatta pekçok aydının felse
feyi henüz anlamadığının kanıtıdır bu.

Sağlıklı düşünememizin, doğru tercihler 
yapamamamızın, ileri gidersek az gelişmiş bir 
toplum olmamızın nedenlerinden biri de felse
feye olan uzaklığımızdır.

Oysa felsefe yapmak, soru sormak, yanıt 
istemek demektir. Felsefeci denince yalnız 
felsefe öğretmenleri akla gelmemeli. Felsefeci 
eleştirel akla sahip kişidir. Olaylara bakış açısı 
nesnel ve geniş perspektiflidir. Olayları, 
davranışları, olguları, bilim adamı şüphecil
iğinde inceler. Her soruya yanıt bulmak için 
olağanüstü gözlemler. Her ilişkide mantıklı ve 
açıklanabilir yan görebilir. Açıklamaları bilim
sel destek ve dayanaktan yoksun değildir.

Felsefeci yanlış yaptığında doğrultu 
düzeltmesi yapıp temel felsefesinin yörünge
sine girebilir. Yanlışa demir atmaz.

Felsefecinin sözcük ve kavram üretkenliği 
ayrı bir özelliğidir.

Felsefeci bilinçaltını dinleyendir. Bilinçaltı 
insanın kendi kendisine karşı eleştirisini 
sürekli yapâr. özetle felsefeci düşünce 
uzmanıdır.

Sorunun olduğu yerde felsefe vardır. 
Felsefi düşünme sorun çözmede yaratıcılık 
oluşturması nedeniyle yardımcı olur. 
Pusulamız olur, insana değer ve umut veren 
bir yol göstericidir.

Demek sorun beynimizde, anlayışımızda 
ve yetişmemizdedir.

Bir öneri
OKUYUN : Nermi Uygur’un
“Yaşama Felsefesi”

eleman

YOLUNU 
BİZDEN ÖĞRENİN 
® (0.224)513 2519 GEMLİK

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTI. 
ACENTELİĞİ- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR.- TRAFİK, EV-IŞYERİ, 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

ARI ŞAKA YARI CİDDİ
-1 Ekcnomiat!

“Dünya Savaşları”
Son birkaç haftadan beri, ekono

mide “bir dünya savaşı” yaşanıyor.
Bu savaşta, öyle bombalanan 

şehirler ve ölen insanlar yok.
Ama.. Bunun yerine çatırdayan 

ülkeler, iflas eden şirketler var.
Artık bir ülkede var olan şirketlerin 

sahipleri, o ülkede yaşayan insanlar 
değil.

Türkiye Borsasındaki hisse senet
lerinin, (% 56)'sına yakın bölümünün 
yabancı yatırımcıların elinde olduğu 
söyleniyor.

‘ Yabancı yatırımcılar için en gözde 
iki ülke, Türkiye ve Rusya.

Çünkü burada oynadıkları hisse 
senetlerinden, (% 100)lerin üzerinde 
kazanıyorlar.
, Son haftalardaki kriz, en çok 
Rusya'yı etkiledi.

Borsa hisseleri bir anda (% 10) 
seviyesinde düştü.

(% 30) civarında, devalüasyon 
yapıldı.

Ve.. Başbakan değiştirildi.
Rusya'nın devalüasyon yapmbsı 

gerektiğini, bir borsacı makalesinde 
yazdı.

önce.. Rusya'dan büyük tepki aldı.
Ama.. Kısa süre sonra, bu öneriye 

uyuldu.
Rusya şimdi, memurlarına ve 

askerlerine maaş ödeyemiyor.
Borsa'daki kriz, yalnız Rusya'yı vur

madı.
Türkiye’deki borsa endeksi de dört- 

binlerden, ikibinbeşyüzler seviyesine 
indi.

özellikle küçük yatırımcılar, varını- 
yoğunu kaybetti.

Japonya'da, şirket iflaslarına sebep 
oldu.

Artık, bir ülkeye savaş açmak için, 
füze göndermeye, bomba atmaya 
gerek yok.

Para piyasalarında uluslararası bir 
panik yaratacaksın.

Elindeki hisseleri bir anda satışa 
arzedeceksin.

Anında o ülkedeki borsayı çöker
tebilirsin.

Tabi.. Bu ülke, başka ülkeleri de 
anında etkileyecektir.

Bu ülkelerde de, bizim gibi “Limoni 
Borsayd” sahip ülkelerde de, ani 
çöküşler ve ani çıkışlar yaşanacaktır.

Hep zavallı küçük yatırımcılar, bu 
anı duşuş' ve anrçıkışların araşma 
sıkışacaklardır.

Peki.. Borsa.çöktü, faizler düştü, 
dövize sürekli müdahale ediliyor.

Eldeki sıcak para, nereye gidecek.
Sıcak para “gayrimenkule ve daire 

alımlarına” gidecek.
Hele 30 Eylül’e kadar, dolu-dizgin 

gidecek!

Haftanın F
ölen bir Fransız milyarder mirasını şöyle 

paylaştı r mı ştı:
“-Benim, sandığı kadar budala 

olmadığımı anlaması İçin karıma, jigolo
sunu...”

“-Tam otuz yıldır, ekmek elden su 
gölden yaşayan oğluma, hayatını kendi 
başına kazanma zevkini...”

“-Yıllar boyunca hoyratça kullandığı 
arabamın masrafını kendi kesesinden 
görmesi için şoförüme de, arabamı miras 
olarak bırakıyorum."

“-Servetimin geri kalanını da hayır 
kuramlarına bağışladım.”

Zengin milyarder, sağlığında kendisine 
yamuk yapanları adamakıllı cezalandırmış.

Zengin insanların paralarını hayır kurum- 
larına bağışlamaları, hastane ve okul yaptır
maları hem bu dünya için, hem de öteki dünya 
için çok anlamlı ve faydalı bir tasarruf.

Geçenlerde yaptığımız söyleşi sırasında, 
(CHP) il yönetim kurulu üyesi Ahmet Savaş 
Şenol, Gemlikli zenginlerin okul yaptır- 
madıklarından şikayet etmişti.

Sadece, Şükrü Şenol ve Kemal Kılıç 
isimli iki Gemlikli zenginin okul yaptırdığını 
ifade etti.

Mehmet Dinç’de okullara yardım etmek
ten mutluluk duyduğunu belirtmiş, tek 
arzusunu ı babasının adına bir okul yaptır
mak olduğunu söylemişti.

Eğitime destek sadece laf ile olmaz.
Gemlikli tüm zenginlerin, hele politika 

ve derneklerle ilişkisi olan tüm işi tıkırında 
kişilerin “okul yaptırma yarışına” girmesi 
lazım.

üç-beş insana, üç-beş milyon yardım 
edebilirsiniz. Bu yardımlar zaman içersinde 
uçar gider. Ama.. Yaptırdığınız okül, bir anıt 
gibi sizi hatırlatır.

Sözün Ozü
Küçük armağanlar dostluk, 
Büyük armağanlar sevgi yaratır. 

“Lichterberg”

ister büyük olsun, ister küçük 
olsun, tüm armağanlar, bir diyalogun 
anahtarıdır*

Armağanı sadece maddi olarak 
düşünmeyelim, ' - '

Mücevher de olabilir, bir kitap ta 
olabilir.

Belki de içten tür davranış,
Belki de sıcak bir öpücük, .
Armağanların en büyüğü yerine 

geçer.
Dostluğu da, sevgiyi de kapsamına 

alabilir.

"uçuk" bir söz
O KADAR; uzun boyluydu ki, 

ayağını üşüttükten bir hafta sonra 
nezle olmuştu.

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

110
155
156
5131055
5131879
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Devlet Has.
SSK Hastanesi

Hastaneler
5139200
5132329

Mer. Sdğ. Ocağı 5131068
TAKSİLER

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
SpörSah. 
Ömn. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. 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. 
İlçe Tçır. Md. 
İlçe Seç. Md.

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

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

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115

Erol GÜRÇAY

Avrupa Kupa Maçları
Av- oa Kupa Maçlarını, ilgi İle izliy

or.
t ı coşuyor.
P en üzülüyor.

’.aman kahroluyoruz.
.□pa maçlarındaki ilk armağan 

Fenerbahçe’den geldi.
Gotebourg'u, Baliç’in golü İle 

eledi.
Fenerbahçe yeni yeni koşmaya 

başladı.
Rakip defansı göbekten yarmaya 

çalışan Moldovan, biraz daha çabuk 
oynamaya başlayınca işler daha da 
düzelecek.

Bu takım iyi bir kondüsyon 
yakalarsa ve enerjisini tüm (90) 
dakikaya yayabilirse, bu sene iyi bir 
Fenerbahçe seyredeceğiz demektir.

Tabi.. Bir de takımın hücum dahil, 
her alanda pres yapması lazım.

- İkinci zafer Galatasaray’dan 
geldi.

Galatasaray’da, tam bir rekabet 
uygulanıyor.

Belki bir iki kişi dışında, hiç kims
enin takımda yeri garanti değil.

Umulmadık zamanda Arif'i, 
Ergün'ü, Okan'ı., Bülent'i, Suat'ı 
yedekte görüyorsunuz.

Ama.. Bir final maçında bu futbol
cuların ikisini, üçünü takımda buluyor
sunuz.

Herkes işi sıkı tutuyor.
Bir ceza veya sakatlık sonucu, for

masını kaybeden futbolcunun, ilk 
onbir içinde yeniden yer bulması zor
laşıyor.

Galatasaray çok iyi pres yapıyor.
Belki hücum presi, Avrupa'da en 

iyi o uyguluyor.
Hücum pres, B. Hakan’ın Türk fut

boluna en büyük katkısıdır.
- üçüncü galibiyet, Istanbul- 

spor’dan geldi.
Ama.. Bu galibiyet turu geçmeye 

yetmedi.
Istan’ ' (4 tasım

rağrr .. .ün..överle.,
kah ren

İlk defa Avrupa Kupasına katıl
manın, heyecanını yenemediler.

(2-0) galipken, kaçırdıkları net gol 
pozisyonları, sanki bu kötü sonucun 
ilk habercisiydi.

Sağlık olsun diyoruz. Istanbul- 
spor'a kızamıyoruz.

Ama..' Hala kaçan fırsat için yanıy
oruz.

- Trabzonspor, her iki maçta da 
yenildi.

Trabzonspor’un (3-5) sene önceki, 
yıldızlar kadrosu çöküyor.

Bu takıma yeni, genç bir kuşak 
gerekiyor.

Kupada tur atlayan takımları kut
luyor ve elenen takımlarımıza geçmiş 
olsun diliyorum.

Gemi Saatleri
Yalova-Kartal:(lşgünü) 6.30-11 

19.30 (Tatil)7.15-11.15-16.00 Kartu.
Yalova:(işgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00

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

6.30-13.00-17.30 Slrkeci-Yalova:(lşgünü) 
9,15-14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-Î8.15

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

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

15.00-17.16-19.30
(Haftasonu): 10.30-11.45-13.00-14.45-16.15-

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

18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30-11.35-13.30-
14.45-17,45-18.35

Feribot
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)

7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00-
23.00 (P.tesi, salı, çiş, piş) 22.30(C.tasi)

7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-16.30-18.00-19.30-
21.00-22.30(Cuma, pazar)

TÜP DAĞITICILARI

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Lt l- u 5132325 Muhasebe M.5134521.182 
Yazı İş. Md. 5134521-111 
SuAnza Yalnız 185

GEMLİK te SİNEMA GÜNLERİ

TUTKU : “Şeytanın Avukatı ”

Aygaz- 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukltgaz

• Yeni Ukltgaz 
Alevgaz

513 12 95 
51417 00
513 16 37 
513 16 37 
513 88 43 
513 22 59 
51345 46
514 28 41 
513 65 00 
513 40 95

’ ?Çİ

ECZANELER

1 Eylül 1998 
Bayer Eczanesi

2 Eylül 1998 
Gemiç Eczanesi

3 Eylül 1998 
Sağlık Eczanesi

4 Eylül 1998 
Erçek Eczanesi

5 Eylül 1998
■ Engin Eczanesi

6 Eylül 1998
Erçek Eczanesi

- 7 Eylül 1998 
Vezlroğlu Eczanesi

_
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GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU 
Cumhuriyet’in 75. Yıldönümünde 

Gemlik Kurtuluş Şenlikleri Programı
BELEDİYE HİZMETLERİ FOTOĞRAF SERGİSİ

Tarih: 8 Eylül 1998 Saat: 11.00 Yer: Belediye Sergi Salonu 
. * * *

KURTULUŞ ŞENLİKLERİ KOKTEYLİ
Tarih: 8 Eylül 1998 Saat: 12.00 Yer: Belediye Sergi Salonu

TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ
9 Eylül 1998 Saat: 11.00 Yer: Belediye Düğün Salonu

BELEDİYE İTFAİYE HİZMET BİNASI AÇILIŞI 
11 Eylül 1998 Saat: 12.00 Yer: Çevre Yolu

ŞENLİK YÜRÜYÜŞÜ
11 Eylül 1998 Saat: 17.30 Yer: SSK Hastanesi önü

KURTULUŞ ŞENLİK GÖSTERİLERİNİN BAŞLAMASI
11 Eylül 1998 Saat: 19.00 Yer Atatürk Stadı

PROGRAM: * Folklor Gösterilen * Gemlik Belediyesi 
Kültür ve Sanat Derneği Çocuk Korosu * Grup AYNA 
* Şovmen Atilla ARCAN ve Havai Fişek Gösterileri
TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR



Ortak basın toplantısında Sunğipek’in Tekel’e devrinin yanlış olduğu vurgulandı

Körfez OFSET’teKAŞEDE, MÜHÜRDE BEKLEME YOK 
3İ DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE TE UÜHÛR YAPILIR j:

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

Yine Sungipek
✓ Sungipek Fabrikasının yeniden Gemlik’e kazandırılması amacıyla yürütülen gir

işimlere DSP Bursa Millletvekili Hayati Korkmaz ve CHP Milletvekili Yüksel Aksu’da 
katıldı. Bursa Petrol-İş Şubesinde yapılan basın toplantısında selofan üretiminin 
ekmeğin ambalajında daha iyi anlaşıldığı belirtildi.

Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun
76. yıldönümünü coşkuyla kutlayacağız |||||

Kurtuluş şenlikleri başlıyor

Sümerbank Genel Müdürlüğü tarafından TEKEL'e 
devredilen Gemlik Sunğipek Fabrikası gündemdeki yerini 

Koruyor.
Geçtiğimiz hafta Bursa Petrol-İş Sendikası'nda yapılan 

basın toplantısında CHP Milletvekili Yüksel Aksu, DSP 
Milletvekili Hayati Korkmaz ekmeğin ambalajlanmasıyla 
ilgili karom uygulamaya konmasından sonra, Sunğipek 
Fabrikası'ndaki selofan üretimini daha da önem 
kazandığını vurgulayarak, konuyu TBMM'ye taşıyacaklarını 
söylediler.

Adli tatil sona erdi 
r! 20 Temmuz günü başlayan adli tatil dün spna ererek, 
mahkemeler yeniden davalara kapılarını açtı., - 
^Gemlik'te görev yapan Asliye Hukuk, Asliye Ceza, Sulh 
Hukuk, Sulh Ceza, Tapu Kadastro ve iş Mahkemelerindeki 
(davalara adli tatil süresince ara verilmiş, nöbetçi mahkeme 
duruşmalara baktı.

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Kurtuluş haftası
Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 76. 

I yıldönümünü iki gün sonra kutlayacağız.
Birinci Dünya Savaşı ardından, Ormanlı imparatorluğu 

I yıkılırken, yerine, yurdu işgal edilmiş Türk ulusunun yeniden 
I bir bayrak altında toplanması için Anadolu'ya çıkan Mustafa 
I Kemal ve arkadaşlarının önderliğinde kurtuluş mücadelesi 
| 'başlamıştı.

Kurtuluş Savaşı tarihimize kanla yazıldı.
k Gemlik ve çevresinde asırlarca birlikte yaşayan Türk ve 

I Rum halkı, Yunanlıların Anadolu'ya yayılmasıyla birbirlerine 
I düşman edildiler.

Yunan askerlerinin Gemlik'i işgalinden sonra Küçük 
I Kumla, Karacaali, Narlı ve Kapaklı köylerinde girdiği ve yap- 
I tığı katliamlar araştırmacılara konu oldu.

11 Eylül günü, Yüzbaşı Cemal kuvvetindeki türk kuvvet- I teri, Gemlik'i yunanlılardan kurtarırken, yaşayanlar yaşanan- 
I ilan düzenlediğimiz bir panelde anlatıp ve o günlerin bir daha 
I gen gelmemesini dilemişlerdi.

• 76 yıl önce Gemlik'te yaşayan halkın çoğunluğu rumdu. 
I Kulaktaşı'nda 40 hane amelelik yapan Türk ailesi yaşıyordu, 
t Ticaret, sanat, kültür herşey rumların elindeydi. Türk aileler 
i ise ram zenginlerinin mallarının bakımcısıydı.

Osmanhnın son yılları olmasına karşın nüfus çoğun- 11 luğunu ve ekonomik zenginliği ellerinde tutabilen rumlar, I yunanlının İzmir'e girmesiyle değişmişti.
İşte, işgalle başlan ve kurtuluş savaşıyla son bulan bu 

1mücadeleden 76 yıl geçti.
I Bugün bu topraklarda rahat ve huzurluysak, bizler için 

| ' canını veren Ahmetlere, Mehmetlere, Cemallere tüm şehit- 
I terimize şükran borçluyuz.

I Kurtuluşu düşmanlık duygularıyla değil, özgürlüğümüze 
I kavuştuğumuz için, bu topraklarda yaşayan atalarımızın 
I bıraktığı mirası yaşatacağımız ve ileriye götüreceğimiz için 
I mutluyuz.

L Düşmanı yurdumuzdan kovduğumuz için fanatik değiliz. 
1. İstilacı ve işgalci değiliz.
I . Bu duygularla yeni bir kurtuluş gününü daha coşkuyla 
I kutlayacağız.

Son birkaç yıldır kurtuluş günümüz değişik şekilde kut- I lanmaya başladı.
I Sergiler, konserler, balolar ile kurtuluş hafta içine 

I yayılarak bir kültür ve sanat festivaline dönüşüyor adeta.
Bunu daha da geliştirmek ve halkı etkinliklerin içine kat- 

I ■ mak günün anlamanı daha da pekiştirecek.

öte yandan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
çıkartılan derginin Temmuz sayısında yer alan bir yazıda, 
sanayici Fahrettin Hatipoğlu'nun iddialarına göre Gemlik? 
Sunğipek Fabrikası'nın Avrupa'da selofan üreten üç fadf 
rikadan biri olduğu ve İsviçre ING. MAURERSA 
Fabrikası'nca yapılan ekspertiz çalışmalarında İşletmenin iyi 
korunduğu ve mükemmel durumda olduğu belirtildi.

İsviçre'nin ING. MAURER SA firması Sunğipek'e talip.
Yılmaz Akkılıç konuyla ilgili 2. sayfada yazdı. /

Haberi Sayfa 3 ’fe

Valilikten açıklama yapıldı

5 yılını 
dolduran silah 
ruhsatları 
yenilenecek

Bursa Valiliğinden yapılan 
yazılı açıklamaya göre, 
bulundurma ve taşıma ruhsat 
larının 5 yılı doldurması halinde 
yenilenmeleri gerekiyor.

Haberi Sayfa 3’te 

Köylere 
Hizmet 
Götürme Birliği 
genel kurulu 
bugün 
ilçemizdeki köylere hizmet 
götürmek amacıyla kuru
lan ve başkanlığını ilçe 
Kaymakamı Şener Çan'ın 
yaptığı köylere Hizmet 
Götürme Birliği genel kurul 
toplantısı bugün saat 
lO.oo'da Halk 
Kütüphanesi Salonunda 
yapılacak.
Toplantıda, köylerin sorun
ları ele alınarak, yeni 
yönetim kurulu belir
lenecek.

Yapı Kredi’ye 
yeni müdür

5 yıldır ilçemizde görev, 
yapan Yapı Kredi Bankası Şube ( 

’ Müdürü Özkan Akkoyunlu'nun 
Bursa Duaçınar Şubesi'ne 
atanması üzerine bu göreve 
Elazığ Şube Müdürü Yalçın 
Öner getirildi.

Yeni Müdür öner'in 
önümüzdeki hafta Gemlik Yapı 
Kredi Bankası'ndaki görevine 
başlaması bekleniyor.

Talihsiz 
kaza

Gemlik'ten Armutlu yönüne 
gazete götürmekte olan. 
Bahtiyar Uluocak'ın kullandığı 
16 ZB 274 plakalı özel aracın 
önüne aniden çıkan bisikletli 
bir şahıs, olay yerinde öldü.

Bu sabah saat 7.30 sıraların
da meydana gelen kazada 
ölen şahsın kimliği belirleneme
di.

Kazadan sonra, olay yerine. 
gelen ilçe jandarma trafik ekibi 
kazayla ilgili soruşturmaya 
başladı. Aracı kullanan 
Bahtiyar Uluocak bisikletin ani 
olarak önüne çıktığını ve aracı 
durduramadığını söyledi. 
Uluocak, gözaltına alındı.

Öğrenciler 
14 Eylül’de 
dersbaşı 
yapacaklar 
ilköğretim ve ortaöğretim 
kuramlarında 1998/99 
eğitim-öğretim yılı 14 Eylül 
1998 Pazartesi günü 
başlıyor.
Veliler ve öğrencileri okul 
telaşı sardı.

Haberi Sayfa 3 'te

Esnaf
Odası’ na 
resmi açılış

Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Ödası'nın kendi 
yaptırdığı bina ve lokali düzen
lenen törenle Kurtuluş Şenlik
lerinden sonra resmi açılışı 
yapılacak.

Haberi Sayfa 2’de

ilçemizin düşman işgalin
den ' kurtuluşunun 76. 
yıldönümü. 11 Eylül Cuma 
günü kutlanacak.

Kutlama Komitesi tarafın
dan hazırlanan programa 
göre-, kutlama törenleri cuma 
günü saat 8.30’da şehrin 
doğusundaki Çamlık’tan top 
atışları ile başlayacak.

Bugün, saat 11.00’de 
Belediye hizmetlerini tanıtan 
fotoğraf sergisi yapılacak.

Saat 12.00’de ise Kurtuluş 
Şenlikleri Kokteyli Belediye 
Sergi Salonunda verilecek.

Kutlamalar, 9 Eylül’deki 
toplu sünnet, şöleni, 11 
Eylül’deki belediye itfaiye 
hizmet binasının açılışı, şenlik 
yürüyüşü ve Atatürk stadında
ki gösteriler, konserler, şovlar 
ve havai fişek gösterileriyle 
devam edecek.

Haberi Sayfa 3’te

Gemlikspor iyi başladı
Gemlik sahası geçtiğimiz 

hafta bir ilke damgasını 
vurdu. Bursa birinci amatör 
küme karşılaşmalarının ilki de 
ilçemizde yapıldı.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü saat 18.00’de yapılan 
Bursa amatör spor kulüp
lerinin 1998-99 milli marato
nunun açılışına, Bursa Vali 
Yardımcısı Dündar Güntekin, 
Amatör Kulüpler Federasyon

Başkanı, il Spor Müdürü, 
Gemlik Kaykamamı, Gemlik 
Belediye Başkanı, İlçe 
Emniyet Müdürü, Bursa 
Amatör Spor Kulüpleri 
Derneği ve Hakemler Derneği 
yöneticileri, ilçe Spor Müdürü 
ile Gemlikli seyirciler 
katıldılar. Daha sonra 
Gemlikspor-Sinandede 
Ûfukspor karşılaşması 
oynandı. Haberi Sayfa 3’te

Balıkçılar Haftası’nda 
balıkçılar buruk

Bu yıl ilk kez kutlanan 
Balıkçılar Haftası nedeniyle 
Gemlik Balıkçılar Lokalinde il 
Tarım Müdürü , Su Ürünleri 
Şube Müdürü, İlçe Tarım 
Müdürlüğü yetkileri ve 
Gemlik Balıkçılar Demeği ve 
Kooperatifi yöneticileri

biraraya gelerek sorunları 
dile getirdiler.

Gemlikli balıkçılar balık 
neslinin kalmadığını, devletin 
denizlerde gerekli önlemi 
alamadığını dile getirdiler. ’

Haberi Sayfa 3’te

CHP 75. kuruluş 
yıldönümü kutluyor

Cumhuriyet Halk Partisi kuru
luşunun 75. yıldönümünü yarın 
törenlerle kutlayacak.

ilçe binasında yapılacak tören
den sonra Atatürk Anıtına çelenk 
konacak.

CHP Eğitim Komitesi tarafın
dan hazırlanan basın bülteninde, 
CHP başta laiklik olmak üzere,

Atatürk ilke ve devrimlerini yaşama 
geçirecek, insan hakları ve 
demokrasi konularında çağdaş 
normları uygulayacak, eğitimde, 
sağlıkta, fırsat eşitliğini gerçek
leştirecek, çalışma yaşamının 
önündeki örgütlenme engellerini 
kaldıracak siyasi partidir denildi.

Haberi Sayfa 2’de
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Fahrettin Hatiboğlu’na kulak verilmeli
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Gemlik Sunğipek son günlerde 
yeniden gündemde. Birkaç gün önce 
Petrol-lş Bursa Şubesi Başkanı İsmet 
Yiğit, Bursa milletvekilleri CHP'li Yüksel 
Aksu ve DSP’li Hayati* Korkmazla birlik
te bir basın toplantısı düzenledi, özeti 
şu:

“Selofan” adı verilen ambalaj mad
desi, odun selülozundan üretilmekte 
olup doğada kalıcı atık oluşturmuyor, 
çözülüyor, kanserojen değil. Kaldı ki, 
Avrupa’ya ihraç edilen tarım ürünlerimiz 
için selofan ambalaj şart koşulmakta. Ve 
Sunğipek Türkiye’de selofan üreten tek 
fabrika, üstelik de Avrupa'daki üç fab
rikadan biri.

Bir sendika başkanıyla iki milletve
kilinin basın toplantısında söyledikleri, 
Bursa basınının orta sayfalarında yer 
bulabildi -anlaşılan pek de önemli bulun
madı-.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
yayın organı olan Bursa Ekonominin 
Temmuz 1998 tarihli 140. Sayısında da 
Gemlik Sunğipek'le ilgili bir yazı yayım
landı, Ne var ki, sanayici Fahrettin 
Hatiboğlu’nun bu ilginç yazısı da -her
halde genel stratejik görüşle çatıştığın
dan olacak-, derginin son sayfalarında 
ve de kısaltılarak yer bulabilmişti. Oysa 
Sayın Hatiboğlu’nun bir tür "rapor” 
niteliğindeki yazısı, bana kalırsa son 
derece önemliydi. Çünkü KIT’lerin ace
leye getirilerek adeta haraç mezat satıl
maya çalışılmasının, ya da ilgisiz kamu 
kuramlarına devredilerek işlevsizleşti- 
rilmesinin yanlışlığını ortaya koyan bi
limsel bir araştırmaya dayanıyordu. O 
nedenle, söz konusu "rapor”un dergide 
yer verilen bölümlerini bir kez de ben 
köşemden yayımlıyorum:

“Bir tekstil sanayii ülkesi olan 
Türkiye’mizde çok büyük miktarlarda 
pamuk, yün, keten gibi doğal elyaflar
la, akrilik, nylon, perlon, poliester gibi 
sentetik elyaf ve ipliklerin enternas
yonal ölçülerde tümünün üretilme
sine rağmen, tek üretilmeyen sun’I 
ipek ipliği ve viskon elyafıdır. 
Bunların hammaddeleri doğal kay
naklardır ve sonsuzdur, diğer petrol 
kökenli sentetiklere karşılık ham
madde kaynakları sınırlı değildir ve 
çevreyi kirletmezler, giyimleri daha 
sıhhidir.

Sümerbank Gemlik Sunğipek 
Fabrlkası’nın özelleştirildiğini ve 
makinelerinin muhtemelen satıla
cağını istihbar eden, bu fabrikanın ve 
dünyada mevcut diğer sun’i İpek 
ipliği ve viskon elyafı üretim tesis
lerinin yüzde 85’inin kuran, 
İsviçre’nin Bern şehrinde kain İNG. 
MAURER SA firması, Gemlik 
Sunğipek Fabrikası’nda kendi ele

manlarına bir ekspertiz yaptırmış, 
mevcut tesislerin Sümerbank teknik 
elemanları tarafından periyodik 
bakımlarla iyi korunduğu ve mükem
mel bir durumda olduğunu mem
nuniyetle tesbit etmişlerdir.”

Sayın Hatiboğlu, tesisin viskoz eriyiği 
kapasitesinin 20 ton/gün olduğuna ve 
40-50 milyon dolara sağlanmasının 
mümkün görülmediğine de işaret ettik
ten sonra, bu kapasitenin yüzde 100 
artırılabileceğini belirterek şöyle 
sürdürüyor yazısını:

“İNG. MAURER SA firmasının yap
tığı fizibilite etüdlerine göre, bu şe
kilde bir düzenlemede, renkli 100 den 
sun’I ipek (rayon, floş) ipliğin maliyeti 
US Dolar 3.00/kg olacak ve rahatlıkla 
US Dolar 6-7/kg’dan satılabilecek ve 
ihraç edilebilecektir.”

Fahrettin Hatiboğlu bir iş adamı. Bir 
bakıma İNG. MAURER SA firmasının 
temsilcisi gibi kaleme almış yazısını ve 
tesisin üretime devam etmesi için firma 
adına Sümerbank'a önerilerde bulunu
yor: O da şöyle:

“Firma yetkilileri, yukarıda izaha 
çalıştığımız şekilde bu tesisin üre
timine devam için:

* istenirse Tekel Genel Müdürlüğü 
ile

* Bursa ve Gemlikli iş adamları, 
sanayici ve işçilerle

* Yap-işlet-devret modeline güre
* Kendi temin edeceği müteşebbis 

bir grup ile
* Veya herhangi uygun görülebile 

cek bir şekilde
söz konusu sahayı uygun bir şekilde 
kiralayarak veya başka bir şekilde 
sahip olarak, bu planı gerçek
leştirmek arzusundadır.”

Şimdi olay şu : Atatürk’ün armağanı 
Gemlik Sunğipek, öyle anlaşılıyor ki 
yabancıların iştihasını kabartacak denli 
önemli ve kullanılabilir bir teöis. Biz ne 
yapıyoruz? Eyüp Aşık marifetiyle rakı 
deposuna çevirmek İstiyoruz!

Hayati Korkmaz basın toplantısında, 
Türkiye'de -hem de petrol esaslı- amba
laj maddesi üreten iki fabrikanın bulun
duğunu belirterek diyor ki;

“Bu firmalardan Gaziantep’tekinin 
ortaklarından birinin Tarım bakanı 
Mustafa Taşar’ın kardeşi olduğu 
söyleniyor. Bu iddialar da, insanın 
kafasında soru işaretleri yaratıyor.”

Ne soru işareti Sayın Korkmaz, 
kafamın içinde burgular dönüp duruyor.

Başkan Nurettin Avcı’nın, ya da 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yöneti
cilerinin “Hatiboğlu raporu” üzerine 
diyecekleri yok mudur acaba?

Ha, ne dersiniz?

Bı 
Bi 
Di 
B( 
Hı

■■GEMLİK KÖRFEZ

■
 Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1232
MM Fiyatı 50.000 TL.

Sahibi ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER
Yörı^n Mrk.: Gazhane Cad. No.51/A Tel: $13 17 97 GEMLİK 

Bu»a : Kız Yakup Mh. Kemal Bengü Cd. Horoz Apt.

No: 18 BURSA Tel: 22$ 20 67-223 66 88
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

^Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

KAYIP
Bursa Yıldırım Nüfus 

Müdürlüğünden aldığım 

nüfus cüzdanımı 

kaybettim.

Hükümsüzdür.

ASLI YILMAZ

Esnaf 
Odası’ na 
resmi 
açılış

Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası ve Lokalinin 
resmi açılışıyapılacak.

Gemlik'in düşman İşgalinden 
kurtuluşunun 76. yıldönümü 
törenlerinden sonra saat 15.oo 
de yapılacak açılış için tören 
düzenlenecek.

H^midiye Mahallesi Emin 
Dalkıran Kordonu Alemdar 
Apartmalanı altında Odaca satın 
atanan ve tefriş edilen lokal ve 
yönetim bölümü örnek bir işyeri 
ve lokali haline getirildi.

Oda Başkanı İbrahim Talan, 
Gemlikli esnaf ve sanatkarlara 
hizmet verecek olan Oda yönetim 
birimi ve lokalin, Gemlikli esnaf ve, 
sanatkara yakışacak bir hale 
getirdiklerini söyledi.

Esnaf ve sanatkarların boş 
zamanlarında biraraya getirmeyi 
amaçladıkları lokalin Gemlikte 
örnek teşlik ettiğini de söyleyen 
talan, tüm esnaf ve sanatkarlann 
lokaldan yararlanmalarını, açılaşa 
katılmalarını istedi.

CHP 75. 
yıldönümü 
kutluyor 
Cumhuriyet Halk Partisinin kuru
luşunun 75. yıldönümü ilçemizde 
de kutlanacak.
Yarın saat 12.15 de CHP ilçe 
binasında yapılacak toplatıdan 
sonra 13.30 da Atatürk Anıtına 
çelenk konularak saygı duruşun
da bulunulacak.
CHP Eğitim komisyonunca hazır
lanan bir bildiride, Cumhuriyet 
Halk Partisinin 9 Eylül 1923 yılın
da Atatürk tarafından kurul
duğunu ve ilkelerinin cumhuriyitçi- 
lik, milliyetçilik, halkçılık, devletçi
lik, laiklik, devrimcilik olarak kabul 
edildiğini belirtildi. CHP’nin 
amacının ülkenin güvenliği ve 
bütünlüğünü,ulusal birliği, 
ekonomik ye siyasal bağımsızlığı 
yurtta ve dünyada barışı koruyup 
güçlendirmek, dengeli kalkınmayı 
sağlamak, insan haklan ve 
hukuğun üstünlüğüne dayanan, 
çağdaş, katılımcı, çoğulcu 
demokrasinin yerleşip kök
leşmesini sağlamak,bilme, sanata 
ve kültüre saghip çıkmak, çocuk- 
lann haklarını korumak, onlann 
insanlığa ve ülkelerine yararlı 
bireyler olmaları sağlamak, her 
türlü sömürünün ve 
sömürücülüğün önlenmesine ve 
tüm insanlığın esenliğine ve 
özgürlüğüne katlıda bulunmak 
olduğu açıklanan bildiride, CHP' 
nin yeni hedefleri ve yeni sol 
anlayışına da yer verileli.
Açıklamada :”CHP başta laiklik 
olmak üzere, Atatürk ilke ve 
devrimlerini yaşama geçirecek, 
insan haklan ve demokrasi 
konularında çağdaş normları 
uygulayacak, eğitimde, sağlık
ta, fırsat eşitliğini gerçekleştire
cek, çalışma yaşamının önün
deki örgütlenme engellerini 
kaldıracak, basındaki 
tekelleşmeyi giderek, kıyıların, 
ormanların ve kamu kuru- 
luşlannın yağmalanmasını, 
yerli ve yabancı şirketlere hak
sız kazanç ve rant sağlamak 
için kullanılmasını önleyecek, 
hızlı kalkınmayı sağlayacak, 
gelir dağılımındaki bölgeler 
arasındaki dengesizliği gidere
cek ve Türkiye’nin dünyada 
hakettiğiyere taşınacaktır” 
görüşüne yer verildi.
CHP’nin devlette sosyal, siyasette 
demokratik, ekonomide üretgen ve 
yarışmacı olacağınıbelirtilerek, 20. 
yüzyılın son kesitinin sosyal 
demokratların tarih önündeki haklılığı 
ve ve ideolojik üstünlüğünün kanıt
landığı isavunuldu.

YILDIZ TOZLARI
Bedeniyle, bütün hücreleriyle düşünen, sezen insan 11 

bir ‘çevre’ içinde yaşar. Bu çevre ‘doğa’ ve ‘kültür’dür. I 
Bütün çevresiyle düşünür, sezer insan!

Aynı zamanda, ‘insan aklım’nın tanımıdır bunlar! I 
Konumuz 'doğa' ve ‘insan aklı'!

* * *
insanın çevresi; üstüne bastığı topraktan, aklının I 

uzanabildiği yere kadar, tüm galaksiler sistemidir! Var- I 
olanların tümü, yokluk duygusu bile! Bu sınırın I 
genişliği insanların bilinç düzeyine göre değişiri

Uzayda; güneş sisteminden milyonlarca kat büyük, I 
milyarlarca başka sistemler, galaksiler de var!

Uzay-bilimin, yaşadığınız şu çağa kadarki verilerine I 
göre, insan denen bilmece, sadece, tanık olduğunuz 11 
bu dünyada var!

Bilimin bu güne kadar ulaştığı sınırlara göre de, bili- I 
nen-bilinmeyen tüm galaksiler sistemi, milyarlarca ışık- I 
yılı öncesi, sıkışmış küçücük bir enerji kütlesiydil I 
Yine; milyarlarca ışık-yılı öncesi; ‘Büyük Patlama' I 
sonucu, üstünde yaşadığımız dünyanın da bağlı olduğu I 
güneş sistemi de dahil, uçsuz-bucaksız galaksiler sis- I 
temi, yani uzay oluştu. Ve oluşum süreci devam ediyor! 11

* * *
Güneşten, bir kor parçası halinde kopan dünya, I 

milyarlarca yıllık tarihi süreci içinde değişime uğradı ve I 
değişim devam ediyor!

Bu değişim sürecinin bir aşamasında, 3-4 milyar yıl I 
önce, uygun koşulların (küçük sıcak havuz, oksijensizi I 
ortam, kosmik ışık ve diğer etkenler...) biraraya gelmesi ! I 
sonucu ilk canlı (DNA) denilen varlık türü de meydana ; 
geldi!.. Mİ II

* * *
Varlık denen bilmeceyi, cansızlar ve canlılar olarak 11 

ayırdıktan sonra, canlıları da insan ve diğer canlılar ] | 
şeklinde ayıralım.

‘insan’ı; canlı-cansız, diğer bütün varlıklardan II 
ayıran en temel özelliF sadece insanda var olan 11 
insana özgü ‘AKIL’dır!

Akıl! Kendi dahil her şeyi soran, kendine konu eden, 11 
anlayan, algılayan, düşünen, üteten... Evrendeki, II 
evrene kafa tutan tek özellik! Kendisine bile!

Akıl, evrenin ‘artısı’dır! insan, salt bu yeteneğe 11 
sahip oluşu nedeniyle doğaya, doğada var-olmayan 11 
şeyleri kazandırıp ekleyebilmiş, sadece insanla (akılla) 11 

var olabilen şeyleri (!) ona kalabilmiştir!
Akıl sahibi olan insandan başka, canlı-cansız 11 

hiçbir varlığın doğaya katkısı yoktur! Var-oluşlarının 11 
başlangıcında hangi özelliklere sahiplerse bugün de II 
aynı özelliklere sahiptirler! Milyonlarca yıl önceki kuşlar, 11 
yuvalarını nasıl yapıyorlarsa, bugünkiler de aynı şekilde H 
yaparlar!..

Neyiz? Nereden geldik, nereye gidiyoruz?
Bir ‘Büyük Padama’ sonucu uzaya saçılan yıldız I 

tozları!..
Canlı-cansız herşey, yıldız tozlarından meydana H 

geldi! Siz, akıl sahibi insanlar, sizler de yıldız ı 
tozlarısınız! Doğada ve doğadan herhangi bir parça- 1 
da var olan tüm özellikler potansiyel olarak sizde de f 
var! Ayrıca fazlanız var: Sezgi yüklü aklınız!

Bunun bilincinde olanlar uzayı fethediyor. Şimdi H 
ulaştıkları köy uzaklığındaki (!) yıldızlardan çok daha ■ 
ötelere uzanacaklar!..

Doğayı ve kendini üreten aklın, yasaksız aklın (!) 
ulaşamayacağı hiçbir şey yoktur! Onun önüne koyulan j 
engeller ise onun anti-tezi, var-oluşun, gelişimin 
yıkımıdır! Bireylerin ve toplumların sıkça karşılaştığı!.. I

* * *

Kendi aklının ürettiklerinin esiri olan insan, bir 
zaman sonra bunu da aşacak. Kendi aklının sahibi H 
olduğu, kendisi olduğu an, korkularını da yenecek ve o I 
zaman onu hiçbir güç durduramayacak! Bu da, ön
yargısız, ’tabu’suz öz-bilgilerin ortaya çıkmasına, ' 
yaygınlaşmasına bağlı! Var-olanların, var-oluşunun I 
bilincine ulaşabilmeye bağlı! Yani; hangi bilgilerin ■ 
nasıl edinildiğinin, doğruluğunun, insan hayatı açısın- I 
dan ne ifade ettiğinin anlaşılmasına bağlı! Aklınızı, jr 
ürettiklerinin kölesi olmaktan kurtarınız!

Yaşadığı çevrenin (!) genişliği ile doğru orantılı ■ 
olarak tüm hücreleriyle, bedeniyle düşünen insan (akıl); ■ 
kendi potansiyel gücünü, sırlarını keşfedebildiği ölçüde, । ■ 
evrenin sırlarını da çözümleyecek, uzayı tümüyle, 
fethedecek, ölümsüzlüğün sırlarına ulaşacaktır! ı I 
önündeki en ciddi engel, ürettiklerinin esiri olmasıdır!* * *

Yıldız tozlarının uzaya saçılmasından, ‘Büyük | 
Panama’dan öncesi mi?..

ölümsüzlüğün sırlarına ulaşılmasından, uzayın |H 
tümüyle fethinden sonrası mı?.. \

Henüz oralara gelinmedi! Ama; siz olmasanız r 
bile, sorularınız bütün canlılığıyla yaşamaya devam j 
edecek!., öncesinin öncesini, sonrasının sonrasını I 
da soracak!..

insanın anlamı, aklın serüvenidir bu!
* * *

Uykularınızın kaçmaması dileğiyle!
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[ortak basın toplantısında Sunğipek’in Tekel’e devrinin yanlış olduğu vurgulandı

Yine Sunğipek
Valilikten açıklama yapıldı

Sunğipek Fabrikasının yeniden Gemlik’e kazandırılması 
amacıyla yürütülen girişimlere DSP Bursa Millletvekili Hayati 
Korkmaz ve CHP Milletvekili Yüksel Aksu’da katıldı. Bursa 
Petrol-iş Şubesinde yapılan basın toplantısında selofan üreti
minin ekmeğin ambalajında daha iyi anlaşıldığı belirtildi.

Petrol İş Sendikası'nda düzenlenen 
basın toplantısında Sunğipek Fabrikasının 

; durumu yeniden masaya yatırıldı, DSP 
Bursa Milletvekili Hayafr Korkmaz, CHP 
Bursa Milletvekili Yüksel Aksu ve Petrol-lş 
Sendikası Bursa Şube Başkanı İsmet Yiğit'in 
katıldığı basın toplantısında; ekmekte 
ambalaj uygulaması zorunluluğunun yürür
lüğe girmesiyle birlikte, Avrupa'nın üçüncü 
ve Türkiye'nin tek selofan üreticisi Gemlik 

tSunğipek'in Tekel'e devredilmesinin ne 
kadar yanlış bir karar olduğu bir kez daha 

kanıtlanırken, siyasi partilerden de konuya 
destek geldi.
K Toplantıda konuşan DSP Milletvekili 
Hayati Korkmaz, yüzde 20 kapasite ile 
çalışan Sunğipek Fabrikası'nın Tekel'in 
sgara ambalajını sağlamak gibi yanlış bir 
amaçla kurulduğunu ve bunun ancak 
1996 yılında fark edildiğine dikkat çekti, 

korkmaz, daha sonra ortaya çıkan siyasi 
,oyunların da etkisiyle tam kapasite- 
çalıştığında 4 bin 36Ö ton üretim yapa

bildiğine işaret ederek, “Yıllık ekmek 
poşetlenmesi için 100 bin ton selofana 
ihtiyaç var, bu da 30 adet fabrikaya eşit” 
dedi.

CHP Milletvekili Yüksel Akşu ise, tesisin 
Türkiye için öneminin ekmekte ambalajla
ma ile daha iyi anlaşıldığına dikkat çek
erek, “Bursa milletvekilleri olarak yüzde 20 
olan kapasitenin arttırılması için çalış
malarımız sürecek” dedi.

YİĞİTTEN DUYARLILIK ÇAĞRISI
Petrol-lş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı 

İsmet Yiğit de, selofan üretiminin devam 
etmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini 
ifade ederek, “Ekonomik ve sosyal 
gerekçelerle işletmenin üretimine devam 
etmesi için selofanın ambalaj malzemesi 
olarak Türk Gıda Kodeksi’nde zorunlu 
olarak yer alması gerektiğine inanıyoruz” 
şeklinde konuştu. Yiğit herkesi ilgilendiren 
bu konuya karşı, tüm kesimleri, tüketici 
derneklerini, çevre kuruluşlarını duyarlı 
olmaya çağırdı.

Kurtuluş şenlikleri başlıyor
fc,.,. ilçemizin düşman 
işgalinden kurtuluşunun 76. 
yıldönümü 11 Eylül Cuma 
günü kutlanacak.
I Kutlama Komitesi 
tarafından hazırlanan pro
grama göre, cuma günü 
saat 8.30’da şehrin 
doğusundaki Çamljk’tan top 
atışları ile birlikte fabrikaların 
ve limandaki gemiler ile 
'bankaların ve kütüphanenin 
bir dakika çalacakları düdük
ler ile tören başlayacak.

Saat 9.oo da Atatürk 
Anıtına çelenkler konacak, 
saygı duruşunda bulunula
cak ve istiklal Marşı ile gön
dere bayrak çekilecek.

Saat 9.15 - 9.45 arasın
da Kaymakamlık makamın
da Kaymakam, Belediye 
Başkanı ve Garnizon 
Komutanı tebrikleri kabul 
edecek.

iskele Meydanındaki 
tören top atışlarıyla saat 
10.oo da başlayacak.

Kaymakam, Garnizon 
Komutanı. ve Belediye 
Başkanı halkın, askeri bir
liğin ve sporcuların kurtu
luşunu kutlayacak.

Daha sonra Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
günün önemini beliden bir 
konuşma yapacak, öğrencil
er de günün önemini belirten 
şiirler okuyacaklar. Folklor 
ekiplerinin gösterileri v.e 
geçit töreni ile tören sona 
erecek.

ŞENLİKLER
öte yandan Belediye 

tarafından hazırlanan 
Kurtuluş şenlikleri programı 
ise açıklandı.

Buna göre, 8 Eylül günü 
saat H.oo'de Belediye 
Sergi Salonunda “Belediye

Hizmetleri Fotoğraf Sergisi", 
sâat 12.oo’de "Kurtuluş Şen
likleri Koktşyli”, 9 Eylül 
Çarşamba günü saat 
H.oo'de Belediye Düğün 
Salonunda "Toplu Sünnet 
Şöleni”, 11 Eylül Cuma günü 
saat 12.oo'de Çevre 
Yolunda “Belediye itfaiye 
Hizmet Binası Açılışı”, aynı 
gün saat 17.30’da SSK 
Hastenesi önünden başlaya
cak “Şenlik Yürüyüşü”, saat 
19.00'da ise Atatürk 
Stadında Kurtuluş Şenlik 
Gösterileri yapılacak.

Şenlik programı, folklor 
ekiplerinin oyunları,. Gemlik 
Belediyesi Kültür ve Sanat 
Derneği Çocuk Korosu’nun 
şarkıları, Grup Ayna'nın 
vereceği konser, Şpvmen 
Atilla Arcan’.ın şovları ve 
havai fişek gösterileriyle son 
bulacak.

Gemlikspor iyi başladı

5 yılını 
dolduran silah 
ruhsatları 
yenilenecek

Bursa Valiliğinden 
yapılan açıklamaya göre, 
silahlar için verilen taşıma ve 
bulundurma ruhsatlarının 5 
yılı doldurması halinde 
yenilenmesi gerekiyor.

Valilikten yapılan yazılı 
açıklamada, 6136 Sayılr 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkındaki 
Kânun kapsamına giren 
silah sahiplerinin, taşıma ve 
bulundurma ruhsatlarının 5 
yıllık süreleri dolduğu tak
tirde, 6 ay içinde ruhsatlarını 
yenilemeleri, yenilemeyen
lerin silah ruhsatları iptal 
edilerek, kendilerine bir daha 
silah ruhsatı verilmeyeceği 
belirtiliyor.

5 yılını doldurmuş ruhsat
ların yenilenmesi için, ruhsat 
bitim tarihini müteakip en 
kısa sürede Bursa Emniyet 
Müdürlüğüne müracaatla 
yenileme işleminin yaptırıl
ması isteniyor.

Öğrenciler 
14 Eylül’de 
dersbaşı 
yapacaklar
İlköğretim vö ortaöğretim 
okullarında 1998/1999 
eğitim-öğretim yılı 14 Eylül 
1998 Pazartesi günü 1 
başlayacak.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüığünden aldığımız 
bilgilere göre, ilçemizde 
bu yıl ilköğretim kurum- 
lannda eğitim ve öğre
time başlayacak öğrenci - 
sayısı 12 bin. Orta öğretim 
öğrencilerinin sayısı İse 4 
bin 200.
Toplam 16 bin 200 
öğrencinin eğitim ve 
öğretim göreceği ilk ve 

1 orta.öğretim kurumlannda 
625 öğretmen görev 
yapacak.

===== Gonca YERLİYURT==

Gemlik sahası geçtiğimiz hafta bir ilke 
damgasını vururken, Bursa birinci amatör 
küme karşılaşmalarının ilki ilçemizde 
yapıldı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü saat 
18.00’de Bursa amatör spor kulüplerinin 

«1998-99 milli maratonunun açılışına Bursa 
Vali Yardımcısı Dündar Güntekın, Amatör 
Kulüpler Federasyon Başkanı, II Spor 
Müdürü, Gemlik Kaykamamı, Gemlik 
Belediye Başkanı, ilçe Emniyet Müdürü, 
Bursa Amatör Spor Kulüpleri Derneği ve 
Hakemler Derneği yöneticileri, İlçe Spor 
Müdürü ile Gemlikli seyirciler katıldılar.

Açılışta bir konuşma yapan ilçe Spor 
Müdürü Burhan Arıkan, amatör spor kulüp
leri küme karşılaşmalarının 5Q. kuruluş 
yıldönümünün Gemlik’te başlatılmasından 
gurur duyduğunu ve bütün takımlarının cen
tilmence mücadele vermelerini bekledikleri
ni belirtti.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, böyle bir günde bulunmanın 
Gemlik Belediye Başkanı olarak haklı 
kıvancını duyuyorum diyerek sözleri 
başladı.

Başkan Avcı, “en altta mücadele veren 
sporcuların, zamanını, mekanını ve 
parasını harcayan yöneticilerin amatör kulü
plere her türlü desteğin her surete sağlan
masını diliyorum “ dedi.

Amatör sporun bütün sporların temeli 
olduğuna dikkat çeken Vali Yardımcısı 
Dündar Güntekin, “Devletin asıl görevi 
mümkün olduğu kadar çok insana spor yap
mayı sağlamaktır. Amatör sporu profesy
onel sporun önünde görüyor ve değer
lendiriyorum. izlediğime göre profesyonel 
üçüncü lig amatör sporu geliştirmedi gerilet
ti. Gemlik’in profes- yonelce terfi etmesini 
temenni ediyorum. Gemlikspor'un da olum
suzluklardan etkilenmemesini diliyorum.

Daha sonra Gemlikspor-Sinandede 
Ufukspor karşılaşması başladı. Gemlikspor, 
karşılaşmayı Küçük Sedat'ın 6. ve 41. 
dakikada, Abdullah’ın 69. dakikada attığı 
gollerle 3-1 galibiyetle bitirdi. Ufukspor'un 
golünü ise 57. dakikada Sabri attı.

Gemlikspor'un ilk maçta çıkardığı 
başarılı oyun Gemlikli sporseverler tarafın
dan beğenildi.

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzdanımı, 
Bursa Trafik Şube 

Müdürlüğünden aldığım 
"B” sınıfı sürücü belge
mi, muhtarlık kimliğimi, 
askeriye misafir kimliği

mi ve emekli sandığı 
sağlık karnemi kaybet

tim. Hükümsüzdür.
Sevim KOÇDEMİR

Matbaamızda 
yetiştirilmek üzere 

çırak aranıyor 
KÖRFEZ Ofset

Kalplerdeki kraliçe...
Beyaz atlı prens atının terkisine aldığında henüz 

19 yaşındaydı. Yüzündeki masumiyet ve kaçamak 
gülüş katı saray kurallarına baş eğişin ve belki de 
içinde bulunduğu duruma inanamayışın bir yansı
masıydı.

Yerinde olmak isteyen binlerce genç kızın rüyasın
da bile görse inanamayacağı bir şansı yakalamış. 
Büyük Britanya’nın veliahtı Prens Charles’tan evlen
me teklifi almıştı. Yüzyılın düğünü onun için yapıldı.

Artık çağdaş bir masal prensesiydi.
Medyanın Charles’la birlikte olduğu ilk günden 

başlayan ilgisi onu son yolculuğuna taşıdı.
Ona göre “rahatsız edici bir ilgiydi” bu.
Düğünü kadar ölümü de inanılmazdı...
“Medya sizi ne kadar yükseğe çıkarırsa, o 

kadar düşüyorsunuz” demesine rağmen dünyanın 
en çok fotoğrafı çekilen kadınıydı.

Güzeldi, alımlıydı, zarifti.
Soğuk İngiliz Sarayı’nın sıcak ve insancıl yönüydü.
Hataları, zaafları, kaçamakları, aşkları ve korku

larıyla insandı.
“Yıllar geçtikçe kendimi vitrinde duran ve 

insanların büyük paralar kazanmasına neden olan 
bir ürün olarak görüyorum” derken, acaba 
paparazzilerin “Hadi Di, yukarı bakıp gülümsersen 
çocuklarımı daha iyi okullarda okutacağım” söz
lerinden mi etkilenmişti.

ölümünden sonra da dünyanın en iyi kazandıran 
ürünlerinden biri olmayı sürdürecek kuşkusuz. Çünkü 
insanlar peri masallarına bayılıyorlar.

Evlere sadece yaşanmamış aşk öyküleri pazarlan
mıyor ki, yaşanmamış hüzünler, mutluluklar ve 
dedikodular da pazarlanıyor.

Ve Lady Di kendi deyimiyle sahiden iyi bir üründü...

Balıkçılar Haftası’nda 
balıkçılar buruk

Bu yıl ilk kez kutlanmaya başlanan Balıkçılık Haftası 
nedeniyle ilçemizde yapılan toplantıda balıkçılar, sorun
larını bir kez daha dile getirdiler.

II Tarım Müdürü Haşan Ara başkanlığında toplanan 
Gemlikli Balıkçılar ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknisyenleri, 
bölge balıkçılarının sorunlannı tartıştılar.

Gemlikli balıkçılar deniz kirliliğinin ve kaçak avla
manın önüne geçilmediğini ve denizlerimizde balık 
kalmadığını, uygulanan yaptırımların ise, yetersizliğinden 
yakındılar.

Balıkçılar Derneği'nde yapılan toplantıya ilçemizdeki 
Balıkçılar Derneği yöneticileri ve balıkçılar kooperatifi 
yöneticileri ile eski yöneticiler katılırken, Keleşli balıkçılar 
ve alabahk yetiştiricileri adına temsilciler de bulundu.

Balıkçılar Haftasının uygulamasının geç alınmış bir 
karar olduğunu söyleyen Balıkçılar Kooperatifi eski 
başkanı Mehmet Aydın, yaptığı konuşmada, “15-20 yıl 
önce Körfezimizde 244 çeşit balık yaşarken, bugün bu 
sayı 74’e düştü.” dedi.

Ayçlın, Tarım Bakanlığı Su. Ürünleri Personelinin Çevre 
Bakanlığına veya kurulacak Su Ürünleri Bakanlığına 
aktarmasıyla sorunların daha iyi çözülebileceğini bildirdi. 
Küçük balıkçıya devlet desteğinin bir an önce sağlan
ması gerektiğini savunan Aydın, denizlerimizde balığın 
kalmamasının nedeni ise kaçak avlanmadan kay
naklandığını, devletin yeterince denetim yapamadığını 
söyledi.

Daha sonra söz alan İl Tarım Müdürü Ara, “Her 
balıkçının başına bir jandarma dikemeyiz. Balıkçılar, 
kendi ekmek teknelerine kendileri sahip çıkmalılar” şek
linde konuştu.

Dert küpü olan balıkçılar sahil muhafazanın görev 
yapmadığını, kaçakçılarla kendilerini başbaşa bırakmak 
istediklerini söylediler.

Balıkçılar Demeği eski başkanı Hüseyin Dinç ise yap
tığı konuşmada, sahil güvenliğe yapılan ihbarlarda İsim 
ve adres zorunluluğunun kaldırılması, denizlerde sivil 
darbe yapılması gerektiğini söyledi.

il Tarım Müdürü Haşan Ara, Türkiye'deki 
balıkhanelerin durumunun uygun olmadığını, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu'nca konan ambargonun neden
lerinden birinin de balıkhanelerin durumunun olduğunu 
söyledi.

Ara, “Balıkhanelerin durumu içler acısıdır. 
Denetimsizlik nedeniyle doğan boşluk birtakım güçler 
tarafından dolduruldu. Bakanlık, İstanbul’dan başlamak 
üzere sağlıklı balıkhane yapımı için yer aramaya 
başladı’’ dedi.

Balıkçıların yılmaması gerektiğini söyleyen Ara, kendi
lerine her türlü desteğin verileceği sözünü .verdi. 
Toplantının sonunda 30 yıldır denizlerde avlanan 
Gemlikli balıkçılara plaket verildi.
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ŞADO

Şado* ondördünde 
Sanırsın ay 
Şado türkü dillerde 
Şado düğün Şado halay 
Şado bel büküyor 
Vay anam vay

Tasfiye halindeki “ÖZÖMÜR İNŞAAT TAAHHÜT 
İTHALAT İHRACAT TİCARET ve SANAYİ LIMITED 
ŞİRKETİ” 29.05.1998 tarihinde tasfiyeye girmiştir. 
Borçlu ve alacaklıları vesikaları ile birlikte bir yıl içinde 
tasfiye memuru Ahmet UZUNKAYA’ya müracaatları 
önemle duyurulur.

TASFİYE KURULU

ADRES : Osmaniye Mahallesi Çelik Sok.
No :20 GEMLİK
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Yürür köy içinde
Yürür ardından yürekler 
Delikanlıların elleri bıyıklannda 
Okşanan bıyık değil Şado'dur 
Alır götürür tüm umutları 
Kırk örük saçının 
Saçpak** ucunda

ıı
Bağda görmüştüm 
Entaresi belinde 
Sıralanmış beyaz baldırlar 
Bileklerinde halhal 
isyan etmiş göğüsler giysilere 
Ne haldir bu Şado 
Ne hal

Duydum ki gelin etmişler seni
Sormamışlar bile
Yüreğinde kim var

Yazgı senin Şado 
özlemini ben çekerim 
Ah Şado sensiz neylerim

* Şado = Şadiye adının kısaltılmışı
* * Saçpak = Güneydoğu’da saç örüklerinin ucuna 
takılan şerit halinde kumaş parçaları.

YÜZÜN YANSIR İÇİME
Ak mermerden köpük köpük 
Yüzün yansır içime 
Yüreğimde ilmiklenir özlemin 
Omuzlan na dökülen saçlarına 
Dokunsam küser misin

Tükenen zaman değil yüreğim 
Kurur olanca umutlarım avuçlarımda 
Binlerce dörtü doldurur benliğimi 
Bir tutkudur seni özlemek geceleri 
Sen geceleri bilir misin

Artık zamanı geldi
Tomurcuğun açması gibi açsam 
Suyun bendinden taşması gibi taşsam 
Seni seviyorum diye
Binlerce kez haykırsam
Hakkın yok sevmeye der misin

OKULLARA MERHABA

Gelin şimdi gidelim açılan ilkokula 
Kimisi çok giymiş araçlar için pula 
Yeni yeni giysinler rengarenk çantaları 
Bazıların boynunda zincirli anahtarı

Bir düzeyde tutulsun giyecek ve araçla 
Yiyecek fark ile çıkar sosyal davaları 
İşte şimdi başladı okumanın yarışı 
Hemen hepsinin olur yakın bir arkadaşı

Hele bir de gömelim beslenme çantasını 
Kimi kuru ekrfTeği kimi yer turtasını 
işte burada başlıyor toplumda kışı kını 
En başta işleyiniz öçveri bilincini

Her okulda olmalı bir Aile Birliği 
Çektirmeyin yoksula burada fakirliği 

'Toplumda ilk diken fidanı eğiltmeyln
Sevgiler işleyip te kini hiç öğretmeyin

öyle bir giysi var ki hepimizin evinde 
Çocuklara uydurun okulun derneğinde 
Eğer istiyorsak devlete düzgün işi 
İlkokulda tutalım ahlak ile gidişi

DEMİR ALI BAYDAR

MANASTIR ÖZNUH KOOPERATİFİMDE 
BİTMİŞ SIFIR 3+1 KALORİFERLİ ASANSÖRLÜ

TEL: 513 17 97

ENERJİ VE GÜÇ KAYNAĞI

THERMOJETICS
ÇAY

MÜRACAAT TELEFON
İ 513 25 19 ' •

KİLO İLE İLGİLİ SORUNLARINIZDA 
KESİN GARANTİLİ ÇÖZÜM, SAĞLIKLI 

BESLENME ÜRÜNLERİ

MÜRACAAT TELEFON
513 25 19

SATILIK DÜKKAN 1 
Gemlik Küçük Sanayi Sitesinde 

120 m2 dükkan satılıktır.
TELEFON :

(0.224) 366 58 36

KUMLA’DA
HAVUZLU KİRALIK

DAİRELER

ELEMAN ARANIYOR
KATALOG İŞİNDE

PRİM ESASIYLA ÇALIŞACAK ENAZ 
LİSE MEZUNU BAY ve BAYAN 

ELEMANLAR ARANIYOR

Müracaat
KÖRFEZ OFSET

MILTON
AİLE

gazinosu
Düğün, Nişan ve Özel

günleriniz için
rezervasyonlarımız

devam ediyor
İskele Meydanı
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YARI ŞAKA VARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

BAŞIMIZDAKİ BİLGİSAYAR
1965 ve 1998 yıllarında yapılan bir araştır

mada, üniversite ve liseyi bitirenlerin sayısı 4 
kat artarken, sürekli kitap okuyan birey 
sayısının artaması gerekirken 10’da bire 
düşmüş. Bu ters, paradoksal ilişki düşünme 
özürlü olmamızın nedenini gayet iyi açıklıyor. 
Halihazırda nüfusumuzun % 2.5’inde okuma 
alışkanlığı var. Okuma özürlü olan bir toplum 
doğal olarak iyi düşünemez, sağlıklı seçimler 
yapamaz ve düşünme özürlü toplum olur 
çıkar. Bunun bizi ne gibi sıkıntılara, açmazlara 
sürüklediğini hep beraber yaşıyoruz.

Çocuklarımızın, gençlerimizin hayal kur
malarına bile kızıyoruz, ipotek koyuyoruz. 
Oysa hayal güpü. yaratıcılığın kaynağıdır. Ona 
zemin hazırlar. Yaramaz çocuk diye nite
lendirdiğimiz, problemli diye yanaşmadığımız, 
toplum dışına ittiğimiz çocuklar gerçekten geri 
zekalı mı? ünlü bilim adamı Tony Buzan “Her 
beyin deha olmak İçin yaratılmıştır, işle 
inek gerek. ” der. Aile ortamı ve eğitim sis
temimiz beyni geliştirmeye yönelik işlev mi 
görüyor, yoksa beyni köreltmeye mi çalışıyor?

Başımızdaki bilgisayarı yani beynimizi nasıl 
kullanıyoruz? Tam kapasite ile mi? idare ede
biliyor muyuz? Bizim denetimizde mi? Her 
şeyi idare edebiliriz. Beyni, beynin fonksiyon
larını, örneğin duygularımızı denetleyebiliriz. 
Ancak beyni işleyerek, çalışarak, geliştirerek. 
Yine BUZAN “Normal beyni olan herkes 
zekidir” diyor, iş onu geliştirmekte, öyle aptal 
sıfatını yakıştırdıklarımız gerçekten aptal mı? 
IQ dahi doğuştan değil diyor BUZAN.
. özetle eğitilmiş beyinli insanlar mutludur, 
üretkendir ve güvenlidir. Çocuklarımıza öğren
meyi öğretelim yeter. Onlar entellektüel ve 
psiko-sosyal desteklerini kendileri oluştururlar.

Okuyun : Daniel Goleman
“DUYGUSAL ZEKA”

eleman

YOLUNU 
BİZDEN ÖÖRENÎN 
® (0.224)513 2519 GEMLİK

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

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

Onların Solu 
Bizim Solumuz

Avrupa Blrllğl'ne bağlı (15) ülkeden 
(12)sinde sol partiler ya tek başına, ya da 
koalisyon ortağı olarak iktidarda.

Ama.. Bir noktada aynlıyorldr.
- Büyük bölümü, “geleneksel sosyalist 

felsefe" taraftarları.
- Bir kısmı, “sosyal liberal düşünce" 

destekçileri.
Liberal Sofun önderliğini, Ingiliz Tony 

Blair yapıyor.
özelleştirmeyi destekliyor, İşgücü 

piyasasına esnek gavranıyor.
En önemlisi:
Sert sosyalizm ile, bürokratik sosyalizm 

arasındaki “üçüncü yolu” ülkesine yer
leştiriyor.

Fransa, geleneksel solun öncülüğünü 
yapıyor.

Ama.. Neler yapmaları gerektiğini, ne 
kendileri ne de başkaları henüz bilmiyor.

Şimdi.. Herkes Almanya’daki seçimleri 
bekliyor.

Alman Solu'nun, bu seçimleri 
kazanacağı tahmin ediliyor.

Alman Sol Uder Schröder’in ilginç slo- 
ganlan var.

- “İşsizlik ile savaşacağım" diyor, ama 
yöntemlerini açıklamıyor.

- Serbest Piyasa Kapitalizmini, yeniden 
düzenleyeceğini söylüyor.

Kısacası Avrupa'daki iki ayrı solun, 
ayrıldığı noktalar:

- Uygulanan Ekonomi Yöntemleri,
- Devletin Yarattığı iş güçleri,
- Çalışma Zamanlan,
- ve Sendikaların Haklan, konulannda 

oluyor.
Ama.. Adamları takdir etmek lazım.
Milliyetçilik, Hıristiyanlık ve Laiklikle 

uğraşıp toplumu germek yerine, 
“Ekonomik ve Sosyal” projelerle uğraşı
yorlar.

Şimdi bizim SOL yöneticilere soralım.
- “Toplumun demokratik, ekonomik 

ve sosyal konularda kalkınması için, ne 
gibi projeler ürettiniz ve uygulamaya koy
dunuz;”

Hemen koro halinde cevap verecek
ler.

- “Laikliği ve rejimi koruyoruz ya."
Nüfusun çoğunluğu Cumhuriyet döne

minde doğmuş, komşu ülkelerdeki rejim
leri gördükçe laik Cumhuriyetin vazgeçil
mez olduğunu anlamıştır.

Hatta bununla da kalmamış, 
demokratik ve sosyal devlet olmanın yol- 
larını aramaya başlamıştır.

Sol tamamen yok olmak istemiyorsa, 
“laikliği ve rejimi koruma evhamından” 
kendini kurtarmalı ve bu görevi Anayasal 
Kuramlara bırakmalıdır.

Ve.. Ekonomik ve sosyal projelere 
yönelmelidir.

- Genç işsizlere yönelik projeler üret
melidir.

- Kadınlara verdiği önem lafta kalma- 

yönetimlerinde ve mecliste 
kadınlara hafin sayılır bir kontenjan ayır
malıdır.

- Bazı tekelleri karsılarına alma 
bahasına, küçük esnafı, küçük çiftçiyi ve 
küçük işletmeleri destekleyeceğini açık 
açık beyan etmelidir.

Iştei o zaman sıradan vatandaş ile, 
yeniden barışma imkanı bulacaktır.

fjCmLÎM RPI-JRPRİ Gemi Saatleri1 1 iCnüC' Yalova-Kartal:(lşgünü)6.30-11.00-15.00-
.... . . , ' _ , , 19.30 (Tâtil)z. 15-11.15-16.00 Kartal-

Gerekli Telefonlar RejmLDolreler Yalova:(lşgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00
İtfaiye 110 TEK Arıza 5132066 (Tatil) 9.00-13.00-18.45 Yalova-
Poils İmdat 55 5134503 Sirkecl:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil)

Iurlzn2c?er' 5131274 6.30-13.00-17.30 Slrkecl-Yalova:(lşgünü)
Jandarma İmdat 156. ŞporSah. 5140095 9.15-14,15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15
Jandarma K. 5131055 . 5131286 Deniz Otobüsü
Polis Karakolu- 5131879 Halk^ğt Mrk 513184A Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-

Gar.Korn 5131206 HalkKütüp = , «0 13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 (Tatil)
„ , ,, As.Sb. c q n=7 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-17.00-
Kavmakamllk Karayolları 53 ™ 17.45-18.30-19.20-20.30

Kaymakamlık 5T31obl Uman Bşk. • 5131133 Yalova-Kabataş(işgünü):7.20-9.45-12.40
Kaymakamlık Ev Riaınco Mal Md. fii^ıno^ 15.00-17.15-19.30
CSavcılıöı Nüfus Md. 5 33742 (Haftasonu): 10.30-11.45-13.00-14.45-16.15-X' c "SL 513,1053 özel İd. Md. 5 31507 17.30-19.00
r . A, " 5132954 TapuSIc. Md. 513 4İ4 Kabataş-Yalova (İŞ): 8.35-11.00-13.45-16.30-
EmnlyetM. 5131028 Müftülük 5131364 18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30-11.35-13.30-

GüçnrükMd. 51314u. 14.45-17.45-18.35
1 Tekel Md. 5131042 Feribot

ULAŞIM 5132360 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı)VLMÇIIVI çeTar. Md. 5131186 7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00-
Uludağ.Turlzm 6131212 İlçe Seç. Md. 5134994 23.00 (P.tesi, salı, çrş, prş) 22.30(C.tesi)
Aydın Turizm 5132077 RaiaHiva 7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-16.30-18.00-19.30-

Santral^*513452123 21.0^22.30(Cuma, pazar)

Başkanlık Üİ®23

HaştgneleL Otobüs İşlet. 5134521-122
Devlet Has. 5139200 Şu İşletmesi c S ?? Aygaz 5 3 295
SSK Hastanesi 5132329 İtfaiye 5 32325 5
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 Muhasebe 134521-182 oîakgaz 513 16 37

TAKSIIER s3aL“ ŞİSs" f,gaz , fîfgSKörfez Taksi 5131821 _____________ Yalnız 185 ipragaz 513 22 59
Çınar Taksi 6132467 Habaşgaz 513 45 46
Güven Taksi 5133240 ■aMJHajgjUyiıiaâiMiiB Ukitgaz

NÖBETÇİ
ECZANELER

8 Eylül 1998
Yiğit Eczanesi

9 Eylül 1998\
Seda Eczanesi

10 Eylül 1998
Çamlıca Eczanesi

11 Eylül 1998
Yasemin Eczanesi

12 Eylül 1998 
Demiriz Eczanesi

13 Eylül 1998
Engin Eczanesi

14 Eylül 1998
Serim Eczanesi ___Z__J

Haftanın Fıkrası
Adamın biri, çalıştığı yerdeki 

arkadaşlarının önünde, kendisine gelen 
zarfı açtı.

Zarfın içinden, dört yaprak kağıt çıktı.
Ama, bembeyaz.
üzerinde bir nokta bile olmayan, dört 

boş yaprak...
Arkadaşlarından biri sordu:
- “Hayrola İş mektubu mu?”
- “Yok canım... Karımdan geliyor! 

Dört yıldır dargınız da.”
Eşler arasında, dönem dönem bazı 

küskünlükler kırgınlıklar yaşanıyor.
Eşler, özellikle orta yaşlarda, çok 

hoşgörülü ve çok sevecen davranış 
sergilemelidirler.

Bu yaşlarda karşılaştıkları bir olum
suzluk karşısında hemen hiddete kapıl
mak yerine, daha önce yaşanan güzel 
yılları düşünüp kendilerini frenleme-

Orta yaşlarda “eş olmak”, İkinci 
plana düşüyor.

“Arkadaşlık ve dostluk”, İlk planda 
yer alıyor.

Sözün Özü
Hiç kimsenin hatasını 
Yüzüne vurmayınız. 
O hatayı işleyene, 
Hatasını, 
Başka birini misal göstererek, 
Anlatınız.

“Hazreti Ali”
Sıcak katil ve öfkeilblr toplumuz. „ fi 

5 Haklı olmayı, bağırmada ye yüksek sesto 
arıyoruz. ' C/''

Tartışarak, akılcı gerçeklerle ve yumuşak 
bir ses tonu He, haklılığı yakalayabile
ceğimizi, na yazık W hala anlamış değdir.

Hata yapan birine buldozer gibi giriyoruz.
Hem o kişiyi, perişan edp, kaybediyoruz.
Ham de hatasının düzeltilmesine bir 

katkıda bulunamıyoruz.
Geçmişte benzer hatalar yaptığımızı, 

"asla” batırtamıyoruz.
Halbuki, hata yapan insanı, eleştirirken 

benzer hatalarımızı da ortaya koymalıyız.
Bu tavır, karşı tarafı olumlu yönde etkiler.
Konuşmataftmaı eleştiri olarak değil, tir 

tecrübe nakü olarak algılar.
Aydın bir İnsan olarak görevimiz, insan

ları hırpalamak değil, eğitmek olmalıdır. ||

"Ufuk" bir söz
O KADAR; kekeme bir kızdı ki, üzerine 
saldıran erkeklere “ben sizin bildiğiniz 
kızlardan değilim” diyene kadar, bizim 

bildiğimiz kızlardan olmuştu.

“Yaya Kaldırımı Standardı Yok”
Bu haftaki konuğumuz. Demokrat 

Türkiye Partisi (DTP) Gemlik İlçe Başkanı 
Avukat Gökhan Taylan.

Politikaya olan ilgisi aileden geliyor.
Babasının; Adalet Partisi döneminde, bu 

partinin Belediye Meclisi üyeliğini yaptığını 
söylüyor.

Ankara'da hukuk öğrenimi yaptığı 
dönemde, Süleyman Dernlrel'ln danışmanı 
olan Atilla Peynlrcloğlu vasıtası İle Sayın 
Demirel'le tanıştığını İfade ediyor.

Ve.. 1986 yılında, Doğru Yol Partisi’ne 
üye oluyor.

1991 yılında Doğru Yol Partlsl'nln Gemlik 
ilçe Teşkllatı'nda, yönetim kurulu üyesi 
olarak görev alıyor.

İlçe Sekreterliği görevinde bulunuyor.
Sonra (DYP) ile yolunun ayrıldığını ve bir 

süre pasif bir politika dönemi yasadığını 
söylüyor.

Sonra, (DTP)den teklif geliyor.
önce kurucu İlce başkanlığına atanıyor.
Daha sonra 1997 sonlarında, seçimle 

(DTP)nln ilk Gemlik ilçe Başkanı oluyor.
- Genelde ve Gemlik te politikayı nasıl 

görüyorsun?
Politikada ve politikacılarda gerileme 

ve düşüş görüyorum.
Politikayı (A) Takımı yerine, daha geri 

plandaki insanlar yapıyor.
İşi delege yapısından itibaren ele almak 

gerekiyor.
- Seçimlerde Gemlik'te şansınız ne olur?
Özellikle Belediye seçimlerinde, potinin 

ağırlığından ziyade, Başkan adaylarının şah
siyetleri ön plana çıkacak.

• Peki.. Genel seçimlerdeki şansınız ne 
olur?

Tüm yurtta ve Gemlik'te, teşkilatlan
mamız sürüyor.

Gemlik’le (1000)in üzerinde üyemiz var.
Beldelerde, henüz teşkilatlanamadık.
üyeliklerde kaliteye önem veriyoruz.
En iyi sonucu almaya çalışacağız.
- Belediye hizmetlerinden memnun 

musunuz?
Memnun değiliz v
Su sorunu, yoğun biçimde devam edi

yor.
Su yerine çamur, balçık akıyor.
Hamidiye ve Altıntaş’ta su kesintileri var.
- İmar uygulamalarını nasıl buluyorsun?
Kacak yapı ve gecekondulaşma önle

nemedi.
Küçük arsalara, çok katlı yapılaşmayı 

uygun bulmuyorum.
Birkaç arsanın birleştirilerek, daha çağ

daş ve büyük yapılar yapılmasından 
yanayım.

Bu sistem bir ölçüde, depremler için 
önlem sayılır.

Eski Gemlik’ten şikayet ediyorduk. Ama 
son yapılaşmadan sonra yeni Gemlik'ten de 
şikayetçiyiz

- Daha başka ne gibi aksaklıklar görü
yorsun?

Gemlik'te yaya kaldırımlarında standart 
yok.

Halk otomobillerle beraber caddelerde 
yürüyor.

- En çarpıcı aksaklıklardan birini söyler 
misin?

Turizm ve Sanayi beldesi olan Gemlik'in 
göbeğinde, hala yoğun biçimde hay
vancılık yapılıyor.

İlçe dışında daha uygun yerlere taşın
ması gerekir.

Bu açıklamaları için Sayın Başkan’a 
teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.
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E GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
3 Cumhuriyet’in 75. Yıldönümünde
İ Gemlik Kurtuluş Şenlikleri Programı
d BELEDİYE HİZMETLERİ FOTOĞRAF SERGİSİ
1 Tarih: 8 Eylül 1998 Saat: 11.00 Yer: Belediye Sergi Salonu

1 * * *

I KURTULUŞ ŞENLİKLERİ KOKTEYLİ

s Tarih : 8 Eylül 1998 Saat: 12.00 Yer: Belediye Sergi Salonu
d * * *

TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ
9 Eylül 1998 Saat: 11.00 Yer: Belediye Düğün Salonu

: BELEDİYE İTFAİYE HİZMET BİNASI AÇILIŞI

: 11 Eylül 1998 Saat: 12.00 Yer: Çevre Yolu

I * * *

ŞENLİK YÜRÜYÜŞÜ
11 Eylül 1998 Saat: 17.30 Yer: SSK Hastanesi önü

* * *
KURTULUŞ ŞENLİK GÖSTERİLERİNİN BAŞLAMASI

11 Eylül 1998 Saat: 19.00 Yer Atatürk Stadı
PROGRAM : * Folklor Gösterileri * Gemlik Belediyesi

I; ^Kültyr ve Sanat Derneği Çocuk Korosu * Grup AYNA 

Şovmen Atilla ARCAN ve Havai Fişek Gösterileri

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK 

Tel & Fax: (0224) 513 17 97

[gece konserde AYNA grubu Gemliklilere muhteşem bir gece yaşattı

kurtuluş coşkusu
/ Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 76. yıldönümü törenleri 

11 Eylül cuma günü yapıldı. Kordonda yapılan törenlere ilgi göste 
(İlmezken, gece Atatürk Stadındaki eğlenceye binlerce kişi katıldı.
I Gemlik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 76. 
■rlönümü törenleri sönük geçti.
| Atatürk Anıtında yapılan bayrak töreninden 
I sonra, kaymakamlıkta kutlamalar kabul edildi. Daha 

ısonra tören alanına gidilerek, ilçemizin düşman 
Kolinden kurtuluşu kutlandı.

। 'Kurtuluş Haftası nedeniyle Belediye Sergi 
Salonunda "Dünden Bugüne Gemlik' konulu 

[belediye çalışmalarını anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Kurtuluş Şenliklerinden sonra İse, çevre yolunda 
yaptırılan İtfaiye ve Temizlik İşleri Hizmet Binası törenle 
açıldı.

Gece de Atatürk Stadı'nda AYNA Grubu en 
güzel ve'tempolu parçalarını Gemlikliler için 
seslendirdiler. Şovmen Atilla Arcan'ın şovları, folklor 
ekiplerinin gösterileri ve havai fişek göşterileriylp 
Gemlikliler güzel bir kurtuluş gecesi geçirdiler.

Haberi Sayfa 3’te

Gemlik’e yeni 
bir fabrika

Avrupa’nın en büyük yassı mamül üretl-
cisi SOLLAC Groupe Urinor Şirketi Yalova 
Yolu üzerinde Kafoğlu Fabrikası yanında 7 
dönüm arazi üzerinde kurulacak fabrikanın 
temellerini geçtiğimiz hafta attı, işletmede, 
içi ve dışı kalaylı teneke imal edilirken, 
yassı demir ürünleri de işlenecek.

Haberi Sayfa 3’te

Okullar açıldı
t 1998 / 1999 eğitim öğretim yılı dün başladı.
1 Şükrü Şenol İlköğretim Okulu'nda yapılan ilköğretim
■onası kutlama törenlerine Kaymakam, Belediye
Başkanı, Jandarma Bölük Komutanı, Umurbey Belediye 

Başkanı, Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube 
[Müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve ögren-
Eller katıldı. Haberi Sayfa 2'de

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Duyarlı olabilmek
■ Değerli büyüğüm Yılmaz Akkılıç’ın geçtiğimiz hafta 
köşesinde Sunğipek Fabrikasıyla ilgili olarak yazdığı 
yazıya Belediye Başkanı, Ticaret ve Sanayi Odasından 
hiçbir yanıt gelmediğini belirterek yazıma başlıyorum.
K Ya yerel gazeteler okunmuyor, ya da yeterince 
çevremize karşı duyarlı değiliz. Ancak, duyarlı olması 
gereken konumdaki yetkililerin ciddi konularda ses ver

melerini biz her zaman bekliyoruz..
Akkılıç, yazısında Sunğipek Fabrikasıyla ilgili olarak 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından çıkarılan 
dergide, Sanayici Fahrettin Hatipoğlu, fabrikayı inceleyen 
İsviçre’nin Bern kentinde kurulu sun’i ipek ile viskon elyafı 
üretimi yapan ing. Maurer SA firmasının raporundan söz 
ediyor. Kapatılma veya rakı fabrikası yapılması istenen 
Sunğipek’i Türklerle birlikte işletmek istemesiden söz 
ediyordu.
I Petrol-iş Sendikası yetkilileri bu yazıyı okudular mı 
■ilmiyorum.
E Yerel basın doğru takip edilirse, sanırım yerel yönetici- 

lerin ve siyasilerin seslerinin çıkması gerekiyor.
E Ancak, ne hikmetse Gemlik'te herkes kafasını kuma 
sokmuş ses vermiyor.
| üç maymunu oynuyorlar. Görmüyorum, duymuyo
rum, konuşmuyorum!
I örneğin belediyede muhalefet denetim görevini hiç iyi 
yapamıyor.

K Meclis üyelerince oluşturulan komisyonca hazırlanan 
[çok katlı yapılarla ilgili bir rapor, el altından basına verildi. 
[Basın toplatısıyla durum kamu oyuna duyurulacaktı. 
■Ancak, arkası gelmedi.
■ Neden?
| Muhalefet, yönetenlerin hatalarını, yanlışlarını, 

günahlarını, sevaplarını izleme ve halka duyurma işlevini 
yürütür.. Bu bizde yok.
■ Sunğipek konusunda ANAP'ın yürüttüğü bir çalışma 
var. Bu konuda Belediye Başkanı basına verdiği yemekte 

[olumlu gelişmelerin olduğunu, kısa zamanda bilgi vere
ceğini söyledi.
I Sunğipek salt işçiler için değil, Gemlik için de önemli. 
[Bu konuda hepimizin ortak isteği fabrikanın Gemlik’e 
[kazandırılması...
I Onun için her türlü olasılıkların üzerine gidiyoruz. Bu 
nedenle Akkılıç’ın yazısına yanıt verilmeli.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı İtfaiye ve 

Temizlik İşleri Hizmet Binasının 
açılışını yaptı. .

Gemlik Muhtelif Esnaf ve
Sanatkarlar Odası'nın hizmet 
binasının açılışını ANAP Bursa 

Milletvekili Feridun Pehlivan yaptı.

MESO törenle açıldı
Gemlik Muhtelif Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası hizmet 
binası 1le lokalinin resmi 
açılışı yapıldı.

11 Eylül cuma günü saat 
15.00 de yapılan açılışa 
ANÂP Bursa Milletvekili 
Feridun Pehlivan, Bursa Vali 
Yardımcısı Dündar Gültekin, 
Kaymakam Şener Can,

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, Umurbey Belediye 
Başkanı Mete Okay, Bursa 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Birlik Başkanı Arif Tak, ANAP, 
DYP, DSP ilçe başkanları, 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı, esnaf ve sanatkarlar 
ile vatandaşlar katıldı.

Haberi Sayfa 3’te

Zeytin sineği mücadelesine hazır olun
Zeytin ürününün zararlılarından zeytin sineği ile mücadele 

için hazırlıklar sürüyor.
İlçe Tanm Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre 10 bölg

eye Konan tuzaklarla cinsel çekicilik İle sinekler takibe alınıyor.
Zeytinlerin yağlanıp olgunlaşmaya başladığı bu günlerde 

tane içersine yumurta bırakan sinekler ürünün kalitesini ve 
rekolteyi etkiliyor.

İlgililer 3 günde bir tuzakların teknikerler tarafından kontrol 
edildiğini, üreticilerin mücadele için hazırlıklannı tamamla
malarını belirtirken, erken ilaçlamanın gereksiz olduğunu 
değindiler ve takip sonucuna göre, üreticilere duyuru yapıla
cağını bildirdiler.

İlgililer, daha sonraki mücadelenin ise halkalı leke hastalığı 
için yapılacağını hatırlattılar.

İlk seferinde sıtmadan öldü

Genç kaptanın acı sonu
i.T.ü. Yüksek Denizcilik Fakültesi son sınıf öğrencisi 

Volkan Serbest (22) stajını yapmak için çıktığı ilk seferinde, 
özel bir şirkete ait gemide, sıtmaya yakalanarak yaşama 
veda etti.

Genç kaptanın, ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yasa 
boğdu. Serbest, bugün öğle namazını müteakip Çarşı 
Camiinde kılınacak namazdan sonra toprağa verilecek.

Haberi Sayfa 3’te

Bir koltukta üç karpuz taşıyor.

Faruk Güzel
Bursaspor yönetiminde

Gemlikspor Kulübü Başkanı Faruk Güzel, Bursa spor 
Yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

ANAP il Yönetim kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı 
görevini de yürüten Güzel, Bursaspor Asbaşkanlığı ile 
Federasyon Temsilciliği görevlerini de üstlendi.

Haberi Sayfa 6’da

Yaz sıcaklarının sona-erdiği ve sonbahar mevsiminin kendi
ni hissettirmeye başladığı bu günlerde, okulların da açılmasıy
la yazlıklar boşaldı.

Bu yıl yağışsız bir yaz geçiren Gemlik ve çevresinde sezon 
başında yazlıklar tamamen dolarak, yazlıkçılar denişin ve 
güneşin tadını çıkardılar.

Bol bol güzellik yanşmalarının düzenlendiği Küçükkumla, 
Kurşunlu sahillerinde sade vatandaşlar da çay bahçelerinde 
ve kıyada gezerek yazın tadını çıkartmaya çalıştılar.

BAYKAL, YILMAZ’I AZAD ETMİŞ 
NE AZADI?
SEÇİM MEZAT’I
MEMNUN ETMEK İÇİN TÜSİAD’I...

fJnan ^arruı
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11 Eylül, hem Bursa'mn, hem de 
Gemlik’in kurtuluş günüydü. Son yıl
larda kurtuluş günleri daha bir özenli 
ve coşkuyla kutlanıyor. Bunda - 
sanırım- Cumhuriyete karşı akım
ların, son zamanlarda tehlikeli bir tır-, 
manış sürecine girmesinin etkisi var.

Cumhuriyet, varlığına yönelik 
“karşı devrim” tehdidine karşı, bir 
bakıma “savunma refleksi” 
halinde.

11 Eylül 1998 Cuma günü, 
Bursa'mn düşman işgalinden kurtu
luşunun 76’ıncı yıldönümünde, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Kütüphanesi ve Müzik 
Evi’nin açılışı yapıldı, önce bir 
panel izledik, iki bilim-adamı, Prof. 
Dr. Murat Çizakça ve Doç. Dr. Yusuf 
Oğuzoğlu, Bursa kadı sicillerinin 
ışığında “para vakıfları” ve “kent 
dokusunun oluşumu” üzerine 
bildirilerini sundular. Bu arada Sayın 
Çizakça'nın, “Yeşil Türbe ne kadar 
Bursa’ya aitse, ‘kadı sicilleri’ de o 
kadar Bursa’ya aittir, Bursa’ya 
getirilmelidir” savına aynen 
katıldığımı vurgulamak isterim. 
Sayın Oğuzoğlu’ndan'da, yüzyıllar 
boyunca, Bursa’nin kent dokusu 
değişim haritasını özlemle bekleye
ceğim.

öncelikle altını çizerek belirt
meliyim ki: Bu Kütüphane ve Müzik 
Evi, Bursa’mn, çağdaş gelişim 
sürecindeki en önemli kazanım- 
lardan biri.

Abartmıyorum. Görsel medya 
olanaklarının büyük bir hızla, ama 
düzeysizce geliştiği ve adeta bu kes
ime özgü orman yasalarının geçerli' 
olduğu bir süreçte, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin hemşehri
lerine, ulusal ve uluslararası kültür 
alemine -hem de olağanüstü 
genişliğiyle- açılan bir “pencere” 
armağan etmiş olması az şey 
değildir. Erdem Saker, her şeyden 
önce, Bursa’ya yaptığı bu önemli 
katkıdan ötürü kutlanmaya değer.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkan Danışmanı Mimar Dr. Engin 
Yenal'la, tören sonrası ayaküstü 
söyleştik. Gökdere Bulvarı projesine 
göre, Kütüphane’nin açıldığı, eski 
belediye başkanlarımızdan Sayın 
Reşat Oyal zamanında (1954-1960) 
yaptırılan bu binanın yıkılması 
öngörülmekteymiş.. Sayın Yenal, 
kent dokusuna aykırı ve içerikten 
yoksun bu ilk projeyi değiştirerek 
Kütüphane ve Müzik Evi’ni kurtara
bilmek için ne, denli çaba harcan
dığını anlattı. Yani eğer Saker ve 
o’nu anlayabilen bir yakın sever 
olmasa, Meclis ikna edilemeseydi,

Bursa ve çevresi -kuşkusuz 
taş atımı uzaklıktaki Gemlik de- yok
sun kalacaktı böyle bir kültür hâzi
nesinden.

Şimdi, Gemlik'ten belediye oto
büsüyle yola çıkan bir lise öğrencisi, 
en çok bir saat içinde Setbaşı’ndaki 
bu kültür kompleksinde,,dilerse 
okuyacak, dilerse internet'aracılığıy
la dünyanın bütün kitaplıklarına 
ulaşabilecek, dilerse Bursa’daki 
Osmanlı arşivinin çözümlerine 
başvurarak geçmişini öğrenebilecek, 
dilerse kulaklığını takıp istediği, tür 
müziği dinleyebilecek...

* * *
Bursa, Anıtlar Bölge Kurulu'nun 

-dahi- onayıyla yıkılması öngörülen 
bir binada görkemli bir şehir 
kütüphanesine kavuştu.

Ya Gemlik? Ya Sunğipek?
Kuşkusuz Gemlik Belediyesi de, 

Sayın Avcı da benzer bir kazanımı 
düşünmekte Sunğipek’le ilgili olarak. 
Ancak, Gemlik Belediyesi’nin 
olanakları sınırlı. Atatürk armağanı 
Sunğipek’in TEKEL’in “rakı depo
su” haline getirilmesine Avcı'hın da, 
Gemliklilerin de gönlü razı değil; 
inanıyorum buna. Ne var ki yakın
mak yeterli değil; niyet etmek ve 
kararlı biçimde örgütlenmek gerekiy
or. Sayın Saker, Gökdere Bulvarı 
projesini tartışmaya açmayarak 
olduğu gibi uygulasaydı -ki, Irgandı 
engeli dolayısıyla bu projenin çıkmış 
olması bile memnuniyet verici 
sayılıyordu-, bugün Bursa’mn, 
çevresinin ve hâttâ Türkiye’nin 
kıvandığı kültür kompleksi olmaya
caktı, olmayabilirdi, çok çok gecike
bilirdi. Sayın Saker’in kararlılığı, bir
takım yorucu uğraşları gerektirmiş 
olsa da, sonunda engellerin aşıl
masını ivmeleyen moral desteği 
sağlamıştır.

Sayın Avcı’dan da aynı kararlı 
tutumu beklemek Gemlik’in ve 
Gemliklilerin hakkı.

Atatürk armağanı Sunğipek ya 
kurtarılmalı ve yeniden ekonomimize 
katkılı düzeye getirilmeli, haraç 
mezat pazarlânması engellenmeli...

Ya da Bursa örneğinde olduğu 
gibi, hızla büyüyen ve “serbest 
bölge”siyle uluslararası bir 
ekonomik merkez konumunu kazan
maya başlayan Gemlik’in gereksinim 
duyduğu, ve de Gemlik'e ait bir 
“kurum” halinde, geçmişini anım
satmayı da ihmal etmeyen yeni bir 
kimlikle yeni bir yaşama kavuşturul
malı'.

Bir kez daha, belirtmeliyim ki, bu 
konuda önderlik görevi Sayın 
Nurettin Avcı’nin.:.

Okullar 
açıldı

ilköğretim ve ortaöğretim 
burumlarında 199.8/1999 
eğitim öğretim yılına baş
landı.

Gemlik’teki ilköğretim ve 
ortaöğretim kurumlan yak
laşık 20 bin öğrenciye 
kapılarını açarken, 630 
öğretmen de yeni eğitim 
öğretim yılında görev 
yapacak.

Dün saat 13.00’de Şükrü 
Şenol ilköğretim Okulu 
Salonu’nda yapılan ilköğre
tim Haftası açılış toplantısı
na ilçe Kaymakamı Şener 
Can, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Emniyet 
Müdürü Nedret Argun, 
jandarma Bölük Komutanı 
Tarkan Tekin, ilçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet 
Tuna, Milli Eğitim Şube 
Müdürleri, daire amirleri, 
okul müdürleri, öğretmenler, 
veliler ve çok sayıda öğren
ci katıldı.
' Milli Eğitim Haftası kutla

maları saygı duruşu ve 
istiklal marşımızın söylen- 
mesiyje başladı. Haftanın 
anlam ve önemiyle ilgili 
konuşmalar yapıldı.

Kutlama töreninde 
konuşan ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Tuna, 
okullarla ilgili sorunları dile 
getirdi.

Konuşmasında eğitimin 
■aileden başlayıp, fabrikalar
da, atölyelerde ve asker 
ocağında devam ettiğini, 
eğitimin temelinin ise 
ilköğretimle başladığını vur
gulayan Tuna, eğitimdeki 
sorunlarımızın 8 yıllık kesin
tisiz eğitimle çözülebile
ceğine inandığını belirtti. 
Gerçek. çağdaşlığın 
yakalanabilmesi için 8 yıllık 
eğitimin 11 yıla çıkarıl
masının gerekliliğine de 
değinen ilçe Milli Eğitim 
Müdürü, “Bilgi çağında 
yaşıyoruz. Okullarımız 
dahil her birim bilgisayara 
geçmiş durumdadır. Bu 
nedenle eğitim çağında 
Seri kalmamalıyız. 
..değimiz zorunlu temel 

eğitimin 11 yıla çıkarıl
masıdır” dedi.

Mehmet Tuna, ilçedeki 
okullarla ilgili olarak ise 
şunları söyledi':,

“Bu yıl öğrenci sayısı, 
geçen yıla göre 4 bin 
öğrenci daha artarak 20 
bine ulaşmıştır, öğren
cilere 630 öğretmen ile 
eğitim-öğretım vermeye 
çalışıyoruz. Köyler dahil 
40 eğitim ve öğretim 
kurumunda ders verile
cektir. Okul sayısı da 
öğrenci sayısına göre 
mutlaka artırılmalıdır.

Mehmet. Tuna, tören 
sonunda öğrencilerin yeni 
eğitim öğretim yılının hayırlı 
olmasını diledi.

Daha' sonra Gazi 
ilköğretim Okulu Folklor 
Ekibi Bursa Keleş yöresi kız 
ekibi, folklor gösterisi 
sundu. Şükrü Şenol ilköğre
tim Okulu korosu marşlar 
ve çocuk şarkı lah söyledil
er.

FELSEFE’YLE ANLAMAK
Herkes, her zaman kendisi ve başkaları adına bir 

şeyler düşünür! öğretmen öğrenci adına, ana-babalar 
çocukları adına, sorumlular-görevliler sorumlu oldukları 
adına... Bilim-Felsefe-Sanatla uğraşanlar bütün insanlık 
adına... Kısacası, insanlar kendileri ve başkaları adına 
düşünürleri insanı insan yapan doğasındaki en önemli 
özelliklerinden biridir bu. Bundan sevinç duymak 
gerekir!

Felsefesiz toplumların yarattığı inşan tipiyle nereye 
varılır ki!..

Bu hafta, duyarlı’yazarımız Doğan Hızlan’ın, 2 
Eylül’de' bir gazetede çıkan yazısını sunmakla yetine
yim.

* * *

Bunu gerçekten hakettiniz loanna Hanım
“Hacettepe üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı 

ioanna Kuçuradi, Boston kentinde yapılan Dünyâ 
Felsefe Federâsyonu’nun başkanlığına getirildi.

Kuçuradi, iyi bir felsefeci ve iyi bir insandır.: 
Dostluğun felsefesini çok iyi bilir, nice önemli yazann, 
felsefecinin hocalığını yapmıştır.

Türk edebiyatının benzersiz ustası Bilge 
Karasu’nun hastalığı sırasında gösterdiği dostluğu 
bilenlerdenim.

Kuçuradi, ayrıca aynı üniversitemi1] insan Haklan 
ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürlüğü görevini üstleniyor.

Başkan olan ilk Türk Ve ilk kadın..

■KEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete 

Yıl : 26 SAYI: 1233
Fiyatı :50.000 TL.

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

Büro: Kız Yakup Mh. Kemal Bengü Cd. Horoz Apt.

No : 18 BURSA Tel: 225 20 67-223 66 88

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

^Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

Yurtdışında küp yapanların bile haber olduğu bir 
ülkede, Kuçurâdi’nin başarısını görmezlikten gelmek 
bana utanç verir.

Kuçuradi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 
insan ve Toplum Bilimleri Komisyonu, Yunan 
Felsefe Derneği, Akdeniz Felsefe Derneği, 
Uluslararası Felsefe Dernekleri Federasyonu ve 
Kültür Girişimi’nin üyesidir.

Daha önce de, Goethe Madalyası, Girit üniver
sitesinden Onursal Felsefe Doktorası, Türkiye 
Bilimler Akademisi ödülü’nü aldı.

*. * *

HEPİMİZİN çok yararlandığı ioanna Kuçurâdi’nin 
“Nietzsche ve insan” incelemesindeki bir yargısı, filo
zofu sevenler için bir anahtar niteliği taşır:

“Nietzsche hiç kimseye karşı veya hiç kimseden 
yana değildir. Onun binlerce sayfayı kaplayan 
çabası, her şeyi problem yapmak, insanın her şeyi
ni bilgisini, sanatını, değerlendirmelerini, moralini, | 
dinini, eğitimini, kısaca yapısıyla ilgili her şeyi prob-1 
lem yapmak içindir."

özelliklş adı geçen kitaptan “Sürü insanı” 
bölümünü okumanızı isterim. Felsefenin derin termi
nolojisinden uzak, herkesin anlayabileceği bir konu. 1

Kitabı okuduktan sonra moral değerlerimiz değişe
bilir, ahlaka, sahtekarlıkla, çıkarlarımız doğrultusunda 
yaklaşmaktan vazgeçebiliriz.

Tek başına bu sayfalar bile, kendimizi bilmek, tanı
mak için neden felsefe.okumamız gerektiğinin kanıtıdır.

Kuçurâdi’nin kitapları, felsefenin yaşamla soluk^ 
aldığı yerdir. Yaşamdan, etik değerlerimize kadar her 
şeye, şablonların değil felsefenin özgürlüğü açısından] 
bakar.

“Etik” kitabı da bize zorla sunulanla, bizim var
mamız gereken nokta arasındaki uzaklığı kısaltır. 
Çünkü onun kitaplarındaki amaç, her şeyi hayatın diri- I 
ligi içinde düşündürebilmektir.

“Çağın Olayları Arasında”, savaşlar, kıyımlar ve I 
yıkımlar içinde unutulan insanın yeniden hatırlatıl- I 
masıdır.

“Sanata Felsefeyle Bakmak” bir sanat eserine I 
felsefe bilgisiyle yaklaşmanın yöntemini öğretir bize. 1

İYİ bir felsefecinin, iyi bir yazann, iyi bir inşanın bize I 
kazandırdığı onuru, ancak onun kitaplarını okuyarak I 
daha da yüceltebiliriz."

* * *
Yolun açık olsun ve daha çok başarılar!
Seninle gurur duyuyoruz, sevgili İOANNA I 

KUÇURADİ!
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ı/ Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 76. yıldönümü 
törenleri 11 Eylül cuma günü yapıldı. Kordonda yapılan tören
lere ilgi gösterilmezken, gece Atatürk Stadındaki eğlenceye 
binlerce kişi katıldı.

anna Hanım 
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İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşu
nun 76. yıldönümü törenleri geçtiğimiz 
hafta cuma günü yapıldı.

Cuma sabahı saat 8.30 sıralarında kur
tuluşu sembol eden top atışları şehrin 
kuzeyinden atılmaya başlandı.

Saat 9.oo da Atatürk Anıtı önünde 
saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşının 
söylenmesi ve bayrağımızın göndere çek
ilmesinden sonra Kaymakamlıkta kutla
malar kabul edildi. Buradan daha sonra 
tören alanına geçilerek halkın, kuruluş ve 
kurumlann ve öğrencilererin kurtuluş günü 
kuttandı.

Günün anlamını belirten konuşmayı 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı'nın yap
masından sonra öğrenciler şiirler okudu.

Kordondaki kutlama programı geçit 
töreni ile sona erdi.

SERGİ AÇILIŞI
Gemllk'ln düşman İşgalinden kurtuluşu 

yıldönümü programı içinde yer alan bir 
Jatkinlik ise 10 Eylül günü saat 11.oo de 
uelediye Sergi Salonunda Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı'nın göreve geldiğin
den bugüne kadar yaptığı çalışmaları bel

geleyen bir fotoğraf sergisinin açılışı oldu.
Açılışa Kaymakam Şener Can, 

Garnizon Komutanı P. Kıd. Alb. S. Nail 
Uykun, Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
siyasi parti temsilcileri, İlçe Emniyet Müdürü 
Nedret Argun, İlçe Jandarma Komutanı 
Tarkan Tekin, Belediye meclis üyeleri daire 
müdürleri ve vatandaşlar katıldılar.

Belediye Başkanı Avcı, katılanlara çalış
maları hakkında bilgi verdi. Bu arada 
sergiye katılanlara ikramda bulunuldu. 
Saat 12.oo de İse Belediye tarafidan yeni 
çevre yolunda yaptırılan İtfaiye ve Temizlik 
İşleri Hizmet Binasının açılışı kurban 
kesilerek yapıldı. Bina, açılışa katılanlara 
gezdirildi. Daha sonra ise hazırlanan etli 
pilav, ayran konuklara ikram edildi.

Saat 17.oo de ise festival yürüyüşü 
yapıldı. Yürüyüşe fesktivale katılan folklör 
ekipleri katıldı. Ekipler sokaklarda gösteriler 
yaptılar. Gece İse Atatürk Stadında 
Gemliklilere müzik ziyafeti vardı.

'Geceye katılan AYNA Grubu İle stad 
çığlıklar ve tempolarla İnledi. AYNA grubu 
birbirinden güzel parçalarıyla Gemliklilere 
muhteşem bir gece yaşattı.

I.T.ü. Denizcilik Fakültesi 
son sınıf öğrencisi Volkan 
Serbest (22) staj için çıktığı 
seferden geri dönemedi.

özel bir şirkete ait 
gemide stajer gemici olarak 
ilk seferine çıkan Volkan 
Serbest, ABD'ye gittikten 
sonra geminin Afrika’ya 
uğradığı sırada, sıtmadan 
öldüğü haberi Gemlik’teki 
ailesini yasa boğdu. '

Emlak Kredi Bankası’nda 
görevli baba Celal Serbest 
ile Ziraat Bankası’nda 
çalışan anne Nuray Serbest 
ve iki kardeşi, ölüm haberi 
üzerine yıkıldılar.

Cenazesi dün Gemİik’e 
getirilen genç denizcinin 
ailesi tarafından ölümü şüh- 
peli görülerek, Adli Tıp’tan 
otopsisi istendi.

Volkan Serbestin 
cenazesi Adli Tıp’tan alı
narak Gemlik’te toprağa 
verilecek.

Küçük Kumla daki akaryakıt 
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Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası hizmet binası ile lokaline resmi açılış 
yapıldı. . . .

11 Eylül cuma günü saat 15.oo de 
yapılan açılışa ANAP Bursa Milletvekili 
Feridun Pehlivan, Bursa Vali Yardımcısı 
Dündar Gûltekin, Kaymakam Şener Can, 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, Umurbey 
Belediye Başkanı Mete Okay, Bursa Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Arif 
Tak, ANAP, DYP, DSP ilçe başkanları, 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, esnaf ve 
sanatkarlar ile vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı 
Güntekin, “Demokrasi örgütlü insanlar

topluluğudur. Sivil örgütlerin çokluğu 
demokrasinin gelişmesidir”dedi.

ANAP Bursa Miletvekili Feridun Pehlivan 
ise, yapılan hizmetin dünyada az bulunan 
dayanışma örneği olduğunu söyledi.

Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim Talan ise, yakında 
bir ambulans alınacağını, aylık bir esnaf 
gazetesinin çıkarılacağınım müjdeledi. 
Talan, geçmiş yöneticilere yaptıkları 
hizmetlerden dolayı teşekkür ettiği konuş
masında, esnaf ve sanatkarların her türlü 
sorunlarını oda yöneticilerine iletmelerini de 
istedi. Oda’nın açılışını milletvekili Pehlivan 
ile Bursa MESO Başkanı yaptı.

K .................................................. .................................................... ........

Gemİik’e yeni bir fabrika
✓ Avrupa’nın en büyük yassı mamül üreticisi SOLLAC Groupe 

Urinor Şirketi Yalova Yolu üzerinde Kafoğlu Fabrikası yanında 7 
dönüm arazi üzerinde kurulacak fabrikanın temellerini geçtiğimiz 
hafta attı, işletmede, içi ve dışı kalaylı teneke imal edilirken, yassı 
demir ürünleri de işlenecek.

Gemlik yeni bir sanayi kuruluşuna daha 
kavuşuyor. Dünyada Japonlardan sonra yassı 
mamül işleme ve teneke kesim fabrikasında 
İkinciliği elinde bulunduran Fransız Sollac 
Groupe Urinor Şirketi, Orhangazi Yolunda 7 
dönüm arazi üzerinde kurulacak fabrikanın 
temellerini attı. .

Geçtiğimiz hafta, yapılan temel atma töre
nine İlçe Kaymakamı Şener Can, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, Umurbey Belediye 

«Başkanı Mete Okay, ilçe Emniyet Müdürü 
Nedret Argun, DTP ilçe Başkanı Av. Gökhan 
Taylan ve Fabrika Genel Müdürü Adnan 
öztürk, Fabrika Müdürü Caner Şimşek, Dış 
Şatınalma Müdürü Gülen Samanlı, Mali 
Müdür Mehmet Günder ve konuklar katıldılar.

Temel atma töreninde konuşan İşletme 
Planlama ve Kalite Geliştirme Uzmanı Prof. 
Dr. ilham! Karay alçın temeli atılan fabrikada 
teneke ve paslanmaz saç üretileceğini, 
yatırımın tamamen Fransız Urinor Firmasına 
ait olduğunu belirterek, Türkiye’nin gıda 
üreten, gıda ihraç eden ve gıda işleyen bir

ülke haline geldiğini belirterek, “Gıdanın 
işlenmesinde, ihracatında ve dağıtımında 
en önemli unsur, sağlık koşullarına uygun
luğudur. Teneke ambalajda bunların içinde 
en kalitelisidir. Teneke iç ve dışı kalay
lanan çelik saçtır. Hassas bir şekilde işlen
mesi halinde kalite artar. Tesis üretime 
girdiğinde, yüze yakın teneke kutu 
İmalatçısı firmaya mal üretecektir. Tesiste 
ileri,teknoloji uygulanacak, büyük bir 
kesim ve servis merkezi kurulacaktır” dedi.

4 ayda üretime geçmesi beklenen fab
rikanın hammaddesi Ereğli Demirçelik’ten alı
nacağını, ayrıca Fransa'dan bobin teneke 
ithal edeceklerini belirten Karayalçın, fabrika
da 30-35 eleman çalışacağını söyledi.

Fabrika Müdürü Adnan öztürk ise, kurula
cak fabrikanın çevreye hiç zarar vermeyeceği
ni belirterek, “Hafriyat nedeniyle kestiğimiz 
zeytin ağaçlarının yerine daha çok ağaç 
dikeceğiz. Biz çevreyi seven ve koruyan 
bir fabrika olacağız” dedi.

cinayet
Küçük Kumla Avcı 

Petrol Akaryakıt İstasy
onunda dün sabaha karşı 
yeni bir cinayet daha 
işlendi. 40 yaşındaki 6 
çocuk bacası pompacı 
Aldır Yıldız, kimliği bilin- 
miyen kişi veya kişilerce 
öldürüldü.

Olay, benzin istasy- 
onununa saat O2.oo 
sıralarında akaryakıt 
almak için gelen bir müş
terinin pompacının dışarı 
çıkmaması üzerine 
yazıhaneye girmesiyle 
ortaya çıktı.

6 çocuk babası pom- 
pacı Hıdır Yıldız'ın masanın 
üzerinde öldüğünü gören 
müşteri, durumu Küçük 
Kumla Jandarma 
Karokoluna bildirdi.

Küçük Kumla jandar
ması olayla ilgili olarak 
soruşturmaya başlarken, 
pompacının sırtından 
ateşli silahla öldürülmüş 
olabileceği belirtildi.

T al ihsiz pompacının 
cesedi otopsi yapılması 
S* İn Gemlik Devlet 

astaneslne kaldırıldı.
İki yıl önce yine aynı 

istasyonda görevli pom- 
pacı öldürülmüş, katili 
uzun aramalar sonunda 
yakalanmıştı.

Jandarma, pompacı 
katilini aramaya başladı.

Matbaamızda 
yetiştirilmek 

üzere 
çırak 

aranıyor.
Tel : 5131797

Kullandım ama içime çekmedim
“insanların çoğu dayanılmaz bir güvensizlik ve 

huzur- suzluk duygusundan kendilerini kurtarabilmek 
ya da bilinçlerinin yürürlükte bulunan yasalarla bir 
çatışmaya girmesini önleyebilmek İçin hep eski bir 
kurala sarılırlar: inandığınınızı bulamıyorsanız, bul
duğunuza inanın.”

Bernard Shavv’ın bu sözlerinin Amerikan halkı üzerinde 
ne kadar etkili olduğunu zaman gösterecek.

Ama yazılanlara ve genel eğilime bakılırsa Clinton’ı 
oldukça zor günler bekliyor. Arkasına bile yaslanmadan, 
elleri dizlerinin üzerinde oturarak, suçüstü yakalanmış bir 
çocuk gibi milyonlarca kişiye karşı yaptığı tarihi savunma 
bile yeterli olmadı.

Clinton, giderek düşen inandırıcılığını “önüne gelen 
herkesten” özür dileyerek, karısının gözlerinin içine 
bakarak kazanmaya çalışırken, beklenen kamuoyu desteği 
bir türlü sağlanamıyor. Başkanlık uçağının yanıbaşında 
“istifa” yazılı afişle Uçan Amerikalıların öfkesini ne 
gözyaşları ne de masum bakışlar dindirebiliyor.

Ve Whitewater’dan kurtulan Clinton uçkurgate ile kö
şeye sıkışıyor.

Tüm dünyanın olduğu gibi bizim de ilk gündem mad
demiz haline gelen Clinton-Monica ilişkisini, uzun yıllar 
Amerika’da yaşadıktan sonra Bursa’ya yeni dönen bir 
arkadaşıma sordum.

Acaba biz mi abartıyorduk, yoksa Amerikalılar mı çok 
abarttı?

“Amerikalılar çok puritan” dedi.
“Yani toplum ahlak ve din konularında çok tutucu.
Amerikan kültüründe başkanın siyasetin yanında 

kutsal bir yanı da var. insanlara, çocuklara örnek ola
cak.

Dindar olmasa bile kiliseye gitmek durumunda. 
Çünkü temsil ettiği makam insanların gözünde sembol 
ve incitilmemeli. Böyle bir makamda Mr. President 
olmak ise insanüstü olmakla eşanlamlı. Kişisel bir zaaf
tan bile kaynaklansa hata yapmamalı, insanların, 
güvenini kaybetmemeli. Çünkü o Amerika’nın tüm kut
sal değerlerini üzerinde taşıyor.”

Clinton için bitmek bilmeyen bir kabusa dönüşen 
Monica skandalinin pornografik bir yapıya 
büründürülmesinin “kutsal başkanlık makamını^ 
zedelemesi bir yana, asıl büyük felaket yemin altında valan 
söylediğinin tesbit edilmesi.

Dünyaya pazarladıkları tüm iyi Amerikan vasıflarını 
üzerinde taşımasını bekledikleri Başkan, adeta suçüstü 
yakalandı. Bence aslında Amerikalılar suçüstü yakalandı. 
Ve bunun ezildiği ve paniği içinde kendilerine ve dünyaya 
karşı bir sınav veriyorlar.

Amerika göçmenler ülkesi. Amerikan sistemini kuranlar 
AvrupalI aristokratlardan kaçanlar. Ve orada yerleşen tek 
bir mantık var. “Yaptığın her şeyden sen sorumlusun” 
başkan da olsan sen sorumlusun.

Ve herhangi bir şekilde kamuoyunun tepkisini aklıysan 
sen bir hiçsin. Zaten medya o kadar güçlü ki skandal pat
ladığı anda insanlar kararını veriyor.

Tabii ki sıradan Amerikalı kendinde gördüğü zaafları 
Başkan’da görmekten rahatsız oluyor. Bence sorun bu. 
Amerikalılar Bemard Shavv’ın dediği gibi inandıklarını bula
madılar, bakalım bulduklarına inanmak durumunda kala
caklar mı?

Neyse bu kadar tahlilden sonra size Clinton’la ilgili hiç 
duyulmamış gerçek bir olay anlatayım.

Efendim Clinton 68 kuşağını temsil ediyor yâ. özgür 
yaşam, gerektiğinde uyuşturucu...

Gazeteciler Clinton’a soruyorlar “Uyuşturucu kul
landınız mı?”

Cevap tam ondan beklendiği gibi “Kullandım ama 
içime çekmedim.”

MİLTON
AİLE GAZİNOSU

tcintii 'Tîiça*, 

ve $ü*ieni*i% içi*

deva** ectecpvt.

Tel : 513 10 71
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GEMLİK ZEYTİNSPOR DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ
Demeğin Adı ve Merkezi:
Madde 1- Demeğin adı Gemlk Zeytinspor Kulübü dür. Merkezi Gemlik İlçesi Bursa Hindedir.
Madde 2- Demeğin amacı, üyelerine ve sporculanna çeşitli sporlan yaptırma olanağı sağlamak, 

karşılıklı sevgi ve saygıyı yerleştirmek, ruhsal ve bedensel olarak sağlam yetiştirilmelerine katkıda 
bulunmak, boş zamanlarını değerlendirmek.

Bu amacı gerçekleştirmek için:
a) Yukanda amacı gerçekleştirmek için çalışma konulannı ve yürütülecek spor dallarını 

yürürlükteki spor hareketlerinden sorumlu devlet kuruluşlannın yönetmelklerine göre belirlemek.
b) Çalışma biçimleri:
Demek genel kurulu veya yönetim kurulunca saptanacak spor konulannda toplantılar, 

konferanslar, paneller ve benzeri eğitim çalışmaları düzenlenir. Düzenlenecek her türlü spor 
yanşlanna da katılabilir, yanşmalar düzenleyebilir.

Yurt dışında spor yanşmalanna da katılabilir. Uğraştığı spor dallan ve konu ili ilgili her türlü 
toplantılara temsilci gönderebilir.

Madde 3- Demek Kurucuları Şunlardır:

en az onda biri tarafından görüşülmesi İstenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Madde 14- Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır.
1- Dernek organlarının seçilmesi.
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satınalınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda
6- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması, delegelerin tesbiti.
7- Demeğin uluslararası faaliyette bulunması yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması 

veya ayrılması.
8- Demeğin feshedilmesi.
9- Mevzuatı kendisine verildiği diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Yönetim ve Denetleme Kurulları:
Madde 15- Yönetim kurulu 13 asil ve 13 yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oy ile seçilir.

Adı ve Sovadı 
ümüt Porsuk 
Ahmet Yıldıran 
Ihsan ünlü 
Ahmet Çorum 
Muhlis Soyuak 
Şaban Yalçın 
Yaşar Memişoğlu 
idris Kantar

Baba Adı 
Hüseyin 
Cemal 
Halil 
Umurbey 
M. Emin 
Ethem 
Hüseyin 
Alaaddin

D.Yeri 
Bursa 
Orhangazi 
Bursa 
Gemlik 
İnegöl 
Akhisar 
İnegöl 
Tortun

Tarihi 
1962 
1942 
1959, 
1965 
1946 
1948 
1951 
1969

Uğrusu

T.C.
T.C.
T.C. 
T.C. 
T.C.
T.C.
T.C.

Mesleği 
Şöför 
Serbest 
Serbest 
Otelci 
Em. öğr.

Adresi
Osmaniye Mh. Zafer Sk. 4/2 GEMLİK
Osmaniye Mh. Ispir Sk. 2 GEMLİK
Osmaniye Mh. Irmak Sk. 37/7 GEMLİK 
Yeni Mh. Depboy Cd. K:3 N:9 GEMLİK 
Hamidiye Mh. İstiklal Cd. 77 GEMLİK

öğretmen Hamidiye Mh. İstiklal Cd. 77 GEMLİK 
Serbest Hamidiye Mh. Demidöven Sk 17 GEMLİK 
Kahveci Kayhan Mh. 2 Ndlu Cd. 9/4 GEMLİK

Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin 
göreve çağrılması zorunludur.

Toplantı günleri kurulca tesbit edilir, ilk toplantı en yapılı üyenin başkanlığında yapılır 
ve üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır. Toplantı günleri kurulca tesbit edilir. 
Toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir.

üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz veya kabul edilir mazeret olmaksızın 
katılmayan üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna dair kararı ilgilinin süre 
verilerek savunması alındıktan sonra yönetim kurulu verir.

Madde 16- Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerinin de yerine

Demeği üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma şart ve şekilleri : ,
Madde 4- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan ve dernekler 

kanununu hükümlerine göre üyelikleri yasaklanmış olan herkes derneği üye olabilir. Kanunun 4. 
maddesinin 2. fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer kanunların demeklere üye 
olmayacakları belirlenen kişilerin ve orta okul ve orta öğretim öğrencileri demek üyesi olamazlar.

Kanunun 4'üncü maddesinde ikinci fıkrasının (2) ve (3) numaralı bentlerinde gösterilenler bu bentte 
belirtilen yasak süresince demeğe üye olamazlar.

Yüksek öğretim öğrenci demeklerine, öğrenci olmayanlar, bu kanunun 39'uncu maddesinde 
gösterilen derneklere demeğin kurulduğu, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayan kamu hizmeti 
görevliler ve kamu hizmetlerinde çalışan meslek mensupları tarafından kurulan derneklere de o 
meslekten olmayanlar ile Millet Vekilleri üye olamazlar.

Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye olabilmeleri için Türk Vatandaşlarıma aranan şartlarda 
başka o yabancının Türkiye'dee ikamet etme hakkına sahip olması gerekmektedir. Fahri üyelikte ikamet 
şartı aranmaz.

üyelik Hakları
Madde 5- Demek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul 

veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunun müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
Yüksek öğretim öğrencilerinin kurumlarından alacakları öğrenci belgesiyle demeklerine yaptıkları 

müracaat üzerine üyeliğe kabulleri zorunludur.
Madde 6- Hiç kimse bir demeğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz, üye istifa etme 

hakkına sahiptir.
Madde 7- Demek üyeleri eşit haklara sahiptir, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, 

aile zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler 
konulamaz.

Madde 8- Dördüncü maddede belirtilen kamu hizmeti görevlileri dernekler kanununu 16. maddesinin 
hükümleri gereğince üye olabilecek demeklerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri özel gelir kaynağı 
veya özel gelir kaynağı veya özel imkanları ile sağlanmış olan kamu yararına çalışan derneklerin üyeliği 
Yönetim ve Denetleme kurullara göre görev alamazlar.

üyelikten Çıkarılma:
Madde 9- üyelerden,
a) Yasalarımıza, demek tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hareket edenler kanunların ve 

devletin koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kayıp edenler.
b) Aidatını tebliğe rağmen (30) gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler.
Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurula 

itiraz hakları vardır. Genel kurul kararı kesindir. Demekten çıkan veya çıkarılan önceden demeğe 
yaptıkları yardım ve aidatlarını geri isteyemezler.

Demek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı:
Madde 10- Dernek genel kurulu, demeğe kayıtlı asıl üyelerden varsa şubelerin temsilci üyelerden 

teşekkül eder. Genel kurul toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler, toplantı 
nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatını ödemeyen asil üyeler ile fahri üyeler dinleyici 
olarak toplantıya katılabilirler, dilek ve temennide bulunabilirler.

Demek tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi takib eden altı ay içinde ilk genel kurul toplantısı 
yapar. , . ' 1 : .

a) iki senede bir Temmuz ayında olağan,
b) Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin 

yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır. ,
Genel kurul, toplantıya, yönetim kurulu tarafından çağırılır. Denetleme kurulunun veya demek 

üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya 
çağrılmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracatı üzerine mahalli 
sulh hukuk hakimi tarafından duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel mahalli 
sulh hukuk hakimi duruşma yaparak bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilirler.

Madde 11- Yönetim kurulu, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula 
katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek 
suretiyle toplantıya çağırır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebi ile toplantı yapılmaz ise ikinci 
toplantının hüngi gün yapılacağına dair belirleme yapılır, ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir 
haftadan daha az zaman bırakılmaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi toplantı gününden en az beş gün önce 
mahallinin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeyi gösteren listede 
eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile 
toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri 
bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur, üyeler ikinci toplantıya birinci 
fıkıadarbelirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallinin en büyük 
mülki amirine duyurulur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin 
bulunduğu yerde yapılır.

Madde 12- Genel kurul, katılma haki bulunan üyelerin yarıdan fazlasının katılmasıymla toplanır.
İlk toplantıya yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak ikinci toplantıya 

katılan üye sayısı demek yönetimle denetleme kurulları üye tam sayısı toplamını iki katından fazla olmaz.
Madde 13- Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirine bildirilen gün, 

saat ve yerde yapılır.
Genel kurula alınacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak 

toplantı yerine girerler. |
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. 

Kararlar mevcut salt çoğunluğu ile alınır. Dokuzuncu maddede belirtilen çoğunluk sağlanmış ise durum 
bir tutanak ile tesbit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim gerektirmez.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan veya başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının 
yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkan ile birlikte imzalar.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.
Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin

getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri I 
veya denetleme kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek II 
üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yapar. Dernek üyeleri arasında II 
seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 17- Yönetim kurulu aşağıdaki şartları yerine getirir.
1- Demeği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.
2- Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek.
3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak I 

genel kurula sunmak.
4- Türk vatandaşı olmayanların demek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallinin en büyük I 

mülki amirliğine bildirmek.
5- Mevzuatın ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Madde 18- Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul I 

demeğin hesaplarını ve çalışmalarını devamlı denetleyerek askari altı ayda bir hazırlayacağı raporları yönetim I 
kuruluna ve toplandığında da genel kurula sunulur. Ayrıca üyelerin dernek çalışmaları hakkındaki ihbarı üzerinde I 
rapor hazırlayarak gereğini yapar.

Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarını talebinde denetleme kuruluna göstermeyi mecburdur. I 
Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı taktirde, denetleme kurulu zabıtla bunu tesbit eder ve genel I 
kurulun toplantıya çağrılmasını sağlar. Suç teşkil eden hususların tesbiti halinde durumu ilgili makamlara iletir. I

Madde 19- Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, sayılan I 
organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve I 
ikametgahları demek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Şube Kuruluşları:
Madde 20- Derneğin şubesi yoktur.
Madde 21- üyeler girişleri 1.000.000 TL. giriş aidatı ve yılda 12.000.000 TL. üye aidatı öderler. Bu miktar 

yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenir, ödeme şekli ve zamanı talebi de göz önüne 
alınarak yönetim kurulunca tesbit edilir. Yapılan bu tesbitler her üye için üye kayıt defterine işlenir.

Tüzük Değişikliği:
Madde 22- Demeğin tüzüğü merkez genel kuruluna iştirak eden üyelerin üçte ikisi çoğunluğu ile değiştirilir. 

Yapılan değişiklik kuruluştaki usule göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.
Derneğin Gelirleri:
Madde 23-
1» Giriş aidatı, 2- Dernekçe yapılan yayınlar tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor 

yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler. 3- Derneğin mal varlığından ekle edilen gelirler. 4- 
Bağışlar ve yardımlar. 5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve 
yardımlar.

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması içişleri 
Bakanlığının izni ile olur.

Tutulacak Defterler:
Madde 24- Demek aşağıdaki yazılı defterleri tutar.
1- üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, demeğe giriş tarihleri aylık veya yıllık aidatları bu deftere 

yazılır. 2- Karar Defleri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların 
altı başkan ve üyelerce imzalanır. 3- Gelen ve Giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak tarihi ve numarası ile 

1 bu deftere kayıt olur. 4- Gelir ve Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıktan ve harcanan 
paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu deftere gösterilir. 5- Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço 
Defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir. 6- Demirbaş Defteri: Demeğe ait demirbaşlar bu 
deftere işlenir. 7- Ahdi Belgesi Kayıt Defteri:

Bu sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.
Madde 25- Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin 

saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. 
Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Demeğin talebi üzerine 
otuz gün içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki usule göre demekçe bastırılan alındı belgeleri mahalli en 
yüksek mülki amirliğine onaylatılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır. Maliye Bakanlığınca resmi alındı 
belgeleri saklandıktan sonra derneğin bastırdığı özel alındı belgeleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi 
veya kişilerin dernek yönetim kurulu bir karar ile belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

Demek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım 
toplamak yasaktır.

Taşınmaz Mal Edinme:
Madde 26- Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinilebilir ve 

bunları satabilir, hibe ve terk edebilir. Kamu yararına çalışma kararı almadıktan sonra ikametgahı ile amaç ve 
faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına 
tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığına bildirilir.

Derneğin Sandık Kurması:
Madde 27- Dernek yardım sandığı kurar kurmaz dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, faiz veya 

başka adlarla üyelerine gelir sağlamamak şartı ile üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve 
diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurabilir. Sandığın kuruluş ve 
çalışma esasları içişleri bakanlığınca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yönetim kurulunca tesbit edilip yürütülür.

Lokal Açma:
Madde 28- Demek merkez veya şubesinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirliğinden izin almak 

ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile birer lokal açıp işletebilir.
Derneğin Feshi ve Mâl Varlığının Tasfiyesi:
Madde 29- Genel kurul derneğin feshine karar alabilmek için tüzüğe göre genel kurulun katılma hakkına 

sahip bulunan demek üyelerinin (temsilci üyeler dahil) en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk 
toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır 
bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.
Madde 30- Fesih halinde demeğin menkul malları hâzineye devredilir.
Madde 31- Demek Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu üyesidir.
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BİRAZ DEĞİŞİKLİK YAPALIM 
| Bü yazımda sözüm babalara olacak. Babanın 

toplumlunuzda genel özelliklerini sıralarsak, 
nasıl değişmelinin yanıtlarını vermiş oluruz. 
Kuşaktan kuşağa geçen klasik baba rolleri 
üzerinde genetik kodlanmanın da etkişi büyük. 
Baba nasılsa, çocukta büyüyünce aynı özellik

leri, davranışları gösteriyor. Erkek ço.cuk üzerine 
babanın gölgesi fazlaca düşüyor. Bu nedenle 
çocuk kendi serüvenini yaşayamıyor.
| Babasının çizgisinden ayrılmamak kural gibi. 

Erkek egemen toplumda yaşadığımızdan baba 
otoriteyi temsil ediyor. Baba korkütmacası son 
berece yaygın, O kadar da yanlış, “Babana söy
lerim ha.”

Baba sevgsini göstermekte zorlanıyor. 
Sevmek zayıflık işareti sayılıyor. Sevgisini 
jçocuğunu karanlıkta, uykuda öperek gösteriyor. 
Her baba çocuğuna günde ortalama bir saat 
zaman ayırmalı. Ayırdığı zaman kaliteli olmalı, 
dolu dolu olmalı. Yapılan ahket ve araştırmalar
da babaların çocuklarıyla günde ortalama 1,5 
^dakika konuştukları saptanmış. Bunda işi eve 
taşımanın, babanın evden sıkılmasının etkisi 
var. Çoğu baba evde ne yapacağını bilmiyor. 
Aile ile iletişim kopuk. Yani evde var olmayan 
baba, işten yorgun geldiğinde eşine ve çocuk
larına toleransı azalıyor, ilişki şiddete 'dönüşüy
or. Sevgi azalıyor. Sorun derinleşmeden, kopuk
laşma olmadan çözüm üretmek gerekiyor. 
Çünkü özellikle erkek çocuğun olumlu bir baba 
figürüne ihtiyacı vardır. Eğer çocuğun üzerinde 
aşırı otorite kurmaya kalkışırsanız, bu geri teper. 
Sonradan isyana dönüşür. Çocukta değerli bir 
bireydir. “Sen su bakalım, anlamazsın" ne 
demek? öyle bir anlar ki. Çocûğun kendisi 
Elmasına sorumluluk taşımasına destek 
'olmalıyız. Baba dürüstlük, hoşgörü, cesur ve 
sevgi modeli olabilmeli. Ev içinde “ben”den 
“bize” geçmeli. Sevgi paylaşıldıkça büyür.

Vermediğiniz şeyi geri alamazsınız.

Matbaamızda bilgisayarlı 
sistemle kaşe ve mühürleriniz 

30 dakikada yapılır. 
BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFGZ OFSET
Tel: 513 17 97

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

AIUMAN SİGORT ACILIKLTD..ŞTj.;
4 -^^^^ACEİMTELİĞİ'WO^W'- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR.- TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, YANGIN, KAZA SİGORTALARIYLA (TÜM) BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.

ÇARŞI MEYDANI AKIT TEL : (0.224) 513 0234 
HAN KAT 1.GEMLİK FAX: (0.224) 514 11 48

VARI SAKA YARİ CİDDİ

Tatil Anıları
Didim’de tatil yapanlar Didim’den 

asla vazgeçemiyor.
Denizin bir kaç rengini birden 

görüyorsunuz.
Denizin en temizini burada buluy

orsunuz.
Didim’deti “Azot” kampı, yörenin 

en güzel en bakımlı kamplarından biri.
Yöre tarihi eserlerle dolu.
Bizde fırsattan istifade, Efes’i, Milet’i 

ve Apollon tapınağını gördük.
Meryem Ana Kilisesi’ni gezdik.

-Yat gezileri ile, dantel gibi işlenmiş 
Ege koylarını gördük.

insan bu güzellikleri görünce, ülke
sine olan sevgisinin sanki daha da art
tığını hissediyor.

Kamp döneminde, eski (Azot)lu 
arkadaşlarla nostaljiyi yaşadık.

Yeni (Azot)lu arkadaşlarla tanıştık.
Huzur Evi'nde .yaşayan dostlarla ve 

onların yöneticileriyle sohbet ettik.
Gece eğlencelerine katıldık.
Yaşlı, ortayaşlı ye genç kuşağın 

birlikte nasıl yaşadığını ve nasıl 
eğlendiğini izledik.

Bu ayn kuşakların birbirlerinden fark
lı tercihlerini ve ortak noktalarını 
gözleme fırsatını bulduk.

Bu üç farklı kuşağın tek ortak nok
tası denizden ve güneşten ala
bildiğine faydalanmak.

Tatilin getirdiği hoşgörü ile, yaşlıyar 
gençlerin “hareketli ve gürültülü” müz
iğine, gençler de yaşlı kesimin “ağır 
ve nostaljik parçalarını” kabulleniyor
lar.

Ortaydşlı kesim, denizden, 
güneşten ve eğlenceden azami bir 
ölçüde yararlanmak için adeta kendi
ni zorluyor. ■

- Gençler de hareketli müzik 
sayesinde ve hareketJi.-danslçırld 
kendilerinden geçiyorlar.'

- Az da olsa kuşak çatışmaları 
yaşanıyor.

- Anneler, babalar ve çocuklar 
çevreye gösterdikleri ilgiyi, birbir
lerinden esirgiyorlar.

- Büyüklerin “fırçalı talimattan” yer
ine küçüklere “arkadaşça” yaklaş- 
maları gerektiği anlaşılıyor. .........

- Kuçuklerirr ae, büyüklere 
önyargısız, saygılı ve biraz da taham
müllü yaklaşmaları gerekiyor.

Bu tatilimde, doğa ile birlikte her, 
yaştan- insanların davranışlarını da: 
izledim.

Dostluğu yakalamak zor değil.
Ama biraz gayret lazım.

Erol GÜRÇAY

Haftanın Fıkrası
Temel eski model bir otomobille 

bayır aşağı gidiyordu.
Birden arabanın frenlerinin pat

ladığını hissetti.
Yolun sağına baktı, bir pazar 

kurulmuştu.
Yüzlerce İnsan vardı.
Yolun solunda İse bisiklet ile 

gezen bir çocuk görünüyordu.
Pazâra girmektense, sadece 

çocuğu ezmeye karar verdi.
Ama nasıl olduysa oldu; Temel 

pazar yerine girip, birçok İnsanın 
ölümüne sebep oldu.

Mahkemeye götürdüler, hakim 
sordu.

Niye, tek; çocuğun olduğu yere 
girmeyip, pazar yerine girdin?

Vallahi hakim bey, tam çocuğun 
olduğu tarafa girerken, çocuk aniden 
yolun pazaryeri tarafına geçti.

Ben de onu takip edince, olan 
oldu.

Medya ve sermayenin 
güdümünde olan yöneticiler, yolun 
bir tarafında duran 3-5 işadamını 
üzmek yerine, yolun öbür tarafından 
bulunan milyonlarca kişiye eziyorlar.

Temel trafik kazasını saflığından 
yapıyor.

Ama.. Bizim yöneticilerimiz bu 
ayırımı cinliklerinden yapıyorlar ve 
hep yapıyorlar.

M^'Sözün- Ö10'Ws'.

Dünyada hiçbir yol, 
Kalp ile beyin arasındaki 
Kadar uzun değildir.

“Loger Löf”

Akıl ile duygu, hiçbir zaman 
birarada yaşayamazlar,

Yoğun duygulan yaşayan 
İnsanın, bir anda aklı başından uçup 
gitmiştir.

Fazla akılcı olan ve duygulardan 
yoksun bir insan da, bir anlamda 
hayatı yaşamıyor demektir.

Kalp ile beyin kolay kolay 
biraraya gelemeyeceğine göre, 
yapılacak iş bu yolu kısaltmaktır. 
; Uzlaşma yı yak af ayarak. insanın 
kendi tçinde bir "yakm çevre yolu" 
açması pek zor da değildir.

EDISON ELEKTRİĞİ NEDEN 
BULMUŞTUR?

- Karanlıktan korktuğu için...

Karambol
“Karambol” kelimesinin ne anla

ma geldiğini hepimiz çok iyi biliriz.
Futbolda karambol, genellikle 

ceza sahası içinde yer alan mahşeri 
kalabalık, futbol lopunun peşindedir.

Ama.. Hepsi şuursuzdur.
Çünkü şansı olanın, topu 

kazanacağı bilinir.
Nitekim, o kalabalıkta, bir ayak 

veya kafa topa dokunur ve gol olur.
Artık o şanslı adam, kahramandır 

ve öpücüklere boğulur.
Ama.. Karambol sadece futbolda 

olmuyor.
özelleştirmede de yaşanıyor.
Hem de “şeffaf karamboller" gün

deme geliyor.
Bir işadamı, televizyonunda naklen 

verdiği Petrol Ofisi özelleştirme ihale
sine giriyor. ’

- En yüksek fiyatı veriyor ve işi 
alıyor.

Bu arada, basinda aleyhinde 
yazılar çıkmaya başlıyor.

- Bazı politikacılarda, bu 
istikamette demeçler veriyor.

- ihale bu işadamının elinden 
alınıyor ve (3). sıradakine veriliyor.

- Hakkı elinden alınan adamdan, 
“tık” çıkmıyor.

- Hükümet yetkililerince, yapılan 
işlemlerin yasal olduğu söyleniyor.

- Aradan, bir süre daha geçiyor.
- Çekilen firmanın arkasında, ünlü 

Baba Sedat Peker'in, ihaleyi son
radan alan firmanın arkasında da, 
Alaattin Çakıcı’nın olduğu söyleniyor.

İşte size tam bir “şeffaf karambol”.
Aynı karambol politikada da 

yaşanıyor.
Bazı liderler, yalan rüzgarı dizisi 

gibi, seri halde toplantılar yapıyorlar.
Sonra, bir seçim tarihinde anlaşıy

orlar.
Konu, meclis genel kuruluna 

geliyor.
Büyük çoğunlukla, seçim kararı 

alınıyor.
Ama.. Birkaç gün sonra, genel 

seçimin ertelenmesi gündeme geliy
or.

Ve.. Bu istek, çok yönlü olarak 
kamuoyuna yansıtılıyor.

Alınan erken seçim kararı, karam
bole gidiyor.

Benzer olaylar, ekonomik kararlar 
da ve büyük ihalelerde sürekli 
yaşanıyor.

Şimdi yakında, yeni karamboller 
yaşanacağı söyleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığının (trilyonlar
ca liralık “bilgisayar ihalesi için 
“karambolcuların” Ankara’yı mesken 
tuttuğu söyleniyor.

inşallah, bu kutsal hizmete karam
bol bulaşmaz.

Hepinize “harambolsuzl” pardon 
“karambolsuz” günler dilerimi

(“İPfTH SU RPI-IRPRİ Gemi Saatleri1 Ikiri nr"l|OQlTI Yalova-Kartal:(lşgünü) 6.30-11.00-15.00-
. 1 - 19.30 (Tatil)7.15-11.15-16.00 Kartal-

Gerekli Telefonlar Kesmı.uaıteiej. Yaiova:(isgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00
İtfaiye 110 rr^,rlZ,a ' 5132066 (Tatil) 9.00-13.00-18.45 Yalova-
Polis İmdat 165 ' ’ ^Klşfetm® 5)34503 Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil)
l'OlısjmaaT__  155 Turizm Der. 5131274 6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(lşgünü)
Jandarma İmdat 156 .Spor Sah. 5140095 9.15-14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15
Jandarma K. . ' 6131055. - Orm. Böl St 5131286 Deniz Otobüsü
Polis Karakolu 5131879- Hâl^ât^Vkk rJiUIa Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-
Gar. Kom 5131206 HakKütüo ' r q 13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 (Tatil)

„ , As Sb t İ nfl 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-17.00-
Kaymakamlık 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
Kaymakamlık Ev‘ 5131052 Mal Md. 5131095 ' 15.00-17.15-19.30 _
C Savcılıâı Î , Nüfus Md. 5 33742 (Haftasonu): 10.30-11.45-13.00-14.45-16.15-
c.bavçıngı 51310Ş3 Özel İd. Md. 5 31507 17.30-19.00
c.bavcı Yra 5132954 TapuSIc. Md. 5131414 Kabataş-Yalova(İŞ):8.35-11.00-13.45-16.30-

. Emniyet M. 5131023 Müftülük • 5131354 18.25 (Haftasonu): 9.15-10.30-11.35-13.30- i
1 Gümrük Md. 51314u- 14.45-17.45-18.35

TekelMd. 5131042 Feribot
■ h acim yer.Da.Md.. 5132360 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)
ULAŞIM- I çeTar. Md. 5131186 7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00-

Uludağ Turizm 5131212 İlçe Seç. Md. 5 ] 34994 23.00 (P.tesi, salı, çrş. prş) 22.30(C.tesi)
AydlhTurizm 5132077 Ro|oHiva 7.30-9.0M 1.00-13.00-15.00-16.30-18.00-19.30-

_ ;rX Y 21.00-22.30(Cuma. pazar) Santral 5134521-23  
Başkanlık 5134520 ■OTTT3TTOITTM1

Hastaneler otobüs İşlet. 5134521.122 . ctj-ioocDevlet Has. 5139200 Su İşletmesi 5134521-115 Aygaz 513 12 95 .
SSK Hastanesi 5132329 İtfaiye 5 32325 ?Z£aZ cn i?
Mer. Sağ. ocağı 5131048 Muhasebe M.| |g|f.182 o-Sıoz s İ 637

TAKSİLER SaİL Sl?®2>-in g^9°Z
Körfez Taksi 5131821 Yan_IZ 85_ Ipragaz 513 22 59
Çınar Taksi 5132467 Habaşgaz 5 3 45 46
Güven Taksi 5133240 UMtaaz c
Gemlik Taksi 5132324 TUTKU : “6 Gün 7 Gece ” Ajeevaaz9aZ 5 3 40 95
Manastır Taksi ■ 5143550 Alevgaz

NÖBETÇİ 
ECZANELER

15 Eylül 1998 
özer Eözanesi

16 Eylül 1998
Gemlik Eczanesi

17 Eylül 1998
Onur Eczanesi

18 Eylül 1998 
Merkez Eczanesi

19 Eylül 1998
S.Saral Eczanesi

20 Eylül 1998
inci Eczanesi

21 Eylül 1998 
Çağlar Eczanesi
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Bursa Veledrom sahasında Makospor engelini 2-0‘la aştık

Gemlikspor
iyi gidiyor

Ligin ikinci karşılaşmasını 
deplasmanda yapan takımımız 
Türker ve Küçük Sedat’ın golleriyle 
güçlü rakibini bozguna uğrattı.

Geçtiğimiz hafta kendi sahamızda Bursa Amatör 
birinci küme karşılaşmalarının ilk maçını sahamızda 
Kve Sinandede Ufukspor’u 3-1 yenen Gemlikspor, 

i başladı. Bu hafta da Bursa Veledrom sahasında 
Maköspor'la yapılan karşılaşmayı 2-0 bitiren kırmızı 
beyazlılar moral topladılar.

ilk deplasman karşılaşmasının 20. dakikasında 
Türker'in plase golü takımımızı 1-0 öne geçirdi. Zaman 
zaman mücadefeli geçen karşılaşmada ilk devre bu 
skorla sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında orta sahada gecen karşılıklı 
mücadelenin ikinci gölü 65. dakikada K. Sedat'ın 
ayağından Makospor’un filelerini bulunca sonuç da belli 
oldu. Gemlikspor 2, Makospor 0

Saha: Veledrom
Hakemler: Bülent Demirlenk - Durmuş Umut - Şenol 

Asıltürk
MAKOSPOR: Serkan*, Tansel**, Bahattin**,

Günbel”,Nevzat”, Erdem***, Hüseyin*, 
ismet*,(Şaban”),Cemal”,Ahmet”,Kadir”,(Serkan**)

GEMLİKSPOR: Cengiz***,Cevat**, Sertaç***, 
Nihat”,Barış*”,Türker” ,B.Sedat”,(Necmi”),Ömer”, 
Abdullah”, k.Sedat***, Nuri”, (Menderes

Goller: Dk. 20 Türker, Dk. 65 K.Sedat

Futbol Federasyonu temsilciliğine de seçildi

Faruk Güzel 
Bursaspor 
yönetiminde

Gemlikspor Kulübü başkanı Faruk Güzel Bursaspor 
Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Bursaspor kongresi öncesi gazetemize yaptığı açıklama ile 
Bursaspor Kulübü Başkanlığına aday olmasının istendiğini ve 
1200 imzalı bir dilekçenin hazırlandığını söyleyen Faruk 
Güzel, daha sonra yaptığı temaslarla bu göreve aday 
olmaktan vazgeçerek yönetime aday oldu.

Yazıcı grubu ile seçimlere katılan Faruk Güzel geçtiğimiz 
haftalarda Bursaspor yönetim kurulu üyesi oldu.

ANAP il Yönetim Kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı 
görevini de yürüten Güzel, Bursaspor Asbaşkanlığı ile 
Federasyon Temsilciliği görevlerini de üstlendi.

Faruk Güzel, Gemlik'i Bursaspor yönetiminde temsil eden 
ilk kişi olma ünvanını kazandı.

İLAN
UMURBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemizde münhal bulunan Genel İdari 
Hizmetleri 8. dereceli Zabıta Memurluğu 
Kadrosuna 1 adet bayan lise mezunu memur 
alınacaktır.
2- Belediyemizde münhal bulanan Yardımcı 
Hizmetleri 11. dereceli odacı kadrosuna imtihanla 
1 adet lise mezunu alıcanaktır.
3- İsteklilerin 29 Eylül 1998 Salı günü mesai 
bitimine kadar Belediye Başkanlığına müracaatta 
bulunmaları.
4- Yazılı imtihan 30 Eylül 1998 Çarşamba günü 
Saat 10.00’da Belediyemiz Meclis Toplantı 
Salonunda yapılacaktır. Yazılı imtihanı kazananlar 
aynı gün aynı yerde Saat 15.00’da mülakat 
imtihanına tabi tutulacaklardır.
5- Genel ve özel şartlar mesai saatlerinde Yazı 
İşlerinde görülebilir.
Şartlara haiz olan isteklilerin 2 adet fotoğraf, nüfus 
cüzdanı, diploma örnekleri ve dilekçeleri ile birlikte 
müracaat etmeleri ilan olunur.

Mete OKAY
Basın : 98/18 Umurbey Belediye Başkanı

GÖZ DOLDURUYORLAR : 1998/99 Bursa amatör küme birinci liğ
futbol karşılaşmalarında geçtiğimiz hafta Ufukspor’u 3-1 yenen 
Gemlikspor onbiri bu hafta deplasmanda Makospor’u 2-0 yenerek lige 
iyi başladı. Fotoğrafta Gemlikspor'un yenive güçlü kadrosu görülüyor. 
(Fotoğraf: Kadri GÜLER - Gemlik KÖRFEZ)
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TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ 
FİRMALARININ 

ÜRÜNLERİNİ SUNUYORUZ.

✓ Takvim
7 Çakmak
S Kalem
/ Kalemlik
✓ Masa ve Duvar Saatleri
/ Ajanda
✓ Masa Takımları
/ Anahtarlık

KÖRFEZ OFSET

SIRASI GELDİKÇE
UNUTULMAMASI UNUTTURULMAMASI 

GEREKEN GÜNLER
11 Eylül... Gemlik’in düşmandan kurtuluş günü. 

Gemlik’in bayram günü.
Ne yazık ki; Son yıllarda milli heyecan yok olup 

gitti. Katılım her geçen gün azalıyor, yeni nesiller 
her geçen gün daha bir heyecan ve görkemle, 
Atalarına şükran borcunu eda edebilmek için ? 
görkemli bir şekilde kutlaması gerekirken, milli gün 
ve bayramlarınız yok denecek bir katılımla, yerini 
bulsun kabilinden kutlanıyor. Çok üzücü.

Bu yılki 30 Ağustos Zafer Bayramı, 11 Eylül 
Kurtuluş Günümüz de sönük, heyecansız, elin 
parmağı ile sayılabilecek bir katılımla sözde 
kutlandı.

Oysa o günler Türkün maküs talihinin yenildiği 
günler. Unutulmaması, unutturulmaması gereken 
günler.

Aziz Hemşehrim! Deden, ninen, annen, baban, 
konu-komşu büyüklerinden o zalim düşmanın 
zulmünü hiç mi işitmedin?

Sana tertemiz bir vatanı, canları pahasına 
bırakanlara, yılda bir kez şükran borcunu ifa 
edebilmek için birkaç saatini bırakabilmek çok mu 
zor geliyor? Katılımla onurlandıracağın, 
coşturacağın senin askerin, senin oğlun, kızın, 
kardeşin. 30 Ağustos, 11 Eylül, 23 Nisan’dan, 19 
Mayıs’tan.daha mı önemsiz?

Genç kardeşim! Bugün niçin hayattasın, bir 
düşünsene. Rahatına düşkün bu hayatı, zevki, 
sefayı ne yüzden sürdürebiliyorsun? Mustafa 
Kemal’lere, idriş Kaptanlara, Şehit Cemallere, 
Şehit Mustafa’lara, Şehit Mehmet Ali’lere, Şehit 
imam Efendilere ve nice can vermiş, yara almış 
Mehmetçik’imizin anısına saygıda bulunmak. Aziz 
ruhlarına bir fatiha armağan etmek borcumuz değil 
mi?

Ne çabuk unutuyoruz. Halen ve yakın geçmişte; 
vatanlarında zulme uğrayanları ibret almıyoruz. 
Bosna-Hersek’te, Kıbrıs’ta, Kosova’da, 
Arnavutluk’ta, Afganistan’da, Filistin’de, Dağlık 
Karabağ’daki soydaşlarımıza ve din 
kardeşlerimize yapılan zulüm, malından, 
canından, ifetinden edilişinden ders alarak 
halimize şükretmek, bize hür Türkiye 
Cumhuriyefni armağan edenleri minnetle anmak 
birinci görevimiz değil mi? Birlik ve beraberliğimizi 
iç ve dış düşmanlarımıza göstermek lazım gelmez 
mi?

Bakıyorum son zamanlarda bizler, bayram 
deyince şöleni anlar olduk.

Belediyemizin, kurtuluşumuzun 76. yılını 
görkemli kutlama etkinlikleri içinde yer alan şölene 
çoluk çocuk binlerimiz koşuşturduk durduk. 
“Maniaları zorladık. Aştık. O güzelim binbir 
güçlükle yetiştirilen stad çimlerini ezdik, çekirdek 
kabuklarını, karpuz kabuklarını, mısır koçanlarını 
bir güzel bıraktık. AYNA’ya yakın olabilmek için. 
Oysa Tarihin Aynası’na yaklaşıp bakmak 
gerekli iken.”

Tabii ki tüm bu etkinlikler bizler için yapılıyor. 
Dünün acısını sabah törenlerinde anımsatıp 
unutturmamak, gecesinde de kurtuluşu en iyi 
şekilde kutlayıp ihya etmek neşelendirmek için 
yapılıyor.

Şimdi ellerimizi vicdanımıza koyup soralım. 
Gerçekten böylesi şölenleri nemelazımcı vurdum 
duymazlığımızla, ve adamsendeciliğimizle hak 
ediyor muyuz? Bu bir özeleştiri. Bence hakkımız 
değil. Çünkü gereği gibi milli günlerimize ilgi 
göstermiyoruz. Yaşam sade madde değil. 
Maddede zenginlik değil, manası da var işin. 
Manevi değerler olmasa, o ulvi değerleri dikkate 
alıp canı pahasına çalışanlar olmasa maddi 
zenginlik mi olur?

işgalde Gemlik Yunanlılar ile birlikte yaşarken, 
40 hane Türk o Yunanlının ağır işlerini < 
görüyormuş. Tüm zenginlikler, Yunan yurttan 
kovulunca bizlerin oldu. Allah vatanımızı muhafaza 
buyursun. Elin gavuru, zalimi hiç acır mı insana Ey ı 
Kardeşimi

Düşün, şükrüne var. Şu güzel, hür yaşamın 
kadir kıymetini bilip, çoluğuna ve çocuğuna anlat, 
öğreti Onun gönlüne milli heyecan ver. Vatan, 
millet, bayrak sevgisini gönüllerine koymayı amaç 
edin: Görevini yaptığının yegane örneği görkemli 
bir şekilde kutlanan mille bayramlar, milli günlerdir. 
Hiç unutma!

(1998/99 eğitim ve öğretim yılında tüm 
öğretmen ve öğrencilere başarılar dilerim.)
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Sağanak yağışlar zeytin üreticisini memnun etti.

eleman aranıyor 
İngilizce - Almanca bilen 

bay-bayan sekreter aranıyor.
HELMERSAN A.Ş.

Yalova Yolu - GEMLİK Tel: 513 45 17
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Yaemıır sevindirdi
✓ Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında bölgemizde havaların 

yağışsız gitmesi ile zeytin tanesinde baş gösteren kuraklık üreticiyi 
kara kara düşündürüyordu. Üç gündür süren yağışlar üreticinin yüzünü 
güldürdü.

Bu yaz havaların çok yağışsız gitmesi nedeniyle 
zeytinlerde başlayan kuraklık pazar gününden beri 
devam eden yağmurlar sonucu giderildi.
v Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında bölgemize 
hiç yağmur düşmemesi, sulanmayan zeytinliklerde 
kuraklığa neden olmuş, zeytin tanesi su kaybına 
uğramıştı.

Kaliteyi etkileyen kuraklık için zeytin üreticisi günlerdir 
yağmur yağması için dua ederken, pazar günü öğle 
saatlerinde başlayan ve toprağın 10 santimetre derin
liğine işleyen yağmur suyu zeytinin toparlanmasına 
neden oldu.

Dün akşam başlayan ye sabaha karşı da artan yağ
mur toprağı nemlendirdi ve kuraklığı giderdi.

Kitap çilesi başladı Halkalı ANAP Kadın

İlçe İErnnİyet Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız 
tabanca taşıyanlara göz açtırmıyor?

Kontrollerde 3 ruhsatsız 
tabanca ele geçti

ilçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hafta sonu yaptık
ları arama ve kontrollerde ruhsatsız 3 adet tabanca ele 
geçirdiler.

Ali kemal Karaosmanoğlu’na ait 2 adet 7.6Ş mm 
çapında el yapımı Brovvning marka ve Atilla Yorulmaz’a 
ait 7.65 mm. çapında 1 adet Brovvning marka taban
calara el konulurken, ruhsatsız tabanca sahipleri ceza
evine gönderildiler.

Haberi Sayfa 3’te

Şuphe üzerine tufüklânanlar cinâyeti kabul etmiyorlar
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■r Okulların açılmasıyla birlikte her yıl yaşanan kitap krizi yine 
gündeme geldi.

। Kitap seçme hakkının öğretmenlere ve velilere bırakılması 
nedeniyle geçen yıl yaşanan karmaşa, bu yıl da yaşanmaya 
başladı. Okulların açılmasından bir hafta geçtiği halde, birçok 
ders kitabının bulunamamasf nedeniyle okullarda dersler boş 
geçiyor
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□ Kadri GÜLER

Kriz
Kuzey komşumuzda başlayan ekonomik krize, 

Kolombiya, Taylan, Çin ekonomik krizleri de eklenince 
dünya ekonomilerinde bir sarsıntıdır gidiyor.

Bir kriz de ABD’de yaşanıyor.
Başkan Clinton’ın Monice ile seks krizi...

' Krizler dünyayı sarsıyor.
Bize yansımıyacak gibi görünsede kriz kapımızda.

1 Krizin en somut göstergesi, Borsanın 6 binden 2 bin
lere inmesi.

Başbakan kriz nedeniyle gezilerini erteleyip günlerdir 
İstanbul'da ekonomi kurmayları ile krizin büyümemesi için 
önlem almaya çalışıyor.

Bir süre önce çıkarılan Vergi Yasasında borsa gelirler
ine getirilen vergi hükümlülüğü, yeni düzenleme ile 
kaldırıldı.
b Yabancı alımcılara yeniden, kolaylıklar verilmesine 
karar verildi.

Borsanın kurtulmasıyla ekonomin kurtulması mümkün 
mü?

İşte Ankara, İzmir gibi büyük kentlerin Ticaret ve 
Sanayi Odası başkanları da dün yaptıkları açıklamalarda 
vergi yasasında indirimler talep etmeye başladılar.

Sizin anlayacağınız ekonomide yapılan iyileşmeler 
uzun sürmedi.

> Krizin bizi de vurmaması için hükümet önemli ödünler 
vermeye başladı.

Bu yetecek mi?
Sanmıyoruz. Çünkü Türkiye’de ekonomik ve siyasi 

istikrar yok. Devlet gelirlerinin büyük bölümü yatırımlar 
yerine iç ve dış borçların faizlerinin ödenmesine gidiyor.

Denk bir bütçe çıkarılamıyor. Gelir ile giderler arasında 
açık katrilyonlarca lira, önce bunun düzeltilmesi gerekir.

Bu durumda bizde de bir seks skandali patlarsa 
amma da ilginç olur değil mi?

Düşünün, Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakanlıkta bir 
bayanla aşk ilişkisine girmiş ve bu basına sızmış. Aşk 
konuşmaları banda alınmış, gizli karmera ile bunlar sap
tanmış!...

Nasıl skandal olur.
inanın ne ekonomi düşünülür ne de ekonomik kriz.
Yeni bir kriz doğar kİ bunun adı siyasal olur.
Neremiz kriz değil ki.
Aman buna yemleri eklenmesin...

başlıyor
Zeytin ürününün baş 

zararlılarından olan halkalı 
leke hastalığı ile mücadele 
bugünden itibaren başlıyor.

İlçe Tarım yetkililerinden 
aldığımız bilgilere göre, hal
kalı. leke ile mücadelede 
hazır olarak satılan bakırlı 
ilaçların kullanılması öner
ilirken, zeytin sineği 
mücadelesinin henüz gerekli 
olmadığı belirtildi.

Haberi Sayfa 3’te

Gemlik Anavatan Partisi 
Kadın Komisyonu, yaz 
aylarında düzenledikleri 
gıda kermeslerinden elde 
edilen gelirler, tesbit edilen 
20 yardıma muhtaç 
öğrencinin önlük, çanta, 
yaka, ayakkabı, kitap ve 
kırtasiye ihtiyaçtan için kul
lanıldı.

Anavdtan Partisi Gemlik 
İl Başkanlığı Kadın 
Komisyonu, bu tür yardım- 
lann yıl' içinde süreceğini 
bildirdi.

Haberi Sayfa 3'te

Ayçekirdeği yiyenlere torba dağıttılarKordonun kirletilmesine çocuklardan tepki
Gemlik Belediyesinin ilgilenmediği Emin Dalkıran 

Kordonundaki kirliliğe karşı mahalleli küçükler kolları 
sıvadı.

Küçükler, babalarına aldırdıkları naylon torbaları 
dağıtarak, büyüklerine örnek oldular.

Haberi Sayfa 3’te

Başkan Avcı Ankara’dan döndü
Belediye Başkanı Nurettin 

Avcı, Orhangazi Belediye 
Başkanı Turgut ünlü ile birlikte 
gittiği Ankara'dan döndü.

Geçtiğimiz hafta perşem
be cuma günlerini 
Ankara'da geçiren Başkan 
Avcı, İznik, Orhangazi ve 
çevre belediyeler birliğiyle 
ilgili konularda bakanlıklarda 
incelemelerde ve görüşmel
erde bulundu.

Bu arada başkan 
Ankara'daki temaslarını 
sürdürürken, yerine Hüseyin 
Ulukaya vekalet etti.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
Orhangazi Belediye Başkanı ile 

gittiği Ankara'dan, dönerek 
görevine başladı.

Avcı Petrol cinayetinde 
üç kişi tutuklandı

Geçtiğimiz hafta sonu Küçük Kumla Avcı Petrol tesis
lerinde meydana gelen Hıdır Yıldız cinayeti bir türlü aydın
lanamıyor.

Gemlik ve Kumla Jandarma ekipleri olayda şüpheli 
görülen Ali Sert, Osman Bakış ve Canker Süren adlı 3 kişiyi 
yakaladılar.

Haberi Sayfa 3’teKurşunlu Nursel Çağlar İlköğretim Okulu açılıyor
Bursa bağımsız milletvekili ve sanayici Cavit Çağlar 

tarafından eğitime kazandınlan okulun açılışı bugün 
saat 10.30 da yapılacak.

Haberi Sayfa 3’te

“Kutlama Gecesi Yemeği” 24 Ekim’de

ADD Cumhuriyet 
yemeğine hazırlanıyor 
- Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 75. yıldönümü nedeniyle 
“Kutlama Gecesi Yemeği” düzenliyor.

Yemek davetiyelerinin hazırlandığını belirten Hacı 
önal, geceye katılmak isteyenlerin dernekten davetiye 
atabileceklerini ve gecenin 24 Ekim 1998 Cumartesi günü 
Milton Aile Gazinosunda yapılacağını söyledi.

Haberi Sayfa 3’te

SİGORTALI ÇALIŞ, 
SİGORTALI ÇALIŞTIR.

KARŞIDAN BAK, ÖNLEM ALMA...
ŞİMDİ SLOGAN AT DUR:
“SİGORTALI ÇALIŞ, SİGORTALI ÇALIŞTIR’
BU SONUÇ
SOSYAL ADALETTEN SINIFTA KALIŞTIR...

ŞJnan korner.

iayattasin.br
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Nerede rejimin ve inkılapların bekçileri?
Adam, gözlükleri burnunun üzer

ine yıkılı, mikrofon başında elleri iki 
yanına yapışık dimdik ayakta, 
köhne bir ahşap konağın aralığında 
gelinciğe enselenmiş iri bir sıçan 
gibi canhıraş çığlıklar atıyor. Salonu 
tıklım tıklım doldurmuş bir sürü 
adamsa, ayakta put kesilmiş, o 
canhıraş çığlıkları dinlemekte.

Biraz daha dikkat ediyor ve 
ansızın fark ediyorsunuz ki, 
adamın, köhne ahşap konağın 
tavan aralığında gelinciğe enselen
miş ev sıçanı misali attığı canhıraş 
çığlıklarla seslendirdiği dizeler, çok 
iyi bildiğimiz bir şiire ait:

Adam, bizim 1921'den beri 
bağımsızlığımızın ve özgür
lüğümüzün simgesi olan istiklal 
Marşı’mızı katletmekte düpedüz!..

Evet, adam düpedüz katletmekte 
istiklal Marşı’mızı. Adamın yanı 
başında bostan korkuluğu gibi di
kilen karanlık bakışlı kişi, yani 
adamın bağlı olduğu ve o toplantıyı 
düzenleyen genel müdür de, mem
nun ve dahi mütebessim dinlemek
te!

Anfiyi manav tezgahı misali 
doldurmuş katılımcılar da öyle, tık 
yok hiç birinde!

Sahnede, mikrofon başında 
gelinciğe enselenmiş sıçan gibi 
canhıraş çığlıklar atarak Türk 
Ulusu’nun istiklal Marşı’nı katle
den bir adam, onun yanı başında 
toplantıyı düzenleyen Türkiye 
Cumhuriyeti’nin üst bürokratı (!) ve 
salonu doldurmuş, her biri üniver-

Ammaaa...
Kurtuluş Savaşı'mızı kazandıran 

“Birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 12 Mart 1337 (1921) 
günü “ekseriyet-i azime” ile kabul 
ettiği bir milli marşın, o Meclis'in 
gerçekleştirdiği uluslaşma sürecine 
aykırılığın simgesi yapılarak sözüm 
ona “ilahi” usulünde söylenmeye 
kalkışılmasmı asla uygun bulmam. 
Çünkü o Meclis, Türkiye'yi/kurtaran 
yiğit meclistir; o Meclis'in, dönemin 
koşullarında coşkuyla milli marş 
olarak kabul ettiği şiire saygı, o 
Meclis'e, o olağanüstü savaşımı 
veren yürekli insanlara, tarihe 
saygının gereğidir.

Besteye gelince; istiklal 
Marşı'mız, Önceleri Ali Rıfat Bey’in 
(Çağatay) doğu formlu bestesine 
göre söylenmiş, 1930'da da Osman 
Zeki üngör’ün batılı bestesi benim
senmiş.

Kusursuz mu?
Değil, kusurlu ve çok zor 

söylenebilen bir beste bu -kimile
rine göre de bir İskandinav marşın
dan apartılma-. Ama o beste, 
TBMM'ce kabul edilmiş, değişikliği
yapma yetkisi de o yüce 
ait.

Dolayısıyla gerek 
müdürün, gerekse Tarım

kuruma

genel 
Bakanı

site melunu bir sürü zevat!
Zerzevat değil, zevat!
içlerinden bir Allah'ın 

çıkıp, “Bire ne demek 
bıı?" diye sormuyor. Bir

kulu da 
oluyor 
Allah'ın

kulu, “Yahu istiklal Marşı’mızı 
nasıl böyle rezil kepaze eder
siniz?” diye tepki göstermiyor!

Asıl anlayamadığım bu...

Şimdi bir noktayı açıklığa kavuş
turmalıyım : Ben, gerek Mehmet 
Akif’in şiirini, gerekse Zeki 
üngör’ün bestesini, “milli marş” 
kıvamında görenlerden değilim. 
Akif'in şiiri kuşkusuz güzel, ama 
Batı karşısında çaresiz bir yenilgiye 
mahkumiyeti isyan duygularını 
ifade ediyor bana göre, fazla 
hamasi, hatta biraz da dinci ve 
ırkçı, üngör’ün bestesi ise, son 
derece güç ve çetrefilli. Siz, hiç 
stadyumlarda doğru dürüst istiklal 
Marşı okunduğuna tanık oldunuz 
mu?

Taşar’ın savunuları geçerli değil 
bence. Nasıl olur da adamın biri, 
“iyi ilahi okuyor, iyi Kur’an oku
yor” diye milli marşımızı -hem de 
tek başına- okumakla görevlen
dirilir? Sonra da sultana parmak 
atan saray soytarısı misali, 
“N’apalım, nota bilmiyormuş” 
mazeretine sığınılır? Koskoca 
Tarım Bakanlığı'nda bir milli marş 
kaseti ve o kaseti çalacak bir 
kasetçalar yok mudur tanrı aşkına?

Ya o köhne konakta gelinciğe 
enselenmiş sıçan misali canhıraş 
çığlıklarla istiklal Marşı’mızı katle
den zavallı adamı, esas duruşta 
huşu içinde dinleyen yüzlerce 
bürokrata ne demeli? Bu denli tes
limiyetçi mi olmalıydı çağdaş ve laik 
Türkiye Cumhuriyeti’nin okullarında 
yetişmiş evlatları?

Ne demişti 6 Şubat 1933 geçesi 
Atatürk, Bursa'da?

“Türk genci rejimin ve 
inkılapların sahibidir” mi demişti, 
he?

Bir tanecik de yok muydu 
“rejimin ve inkılapların sahibi” 
olmayı göze alan o salonda?

Vah, vaaah!..

Yüksel Uğur 
ADD’ den 
istifa etti

Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi kurucu 
üyelerinden Yüksel Uğur' 
dernekteki görevinden istifa etti.

Dört dönemdir Atatürkçü 
Düşünce Derneği yönetiminde 
aktif görevler alan Yüksel Uğur, 
istifa gerekçesi.olarak, Şube 
Başkanı Hacı önal ile anlaşmaz 
lığını gösterdi.

Başkan önal ile hiçbir 
konuda uyuşamadığını belirten 
Uğur, çok sevdiği Atatürkçü 
Düşünce Derneğinden kopa
mayacağını, üye olarak her 
zaman hizmet vermeye devam 
edeceğini belirtti.. Atatürkçü 
Düşünce Derneği'nde şimdiye 
değin başarılı çalışmalara imza 
atan Uğur, dernek etkinlik
lerinde aktif rol üstlendi.

Yüksel Uğur, 1993 yılında 
.açılan Gemlik Şubesi'nİn kuru
cu üyeleri arasında yer aldı. 
1994 yılında yönetim kurulunda 
saymanlık yaptı, 1996 yılında 
ise başkan yardımcılığı görevin
de bulundu. Yüksel Uğur, son 
seçimlerde yine yönetim kuru
lunda saymanlık görevine getir
ilmişti.

“Anonim 
Dergi”nin 
ikinci 
sayısı çıktı

Bursa, yeni bir politika- 
ekonomi-aktüalite dergisine 
daha kavuştu.

Green Ajans Basın-Yayın 
Ltd. Şti. tarafından çıkarılan 
“Anonim Dergi” adı verilen 
ekonomi-politika-aktüalite der
gisi, 66 sayfa kuşe kağıda ve 
renkli olarak basılıyor.

Aylık olarak çıkartılan 
derginin sahipliğini ve Genel 
Yönetmenliğini Tayfun 
Çavuşoğlu üstleniyor. Yazı 
işleri Müdürlüğünü Benlihan 
Ay'ın yaptığı derginin Reklam 
ve Halkla ilişkiler departmanını 
Filiz Kesgiri, Teknik Danışman
lığını Doğan Ay ve Muhasebe 
Müdürlüğünü de Nazlı Katın 
yürütüyor.

Bu ay (kinci sayışı çıkan 
dergide; Bursa’nın en büyük 
kalemlerinden . olan 
Araştırmacı-Yazar Yılmaz 
Akkılıç, “Cephe ve 
Demokrasi” adil yorumuyla 
dikkat çekiyor. Akkılıç, dergide 
her ay yazacak.

Derginin sürekli diğer 
yazarları ise şöyle : Cengiz 
Ergan, Bilge E., Hakan Köksal, 
Recai Kaptan, Erdal Akaltun, 
Dr. Serbülent Orhaner, Prof. Dr. 
Bülent Oktay, Hülya Ergüç ve 
ülkü özduman.

AN S
Ssıçüten,

YASAKSIZ AKLIN SERÜVENİ! ]
Gözleriniz-dürbünleriniz-teleskoplarınızla, ayak- 

larınış-uçaklarınız-uzay araçlarınızla ulaşabildiğini 
evrenin; duyularınızın ve araçlarınızın ulaşamadı! 
sınırlarına da sezgi yüklü aklınızla ulaşacaksınız! 
Sıkışmış küçücük enerji halindeki bir 'kütle'nin, m! 
‘Büyük Patlama’ sonucunda dağılarak-saçılarak olu;-' 
turduğu milyarlarca galaksiden meydana gelen bû 
evren; bütün özellikleriyle tanımak-anlamak için 
araştırdığınız sırlarla dolu bir büyük bilmece!

Bu bilmecenin, 'dünya' adı verilen ufacıkbîf, 
köşesinde yaşayan siz insanlar, ‘evrenin artısı’ sezgi 
yüklü aklınızla; bu evreni, içinde yaşadığınız dünyayı 
ve kendinizi çözümleyecek, yeniden üreteceksiniz! 
Anlam yüklü özgürlüğünüzün kaçınılmaz yazgısıdır 
bu! Ve mutlaka başaracaksınız!

* * *
Mermi patlar, evlerinizde kullandığınız tüp gazı pat

lar, bomba patlar, bir çöp yığını patlar... Dağlar patlar’ 
yanardağ olur, lavlar-alevler saçılır etrafa! Çok farklı 
görünen bu ve benzeri olayların hepsinin nedeni aynı: 
Sıkışmış-yoğunlaşmış enerji kütlesi! Patlaması için, 
doğal (!) veya düşünülmüş (!) bir müdahale yeterlidir!

* * *
Bilinmeyenden değil, bilinenlerden bilinmeyenlere 

ulaşmaya çalışan sezgi yüklü aklınız, şayet kendi iç- 
işleyişine uygun yasaksız çalışabiliyorsa, her büyük/ 
.sorunun ipuçlarını-nüvesini-hâreket noktasını eğ 
yakınınızdaki her an tanık olduğunuz çok basit görünen 
‘olgularda bulabilir!

Elbette kosmik ve kosmlk ötesi olayların bütün 
nedenlerini tümüyle, örneğin bir tüpün içine sıkıştırılmış 
olan eneğinin (gazın) bağlı olduğu fiziko-şimik yasalarla 
sınırlayamazsınız. Ama, bu doğru bir başlangıçtır! t|

Her sıkışmış enerjiyi (kütleyi) ‘çeken ve iten' bir 
güç (güçler) vardır! ‘Güçler dengesi’ kurulduğunda 
‘statik’ durum devam eder. ‘Güçler dengesi’ bozul
duğu zaman, görece olarak, değişim başlar, öyle 
bir an gelir ki, basınç altındaki kütlenin içindeki 
güç, basınç yapan gücü aşar ve patlar!

* * *
Milyarlarca galaksiden oluşan içinde yaşadığınız bu 

evren, ‘uzak geçmiş zaman’da (zaman!?) sıkışmış 
ufacık bir ‘enerji kütlesi' iken niçin patladı? Biraz daha 
ötesi, onu ‘sıkışmış bir kütle’ haline getiren güç ne 
idi?
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Gemlik Nüfus

Müdürlüğünden 

aldığım nüfus cüz

danımı kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
METİN KAYA

KAYIP
Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğünden 
aldığım (B) sınıfı 
sürücü belgemi 

kaybettim.
Hükümsüzdür. 
ÖMER ÜNEM

Sadece ‘evren’ değil ‘evrenler’ var! Evrenin her 
zerresinde (particul’lerinde) var olan iç-işleyiş’, 
‘evrenler’ arasında da var! içinde yaşadığınız 
evrenin *uzak-geçmişte’ ‘sıkışmış bir kütle halinde 
olması’ ve ‘Büyük Patlama’mn nedeni, ‘evrenler 
arasındaki’ böyle bir işleyiştir! içinde yaşadığınız 
evrenin ‘genişlemesi’, ‘evrenler arası çekim 
yasası’na göre bir zaman sonra duracak, statik denge
sine ulaşacak! Bununla beraber, sezgi yüklü aklınız 
der ki; evrenlerin herhangi birindeki ‘kosmik’bir 
olay bütün evrenlerdeki süreçleri etkiler! 
Yaşadığınız evrenin oluşması gibi başka evren ve 
evrenlerin meydana gelme olasıhğjnı da görmezlikten 
gelmemeli!

* * *
Bu aşamada bir adım daha atılarak ‘Aklınız evren

lerin artısıdır!’ demek yanlış olmaz! Çok önemli bir 
adım daha : Sezgi yüklü aklınız, evreninizin, ‘evren
lerin’ uzantısıdır!, Ama evrendeki-doğadaki 
‘mekanik’ işleyişin ötesinde-üstünde, farklı bir özel
lik, bir varlık çeşididir! Doğadan oluşan ama 
doğadan farklı bir varlık! Doğadaki mekanik işley
işin karmaşık (!) sürecinde ortaya çıkan ve doğada
ki ‘mekanik’ işleyişi aşan ‘doğadaki özgürleşme dir! 
Aklınız özgürlüğünüzdür! özgürlüğünüz, sezgi 
yüklü aklınızı kullanma becerinizle sınırlıdır! Aklınızı 
özgürleştiriniz!

* * *
Demir, bakır, çinko... Yaşadığınız dünyadaki her ele

ment bütün evrenlerde aynı özelliği taşır! Bundan şu 
kaçınılmaz sonuç çıkar : Bir atomu-molekülü-ele- 
menti anlayıp çözümlediğiniz zaman, çok uzağınız
daki evrenleri de kavramış olursunuz! Henüz 
bilmediğiniz başka ‘elementlerin’ de olduğunu ve 
oluşabilme olasılığını unutmayınız! Sezgi yüklü 
aklınız, var-olanların ötesine ‘olasılıklar’ dünyasına da 
uzanacak! Kendini üreten doğa ve uzantısı özgür 
aklınız! Ve kendini üreten aklınızın daha pek çok 
serüvenleri var! Aklınızı seviniz, koruyunuz, 
geliştiriniz! Bu doğaya ve kendinize saygınızdır! 
Anlamınızdır!

* * *
‘Yasaklı akıl’ hiçbir şey üretemez! Sadece yine ı 

ler! Her türden ‘kültür çevrenizi’ de yani; ürettik
lerinizi de, yukarıdaki yaklaşımla bir kez olsun göz* . 
den geçirmeye çalışın! Deneyin! Kaybettiklerinizi I 
yeniden kazanacaksınız!* * *

insan! Var-oluşun bilincine ulaşan insan! 'Hiç' olmak 
da 'her şey' olmak da olası yazgındır!

Aklının kemirilmesine izin verme!
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[ilçe merkezi buğun düzenlenen törenle hizmete açılacak
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Gemlik’te Fazilet 
dönemi başladı

Kapatılan Refah Partisinden sonra oluşturulan Fazilet Partisi İlçe 
başkanlığına Recep Aygün getirildi. Yeni yönetim kurulu göreve başladı.

Halkalı 
lekeyle 
mücadele

Gonca YERLİYURT

gazı pat. 
ılarpafa 
kik laılık 
ani aynı: 
naşı için, 
eteri*

«yenlere 
kendi iç- 
ar büyük 
asını en 
görüneli

I Refah Partisinin Anayasa Mahkemesi 
'tarafından kapatılmasından sonra kuru
lan Fazilet Partisi'nin Gemlik İlçe örgütü 
oluşturuldu. Bugün partinin Asil Handaki 
binasının açılışı yapılacak.

Fazilet Partisinin İllerde örgütlenmesi 
üzerine Gemlik İlçe başkanlığına Recep 
Aygûn getirilmişti.

Aygun'ûn görev gelmesinden sonra 
örgütün yönetim, denetim kurullarının 
oluşumuna gidilmiş ve yeni yönetim 
kuruluna şu isimler getirilmişti:
I Kasım Banşan(Başkan Yardımcısı 
Teşkilatlanma Başkanı), Selahattin

Bakırcı(Sekreter), Haşan ZihniCHalkla İlişkil
erden Sorumlusu), Necret Yılmaz(Seçim 
İşleri Sorumlusu), Vedat 'Emek, Ali 
Oküroğlu, Kuttusi Gürbüz, Ersin Esen, 
Osman Sivas, Mehmet Alkan, Şükrü 
Katırcı, Mustafa Şimşek: Yüksel ozay- 
dın.Gûltekin Başköylü

Bugün açılışı yapılacak olan Parti 
binası İçin İstanbul milletvekili Hüseyin 
kansu ile Ankara Miletvekili Cemalerfin 
Lafçı'nın ilçemize gelmesi bekleniyor. .

DSP eski ilçe Başkanı Vedat Emek'in 
FP'yönetimine girmesi sûpriz olarak nite
lendiriliyor.

başlıyor
Zeytin ürününün baş 

zararlılarından olan halkalı 
leke hastalığı ile mücadele 
bugünden itibaren başlıyor.

Zeytinin yapraklarına 
zarar veren ve ürün 
rekoltesini düşüren hastalık
la mücadele için ilçe Tarım 
Müdürlüğü yetkilileri çiftçilere 
duyuruda bulunacaklar.

ilçe Tarım yetkililerinden 
aldığımız bilgilere göre, 
hastalıkla mücadelede hazır 
olarak satılan bakırlı ilaçların 
kullanılması gerekiyor.

öte yandan arazide 
yapılan incelemeler ve tuza
klardaki zeytin sineğinin 
görülmemesi sonucu bu 
zararlı ile mücadeleye gerek 
görülmedi.

“Heveslendirme ya adamı”
En olmayacak şeyleri bile öyle güzel anlatanlar vardır 

ki. Ağızlarından bal damlar, özenirsiniz, keşke bende orada 
olsaydım, ben de yaşasaydım, dersiniz. Hiç unutmam, 
böyle, her şeyi çok güzel anlatan bir arkadaşım, tanık 
olduğu cenaze merasiminden söz ediyordu, öyle güzel 
anlatıyordu ki, dinleyenlerden biri dayanamadı ve 
“Heveslendirme ya adamı” deyiverdi.

\ Ben de Mina Urgan’ın “Bir Dinazorun Anıları” kitabını 
okurken yaşlı biri olmaya nasıl heveslendim anlatamam. 
Kadın nasıl güzel anlatıyor ve öyle mantıklı şeyler söylüyor 
ki aman Allahım o günler ne zaman, gelecek ah bir göre- 
bilsem diyorsunuz. Kitabına, “her şeyden önce gençliğin 
mutluluk, yaşlılığın mutsuzluk olduğu mitosunu yıkmak için 
başlıyorum” diyen 82 yaşındaki Urgan, bakın nasıl anlatıyor 
gençliği ve yaşlılığı:

ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ruhsatsız 
tabanca taşıyanlara göz açtırmıyor. • .«S ANAP Kadın

m bütün 
ıştırılmr; 
yasalarla 
Iiçtır! 
iten'bit 

tuğunda 
i' bozul
ar. öyle 
içindeki

Kontrollerde 3 ruhsatsız Komisyonundan
tabanca ele geçti eğitime katkı

Gemlik Anavatan Partisi 
Kadın Komisyonu, yaz

iğiniz bı 
sıkışını; 
razdaha 

güç ite

anin her 
işleyiş', 
ıdığınız 
halinde 

evrenler 
.adığınızl 
ı çekim 
k denge 
j aklınız 
imik' b 
etkiler!
evren «e 
rezilden

ilçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığımız bilgilere 
göre, güvenlik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 3 adet 
ruhsatsız tabanca yakalandı.

ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 19 Eylül cumartesi 
günü Dörtyol’da yaptıkları aramada Demirsubaşı Mahallesi 
Şehit Mehmetçik Sokak no : 81’de oturan Ali Kemal 
Karaosmanoğlu (27) adlı şahıs 7.65 mrtı. çapında 2 adet el 
"apımr Brovvning marka tabancayla yakalandı.

Ruhsatsız tabancalara el konularak Ali Kemal 
Karaosmanoğlu mahkemeye sevk edildi. Karaosmanoğlu, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 Eylül Pazar günü ise meskun mahalde rastgele ateş 
eden Atilla Yorulmaz (33) adlı şahsın emniyete bildirilmesi 
üzerine, Yorulmaz’ın Demirsubaşı Mahallesi Merdivenli 
Sokak Turan Apt. Kat: T Daire : 1’deki evinde 7.65 mm. 
çapında Browning marka ruhsatsız silah bulundu.

Atilla Yorulmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzurunu bozan 
davranışlara ve yasalara karşı gelenlerle mücadeleye 
devam edeceklerini söylediler.
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|Süphe üzerine tutuklananlar cinayeti kabul etmiyorlar
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Avcı Petrol cinayetinde 
iç kişi tutuklandı

Geçtiğimiz hafta Küçük Kumla Avcı Petrol tesis
lerinde meydana gelen cinayette bir yıldır tesiste 
çalışan 6 çocuk babası Hıdır Yıldız, kimliği belirsiz 
kişi ya da kişilerce tek kurşunla sırtından vurularak 
öldürülmüştü.

Gemlik ve Kumla Jandarma ekiplerinin olayla 
ilgili yaptıkları çalışmalar sonucu, 13 Eylül gecesi, 
olay yerinde görülen Ali Sert’ile birlikte, Osman 
Bakış ve Canker Süren de şüpheli davranışları 
nedeniyle gözaltına alındılar.

Gözaltına alınan şahıslar, sorgulamalarında 
cinayeti kabul etmediler, istasyona benzin almak 
üzere geldiklerini söylediler.

Mahkeme, delillerin toplanması ve görgü tanık
larının ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi 
ve şüpheli şahısların tutuklu olarak yargılanmaları- 

l na karar verdi.

döneminde düzenledikleri 
gıda kermeslerinden elde 
edilen gelirleri eğitime har
cadı.

Partili ve Gemlikli hayır
severlerin katkılânyla elde 
edilen gelirler, tesbit edilen 
20 yardıma muhtaç 
öğrencinin önlük, çanta, 
yaka, ayakkabı, kitap ve 
kırtasiye İhtiyaçları için kul
lanıldı.

Anavatan Partisi Gemlik 
İl Başkanlığı Kadın 
Komisyonundan yapılan 
açıklamaya göre 1998 / 
1999 eğitim-öğretim yılının 
ve İlköğretim Haftası'nın 
başlaması nedeniyle bütün 
okulların ziyaret edildiği, 
gezilen okullardaki yardıma 
muhtaç öğrencilerin tesbit 
edilmesi çalışmalarının 1 

. sürdüğü ve yıl içinde bu tür 
yardımların devam ede
ceği bildirildi.

Kurşunlu 
Nursel Çağlar 
İlköğretim 
Okulu açılıyor 
. . ilçemize bağlı Kurşunlu 
beldesinde yeni bir 
ilköğretim okulu öğrenime 
açılıyor.

Bursa bağımsız mil
letvekili ve sanayici Cavit 
Çağlar tarafindan yap- ” 
tınlan okulla eşinin adı ver
ildi.

Bursa Valisi Orhan 
Taşanlar ile kalabalık siyasi 
ve İş dünyasından kişilerin 
katılacağı okulun açılışı 
bugün saat 10.30 da 
yapılacak.

Nursel Çağlar İlköğre
tim Okulunda 12 derslik 
bulunuyor.

“Kutlanma Geçesi ’ ** 
Yemeği” 24 Ekim’de

Hiç'olma*
körfez reklam• Tef: 513 17 97

Ayçekirdeği yiyenlefö 
torba dağıttılar

Kordonun 
kirletilmesine 
çocuklardan 
tepki

Emin Dalkıran Kordonunun 
kirlenmesine bir türlü çare bulu
namayınca, mahalleli küçük 
çevreciler kolları sıvayarak 
babalarına aldırdıkları naylon 
torbalan halka dağıttılar.

Gemlik Belediyesinin ilgilen
meyerek gözdeq çıkardığı 
Emin Dalkıran Kordonunda 
gezmeye gelen halk, yanlann- 
da getirdikleri çerezlerin 
kabuklarını oturdukları 
kanapelerin önlerine atınca, 
ortaya çıkan çirkin manzaraya 
dayanamayan kordon sakini 
küçük öğrenciler, babalarına 
çöplerin atılması için aldırdıkları 
naylon torbaları çekirdek 
yiyenlere dağıtarak örnek bir 
davranış sergilediler.

ADD
Cumhuriyet 
yemeğine 
hazırlanıyor

Atatürkçü . Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi 
Cumhuriyetimizin kuruluşu
nun 75. yıldönümü 
nedeniyle düzenlenen 
etkinliklere geleneksel 
“Kutlama Gecesi Yemeği” 
İle hazırlanıyor.

. Dernek Başkanı Hacı 
önal, ADD'nin kuruluşun
dan beri her Cumhuriyet 
Bayramında düzenlediği 
gecenin bu yıl da büyük 
coşku içinde yapılacağını, 
Atatürk ilkelerini benim
seyen insanların yine 
biraraya geleceklerini 
söyledi.

Yemek davatiyelerlnin 
hazırlandığını belirten Hacı 
önal, geceye katılmak 
İsteyenlerin dernekten da
vetiye alabileceklerini 
söyledi.

ADD'nin Cumhuriyetin 
75. yıldönümü nedeniyle 
düzenlediği “Kutlama 
Gecesi” 24 Ekim cumartesi 
günü Milton Aile 
Gazinosunda yapılacak.

“Gençliğin mutluluğu, gençlerin kendileri dışında 
neredeyse herkesin inandığı koca bir yalandır. Hiçbir 
gencin, genç olduğum için aman ne mutluyum dediği duyul
mamıştır. Ama her nedense ihtiyarlar ‘ah gençken ne mut
luydum’ diyerek kendilerini aldatıp dururlar. Ailesi ve çevre
si tarafından az çok korunan bir çocuk, onattı onyedi yaşına 
varıp, kimliği henüz gelişmeden, kendini savunma 
mekanizması henüz işlemeye başlamadan; toplumun, 
insanların, cinselliğin gerçekleriyle ansızın karşı karşıya 
gelince, naşı) mutlu olabilir ki.

Şimdi bunları yazarken, gazetede geçen bir olay aklıma 
geldi. Efendim eskiler derler ya rivayet muhtelif diye, 
rivayete göre Sevgili Erol abi ile Necati amca gazeteye yeni 
gelen stajyerlerin yayındalarmış. Onların heyecanını ve 
hareketliliğini gören Erol abi Necati amca’ya dönüp “Abi 
demiş keşke, şimdi bunların yaşında olsaydık” Necati 
Amca’nın cevabı hiç de beklendiği gibi değil, “Aman, aman 
istemem, ben bu yaşa gelene kadar neler çektim"

Sahiden insanlar bir yaşa, bir konuma gelinceye kadar 
neler çekiyorlar. Yaşarken katlanılan ama dönüp 
bakıldığında ‘Aman Allahım' ne günlerdi denilen ne çok gün 
geçiyor.

“Dinazor” diyerek kendisiyle dalga geçen Mina Urgan’a 
göre ise “Bir insanın yaşamındaki en güzel yıllar gençlik 
değil, otuz beş-kırk beş yaş arası. Çünkü bu yıllarda 
gençliğin sıkıntılarından kurtulmuş, yaşlılığın sorunlarıyla 
henüz karşılaşmamışsınızdır... Kırk beşine kadar, 
yaşadığımız her olayın bir yeri, bir önemi, bir anlamı vardır. 
Kırkbeşinden sonra tempo inanılmaz biçimde hızlanır. Bir 
bakarsınız daha dün olduğunu sandığınız bir şey onbeş yıl 
önoe geçmiştir. Bir bakarsınız daha dün kucağınıza 
aldığınız küçücük çocuklar kocaman delikanlılar, kızlar olu
vermiştir. Bir bakarsınız siz de altmışbeş yaşına 
gelmişsiniz. Yetmişine kadar ağır ağır, yetmişinden sonra 
hızla yaşlanırsınız. Artık ben yaşlıyım diyenler ise aklın ala
mayacağı bir rahata kavuşurlar. Eğer sağlık durumları da 
yerindeyse, hiç kimseye muhtaç olmadan bir evde yalnız 
yaşayabiliyorlarsa, yaşlılığın huzurlu, hatta mutlu bir dönem 
olabileceğini anlarlar. Bunu anladıktan sonra da yaşlılığın 
nimetlerinden yararlanabilmelerinin yolunu arayabilirler."

örneğin,, yaşlandıklarını bahane ederek şımarabilirler 
diyor Mina Urgan ve devam ediyor, “Gençliğimde ve orta 
yaşlılığımda pek şımarık değildim. Ama baktım ki 
yaşlılığımda şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyo
rum, şunu yemek istiyorum, bunu yemek istiyorum diye tut
turunca yakınlarım sekiz yaşındaki bir çocuğun isteklerini 
yerine getirdikleri gibi, bu seksenlik ihtiyarın da isteklerini 
yerine getiriyorlar. Bende hiç utanmadan, elimden 
geldiğince sömürüyorum bu durumu."

Urgan “iyi ihtiyarlamak için yiğit olmak gerekir” sloganını 
benimsediğini söylüyor ve ekliyor “Yaşlılar gençlik yılları 
geçmişte kaldı diye ah vah etmesinler. Tam tersine, 
gençliğin sorunlarından ve bu sorunların getirdiği acılardan 
kurtulduklarına şükretsinler. Oh ne güzel. Ben de ihti
yarladım, diyebilsinler. Ama ihtiyarlığı kabul ederken, yirmi 
yaşlarının umutlarını, coşkularını, duyarlılıklarını, yani tüm 
olumlu yanlarını elden bırakmaya gayret etsinler. Bir 
insanın bedeni artık hop hop zıplayamazken, beyninin hala 
hop hop zıplayabileceğin! unutmasınlar.”

Bütün bunları okuyup da 'Ah nerede o günler, bir an 
önce gelsin' dememek elde mi?

(Bir Dinozorun Anıları, Mina Urgan, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, 1998)

E Matbaamızda yetiştirilmek
üzere çırak aranıyor.

Tel : 5131797
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AL GÖTÜR GÖZLERİNİ
Şimdi Kumla’da 

caddeler ışık ışık
Caddeler kalabalık
-Kafkas dağlarından kopup gelmiş 

alıcı bir kartal gibi
yüreğimi sökmeseydin yerinden 

ben de o insanlar arasında olabilirdim-

Oysa şimdi
Oturmuş çınar altında

gözlerin için türküler söylüyorum
Anla artık yüreğimden geçeni
Yine gözlerin

İçimde fırtınalar koparan 
sert kafkas rüzgarları gibi 

Al götür gözlerini 
dayanamıyorum

Çektikçe ciğerlerime anıların gizlerini 
blrşeyler kopuyor içimden

Nemli bulutlar çöküyor gözlerime
Kendimden kaçmak

göçmen kuşlar gibi 
uzaklara gitmek İstiyorum 

Al götür gözlerini
dayanamıyorum

Uzaklarda değilsin
Daha uzak yerler de var
Dert etmem bunları
Benim özlemim görmediğim an başlar
Gözlerin doldurur imgelerimi
Al götür gözlerini 

dayanamıyorum
Kumla 1985

DÜŞ ÜLKEM
Saati anımsamıyorum 

gece yarısını geçmişti çoktan
Oturmuş kıyıda

düş ülkemin sınırından 
körfeze bakıyordum

Nedense ay
erişilmez gibi durmuyordu gökyüzünde

Bir hayli de yükselmişti oysa
Ve birden

eriyip kalıbına akar gibi 
damla damla

körfeze akmaya başladı

İnce / duru
tül gibi İnen aydınlık 

halk halka kıyılara dek uzandı 
Eridi / açıldı / grilerin tonu 
Gümüş tepsiye dönen körfezi 

çepeçevre 
zeytin dallan sarıyordu

Daha önceleri 
kirli koyu 

balık çorbası gibi bir deniz vardı 
Martılar küsmeden 

uzaklara gitmeden önce 
hep denizi ararlardı

Sırrımı sezinlemeden 
bakıyordum gümüş tepsiye

Derken 
tepsinin ortasında oynaşarak 

öylece 
üryan ve apak 

bir deniz kızı yıkanmaya başladı

Ne yarısı balıktı 
ne amazon 

et kemik el ayak 
tanıdığım kızlar gibi 

ancak daha güzeldi

Ayaklarımı okşayan deniz 
beni de çağırıyordu

Kız da çağırıyordu belli etmeden 
sonra yaklaştı birden 

uzattı ellerini

Islak bir öpücükle ürpererek 
açtığımda gözlerimi 

bozuldu büyü
Yine karşımda

balık çorbası gibi koyu 
kirli bir deniz vardı 

Küskün martılar
hala denizi arıyorlardı

Gemlik (Kayıkhane) 1984

Metal-işçileri 
ayakta

Bursa otomobil sektö Metal iş Sendikası Başkanı 
ründe bir süredir işveren ile Selçuk Göktaş, Türk Metalin 
sürdürdükleri toplu işçilerin haklarını savunma 
sözleşme görüşmelerinde makla suçlarken, Türk Metal 
yüzde 43’lük zam ile Sendikası yetkilileri de 
görüşmeleri sonuç- olayları provokasyon olarak

ÇİFTÇİNİN KÖŞESİ

Orhangazi Döktaş 
ve Kav işçisi de 

dün protesto 
gösterileri yaptı.

Yüzde 43’lük 
zamma tepki 

gösteren işçiler, 
Türk Metal-iş 

' Sendikası ndan 
• istifa ediyorlar.

landıran 
otomobil 
işçisi 
ayaklandı.

Tofaşve • 
Renault fabri
kalarında çalı
şan binlerce 
İşçi, örgütlü 
olduğu Türk 
Metal iş Sen 
dlkası yöne
ticilerinin toplu 
sözleşmeye 
imza atması

üzerine geçtiğimiz hafta 
sonunda işi bırakarak, 
eylem yaptılar.

Renault işçisinin
başlattığı eylemin
duyulması üzerine, Tofaş 
işçileri de yollara dökülerek, 
İstanbul - Bursa karayolunu 
bir süre trafiğe kapattılar.

Türk Metal-iş Sendika
sından istifa için noteri 
fabrika önüne getiren 
İşçiler, saatlerce istifa 
dilekçesi yazdırdılar.

Türk Metal iş Sendika
sından istifa eden işçilere 
kapımız açık diyen Birleşik

nitelediler.
Metal işçi 

sinin, ücret 
zammına karşı 

gösterdiği 
tepki, Bursa 

'da metal 
kolundaki sen

dikalar ara
sındaki reka

beti de hızlan
dırdı. 

Renault ve 
Tofaş’ta başla 

yan işçi

eylemi, Orhangazi'de 
bulunan Koç Grubuna ait 
Döktaş Faorikası'na da 
yansıdı.

Döktaş işçisi dün, 
fabrika çıkışında eylem 
yaparak, Renault ve Tofaş 
işçilerinin eylemini 
desteklediler.

öte yandan yine Koç 
Grubu’na bağlı Orhangazi 
Kav Fabrikası işçileri de 
alkış eylemi ile otomobil 
işçilerine destek verdiler.

Eylemlerin, otomobil yan 
sanayilerine de sıçraması 
bekleniyor.

İLAN
Tasfiye halindeki "ÖZÖMÜR İNŞAAT TAAHHÜT 

İTHALAT İHRACAT TİCARET ve SANAYİ LİMİTED 
ŞİRKETİ” 29.05.1998 tarihinde tasfiyeye girmiştir. 
Borçlu ve alacaklıları vesikaları ile birlikte bir yıl içinde 
tasfiye memuru Ahmet UZUNKAYA’ya müracaatları 
önemle duyurulur.

TASFİYE KURULU

ADRES : Osmaniye Mahallesi Çelik Sok. 
No : 20 GEMLİK

Hazırlayan :
Murat ÇÖMEZ (Tekniker)

ARILARIN YILLIK BAKIMI
İLKBAHAR MEVSİMİ:
Kıştan çıkan arıların ilk kontrolü Mart ayında 

yapılmalıdır. Bu kontrolden maksat, anların kışı nasıl 
geçirdiğini anlamak, bal durumunu bilmek, ana 
kontrolü yapmak kovanın içini temizlemek ve varroa 
mücadelesi yapmaktır.

Arıların ilkbahar Muayenesi çok önemlidir. Çünkü 
uzun bir kış döneminden çıkan koloniler yeni bir 
sezona giriyorlar. Bu yeni dönemde, anasız kovanlar 
mutlaka analandırılmalıdır. Şayet bu imkan yoksa 
başka bir analı kovanla birleştirilmelidir. Kovanlarda 
Varroa akarına karşı yılın İlk mücadelesi mart ayında 
ana arı yumurtlamaya henüz yeni başladığı zamanda 
yani petek gözlerinin boş olduğu bu dönemde 
Bakanlıkça uygun görülen İlaçlardan biri ile kovanlar 
llaçlanmalıdır. Kıştan çıkan kovanlar rutubet çekmiş 
olabilirler veya yağmur sızdırmış olurlar. İlkbaharda 
kovan İçi temizliği yapılmalıdır. Islak kovanlar 
değiştirilmelidir. Zayıf kovanlar birleştirilmen yeni 
sezona güçlü arı ailesi ile girilmelidir. Balı az olan 
kovanlara diğer kovanlardan bal takviyesi yapılmalı, 
balı olsun veya olmasın koloniye güçlendirmek için 
şeker şurubu yapılarak yemliklerle kovanlara 
verilmelidir.

HASTALIKLARLA MÜCADELE :
İlkbaharda kovanlarda rutubete ve soğuğa bağlı 

olarak adi yavru çürüklüğü, nosema, kireç hastalığı gibi 
bulaşıcı hastalıklara karşı kültürel önmeler alınmalı, 
hastalık bulaşmış kovanları İlçe Tarım Müdürlüğü 
elemanlarınca tavsiye edilen ilaçlarla usulüne uygun 
bir şekilde ilaçlamalıdır.

Güçlü kovanlar bölgemizde Nisan ayının ikinci 
haftasından itibaren oğul vermeye başlar. Mümkün 
olduğu kadar kovanlardan tek oğul alınmalı. Fazla oğul 
kovanların zayıf düşmesine sebep olur ve bu 
kovanlardan bal verimi beklenemez. Şayet arıcı o yıl 
için bal değil de kovanları çoğaltmak istiyorsa fazla 
oğul alabilir.

YAZ AYLARI:
Bu aylarda arılarda pek fazla yapılacak İş yoktur. 

Güçlü kovanlar bal derlemeye başlar. Zayıf kovanlar ve 
zayıf oğullar ancak kendi ihtiyacı için bal toplarlar ve 
kendilerini ancak güçlendirirler. Burada dikkat edilecek 
husus oğullar anasız kalabilirler. Yalancı anaya 
kaçmadan mutlaka anasız oğullara ana temin edilmeli 
veya ana yaptırılmalıdır. Gezginci arıcılarımız 
kestanenin ve ıhlamurun bol olduğu bölgelere yaz ayı 
başlarında giderler. Bir kısım arıcılarımız da Edime, 
Tekirdağ ve Balıkesir yörelerine ayçiçeği balına 
giderler. Bu ayda özellikle bal alınacak kovanlara 
herhangi bir ilaç verilmez. Yetişmekte olan bal 
beklenmeyen oğullardan ve bölme yapılmış kovanlara 
kışa güçlü girmeleri için ilaç ve şurup verilebilir.

Devamı Haftaya

MILTON
AİLE GAZİNOSU

Te l : 513 10 71
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TÜKETİM ÇILGINLIĞI
f Toplum hızlı bir değişim süreci yaşıyor.
I Değerler bu altüst oluştan payını alıyor. Kimi 
insanlar, hangi yükselen.değerlere sarılacağını 
belirlemekte zorlanıyor.
E insanlarımız, iyi yaşamak istiyorlar. Ancak iyi 
-yaşamanın sevgi, üretkenlik, paylaşma ve 
hoşgörü ile mümkün olabileceği görülemiyor.
| iyi yaşam ve mutluluğu maddi değerlerde, 
nesnelerde bulabileceğimiz yanılsamasını yaşı 
yoruz. Lttfı alışveriş çılgınlığına getirmek istiyo
rum. Gençlerde marka tutkunluğuyla kendini 
gösteren bu yanlış tutum, yetişkinlerde alışveriş 
çılgınlığıyla somutlaşmakta ve uç noktalara, 
rahatsızlık boyutlarına ulaşmaktadır.
t Bu durum, beynin ve duygusal yanın, yanlış 
geliştirilmiş ya da geliştirilememiş olması ile 
açıklanabilir. Ancak bu tüketim ve alışveriş çıl
gınlığı medya aracılığıyla kışkırtılmaktadır.

Bu çılgınlığın, tutsaklığın esir aldığı 
bireylerde gözlenebilen tipik özellikler duygusal 
gelişimde yetersizlik, amaç belirlemede tercih
lerin net olmaması, değer yargılarında kar
maşıklık ve tutarsızlık, güven eksikliği ve son
ladan görme tavırlar vs...
I Bireysel ifade edilmemişlik nesneye yöne 
lerek, nesnenin aracılığıyla karşılanıyor.

Beyin ve yürek zengini olmak daha sağlıklı 
futum değil mi?
E Peki çözüm ne?-

Çözüm üretmek, kendini geliştirmek, doğayla 
ilgilenmek, estetik ve düşünsel etkinliklerde 
bulunmak, okumak ve çalışmaktır, 
■ işin sırrı birey olabilmekte yatıyor.

KflŞE vc MÜHÜRDE 
»BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayarlı 
sistemle kaşe ve mühürleriniz 

30 dakikada yapılır. 
BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel: 513 17 97

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. STİ. 
ACENTELİĞİ

- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR 

ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR.

- TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, YANGIN, 

KAZA SİGORTALARIYLA (TÜM) 

BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR

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

YARI SAKA YARİ CİDDİ
Mali 
Milat

Ekonomi yönetiminde “zamanla
ma" çok önemlidir. .

Para ile İlgili kararları alırken, hem 
ülkenin yaşadığı ortamı, hem de 
dünyadaki konjoktörü iyi takip etmek 
gerekir.

Neredeyse, bir senedir yeni vergi 
reformunu konuşuyoruz.

Yasa tasarısı belki yedi-sekiz ay 
meclis komisyonlarında süründü 
durdu.

Tüm dünyayı ekonomik kriz vurdu.
Bizim Vergi Yasası da, o zaman 

kanunlaştı.
Yani.. Türkiye bu krizden, iki kat 

nasibini aldı.
Borsada bileşik endeks, 4600 

puandan 2000 puanlara kadar gerile
di.

Yeni Vergi Yasası, bu yılın ilk ayların
da kanunlaşsaydı, hasar bu kadar 
büyük olmayabilirdi. ’

Aslında, tek sorun borsa endeksinin 
yarı yarıya düşmesi değildir.

En büyük sorun, iç borç faizleridir.
Geçen sene “6 katrilyon” olan iç 

borç faizi, bu sene bu ay itibariyle “9 
katrilyona” ulaşmıştır.

“9 katrilyon”, toplanacak tüm vergi 
gelirlerinin (% 80) ine eşit olmaktadır.

Yani.. 1998 yılında toplanacak tüm 
vergiler, ancak iç borç faizini karşılaya
caktır.

Vakti gelen cari ödemeler ve 
yatırım ödemeleri için devlet yine yük
sek faizle, Hazine Bonosu karşılığında 
borç para alacaktır.

Yetkililer, şimdi ülkenin gerçek 
zenginliğini araştırıyorlar.

Bugüne kadar kayıtdışı olarak 
tanımlanan ve vergiden uzak kalan 
parayı kontrol altına almaya çalışıyor
lar.

Bu amaçla bir “Mali Milat” tarihi 
tesbit edildi. ‘

3,5 milyar.liranın üzerinde parası, 
dövizi ye menkul kıymeti olan kişiler 30 
Eylül'e kadar bu varlıklarını bankalara 
yatıracaklar.

12 milyar dolarlık (3 katrilyonluk) bir 
değerin deklare edilmesi bekleniyor.

Aslında, 30 Eylül’de bankalara 
yatırılacak bu parayı (birkaç ay) 
devlet kullanabilse, iç borç faiz
lerinden bir rahatlama sağlanabilir. 
önlİftrazından' kananarak büyümesi

İsrailli işadamları ve bankerler 
ekonomik kriz yaşanırken, devlete bu 
anlayışı göstermişler.

Ve.. Ekonomik krizi atlatmışlar.
Dansı, bizim zenginlerin başmal

Haftanın Fıkrası
Küçük Tosun heyecan içinde 

mutfağa koşarak,
“-Anne ne gördüm biliyor musun?” 

diye bağırdı.
“-AII Ağabey ablamı öpüyordu."
Anne gülümsedi.
“-Niçin öpmesin? Ablanla enişten 

gelecek hafta evleniyorlar.”
Oğlan bir kere düşündükten 

sonra sordu.
“-Pekl babam bizim hizmetçi 

Kezban'la, ne zaman evlenecek?"

Çağımız Liberalizm çağı.
Bireyler ön planda.
Şeffaflık birinci sırada.
Değer yargıları değişti.
Artık gizli saklı birşey olmuyor.
Her türlü ayrıntıları konuşan 

Monica “Sevdiğim adamı mahvet
tim” demiş.

Aslında, Monica Başkan Cllnton’u 
değil, ilişkilerde kadınlara duyulan 
güveni mahvetti.

ilişkiyi bir şantaj olarak kullanıp, 
kadınlardaki romantizmi harabettl.

Sözün Özü
Büyükler,
Omuzlarımızda taşıdığımız için, 
Büyüktür.
Fırlatıp atınca,
Yerde sürünmeye başlarlar.

“Montandre ”

çıkar grubu İçin çalıştığını Öğrenmeye 
başladı.

Yıllardır omuzlarına yapışıp kalan» 
bazı büyükleri adamakıllı silkeleyecek.

Bunun ilk örneklerini, önümüzdeki 
seçimlerde göreceğiz.

Kendilerini “Ankara’nın Gündemi” ile 
oyalayıp, bir türlü “Halkın Gündemini” 
yakalayamayan yöneticiler, politikacılar 
ilk derslerini alacaklar.

Bekleyelim ve görelim.
Bakalım yıllardır cahil olarak nite» 

iendiriien ha», bu sefer sandıkta neler 
yapacak.

"uçuk" bir osÖz
O KADAR; çapkın bir hastaydı ki, 

> taburcu olduğunda hastane 
faturasında altı tane de 

“yırtık hemşire elbisesi” vardı.

agmÜH REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye
Polis imdat , 
Jandarma imdat
Jandarma K. 
Polis karakolu 
Gar. Kam

j 10 ■ 
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 5132Ö77

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

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

Erol GÜRÇAY

Bu Zaferlere ihtiyacımız Var
Geçen hafta, Avrupa Kupası 

maçlarında gurur verici sonuçlar 
aldık.

- Sevincimiz Fenerbahç'e ile 
başladı.

Fenerbahçe'nin rakibi, son birkaç 
yıldır tüm Avrupa’nın tozunu attıran 
Italyan Parma takımıydı.

Parma, iyi kondüsyonu olan, 
atletik ve yıldız oyunculardan kurulu 
taş gibi bir takım.

Bu sezon koşmaya başlayan ve 
presi uygulayan Fenerbahçe, güçlü 
rakibi Parma’yı (1-0) yenmeyi 
başardı.

Fenerbahçe’nin en büyük şansı 
sağladığı skordan ziyade, Parma’nın 
sahadan atılan iki as oyuncusunun 
rövanş maçında oynayamamasıdır.

- Geçen hafta “Cim bom" yine 
tarih yazdı.

Şampiyonlar şampiyonu, İtalyan 
Juventus’tan deplasmanda beraber
lik kopardı.

Bir bakıma, galibiyeti kaçırdı.
Galatasaray’ın en büyük özelliği, 

tam saha presi çok iyi uygulaması.
Bir ikinci özelliği de, futbolcular 

arasında uygulanan acımasız reka
bet.

Her futbolcu, her zaman ve her 
maça hazır durumda.

Aylardır takımda yer almayan bir 
futbolcu fakıma giriyor ve tıkır tıkır 
oynuyor.

- Beşiktaş ta, iki ezeli rakibinden 
geri kalmadı.

Kartal boylu-poslu Spartak- 
Trnava’yı, 3 golle Slovakya'ya 
uğurladı.

Çabuk oynayan ve pres yapan 
Beşiktaş ilk yarıda rakibinin işini bitir
di.

Eğer kaleci Fevzi’nin, Ertuğrul'un 
ve Amochachi’nin sakatlığı geçerse, 
Beşiktaş daha şimdiden tur atlamış 
sayılır.

Uzun boylu Siovakyalı futbolcular, 
rövanş maçında hava toplarında 
kalemizi zorlayacaklar.

Bu bakımdan Kaleci Fevzi'nin, 
iyileşmesi önem kazanıyor.

Bu başarılı grup içersinde, 
Trabzonspor ve istanbulspor’u da 
görmek isterdik.

Ama.. Maalesef olmadı.
Trabzonspor “geçkin” yıldızlarının 

yerini, yetenekli gençlerle doldura
madı.

istanbulspor ise, büyük fakım 
olma yolundaki sürecini henüz 
tamamlayamadı.

Sonuç olarak, kondisyonumuz iyi 
olunca, tam saha pres yapınca ve 
enerjimizi 90 dakikaya ekonomik 
olarak yayınca başarıya ulaşmamız 
zor olmuyor.

Bu başarıların devamı dileğiyle...
IL

VU
İ

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK işletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt.Md. 
Halk Eât. Mrk. 
HalkKutüp. 
As.Şb.
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md- 
Nüfus Md. 
özelid. Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. . 
Tekel Md 
Ver. Da. Md. 
ilçe Tar. Md. 
ilçe 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-
Yalova:(lşgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00 

(Tatil) 9.00-13.00-18.45 Yalova-
Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil) 

6 30-13.00-17.30 Slrkecl-Yalova:(lşgünü) 
9.15-14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15

Deniz Otobüsü
Yalova -Kertal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45- 
13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30  (Tatil) 
9.15-10.45-12.00-13.30-1425-15.45-17.00- 

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

15.00-17.15-19.30
(Haftasonu): 10.30-11.45-1300-14 45-16.15- 

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

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

Feribot
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)

7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00*
23.00 (P.tesi. salı, çrş. piş) 22.30fC.tasi) 

7 30-9.00-11.00-13.00-15.00-16.30-18.00*19.30-

NÖBETÇİ 

ECZANELER

22 Eylül 1998
İnci Eczanesi

23 Eylül 1998 
Kahraman Eczanesi

24 Eylül 1998 
Murat Eczanesi

25 Eylül 1998 
Balıkpazan Eczanesi

5134521-23
513452i
5132432 
5134521-122
5134521-115

21.00-22.30(Cuma. pazar)

TÜP DAĞITICILARI

i 5132325Muhasebe M.5134521.]82
Yazı İş. Md. 513452i-in
Su Arıza Yalnız 185

GEMLİK te SİNEMA GÜNLERİ

TUTKU : “Vahşi Şeyler ”

Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukltgaz 
Yeni Ukltgaz 
Alevgaz

513 12 95 
514 17 00 
51316 37 
51316 37
513 88 43 
513 22 59 
51345 46
514 28 41 
513 65 00
513 40 95

26 Eylül 1998 
Bayer Eczanesi

27 Eylül 1998 
özer Eczanesi

28 Eylül 1998,*
Gemiç Eczanesi
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ilçemiz sahasında pazar günü oynanan karşılaşmada rakip kaleye tam 9 gol yağdı

Gemlikspor, fırtına

Muradiyespor feleğini şaşırdı
2. Bursa birinci amötür kümede bu yıl güçlendirilmiş 

kadrosuyla mücadele eden Gemlikspor, pazar günü 
Gemlik sahasında Muradiyespor’a gol yağdırdı.

Haftanın en çok gollü karşılaşmasında takımımız, 
rakibinin kalesine 30. ncu dakikada Türker'in, 35-89-90. 
ncı dakikalarda Küçük Sedat’ın, 31 .nci dakikada Nuri, 
60. dakikada Menderes, 80. dakikada Ömer ve 88. 
dakikada Büyük Sedat’ın golleriyle Muradiyespor’un 
kalesi adeta yol yağmuruna tutuldu.

ilk 30 dakika golsüz geçen karşılaşmada, 
Gemlikspor, başarılı oyunuyla bu hafta da göz 
doldurdu.

Gemlikspor Kulübü Başkanı Faruk Güzel maçtan 
sonra gazetemize yaptığı açıklamada; 
Muradiyespor’un kendi gruplarındaki en güçlü rakipleri 
olduğunu söyleyerek, “Gemlikspor çok iyi gidiyor. 
Böyle güçlü rakiplerimiz karşısında 9-0 gibi çok 
farklı bir skor elde ettik. Gemlikspor’un başarıları

bizleri gururlandırıyor ve sevindiriyor. Takımımızı 3. 
lige hazırlıyor ve futbolcularımızdan her zaman 
üstün başarılar bekliyoruz” dedi.

Gemlikspor, bir sonraki karşılaşmasını inegölspor 2. 
takımı ile kendi sahamızda 27 Eylül 1998 Pazar günü 
yapacak.

İsmail Zeybek, İlker Tosun, Ceyhun Çetinin 
yönettiği karşılamaya takımlar şu kadrolar ile çıktı.

GEMLİKSPOR : Cengiz (*****), özcan (***), Cevat 
(***), Sertaç (***) (Adnan (**)), Nihat (***), Barış (***), 
Türker (***), Büyük Sedat (***), Ömer (**), Abdullah (**), 
Menderes (**), Küçük Sedat (***), Nuri (**),

MURADİYESPOR : Ziya (*), Levent (*), Çağatay (*), 
Murat (*), (Berkan (*)), Recep (**), ilhan (**), Serkan 
(**), Serdar (***), Fatih (*), Ali (*), Cihan (*)’, Ahmet (**), 
Erdal (**)

fi

Gemlikspor, Muradiyespor'u pazar günü sahamızda adeta ezdiı

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ FİRMALARININ
ÜRÜNLERİNİ SUNUYORUZ

O Takvim O Çakmak O Kalem O Kalemlik 
O Masa ve Duvar Saatleri O Ajanda 

O Masa Takımları O Anahtarlık

KÖRFEZ REKLAM - PROMOSYON
Tel
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Endüstri Meslek Lisesi veya Meslek 
Yüksek Okulu Makina ve Elektronik 

Bölümü mezunları
Askerliğini yapmış olan ilgililerin 

513 30 54 nolu telefona müracaat 
etmeleri rica olunur.

Nakit para, döyizrtcıhyir ve hisse İed^tlenlğMBügüne bgnk^ldrâ ygtırılgcalc

Mali milat başlıyor
Mahrukatçılar dert küpü

|Z Vergi Yasasında yapılan değişiklik ile 30 Eylül tarihine kadar ellerinde nakit 
para, döviz, sertifika, hisse senedi gibi değerler 1 günlüğüne bankaya 
yatırıldığında “nereden buldun” sorusu devlet tarafından sorulmayacak ve yeni 
bir dönem başlayacak.
■Türk Vergi Sistemi'nde reform olarak nitelenen Yeni 
[Vergi Yasası'nın yürürlüğe girmesi nedeniyle 30.Eylül 
1998 gününe kadar her Türk vatandaşının nakit para, 
döviz, hisse senedi ve tasarruf bonolarını bir günlüğüne 
herhangi bir bankaya yatırarak belgelendirmeleri

önüne daha etkin bir şekilde geçilecek. Devlet, vergiyi 
tabana yayacak.

Bina, arazi, arsa, araç, ziynet eşyası, uçak, kotra gibi 
kazanımlar için-beyanda bulunma zorunluluğu geti
rilmedi. '

Odun zamlamyor
Kış mevsiminin kendini hissettirmeye başladığı 

bugünlerde odun ve kömür fiyatları da zamlanmaya 
başladı.

Gemlik Mahrukatçılar Derneği Başkanı îdris Kurt, 
yağışlar başlamadan vatandaşların odunlarını depoları
na koymalarını istedi. Meşe odununun 18, gürgen 
odununun 17 bin liradan satıldığını söyledi.

Gemlik Belediyesinin mahrukatçıları biraraya topla
yarak oluşturduğu yeni işyerlerinde ise altyapı sorunları 
nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Haberi Sayfa 3’te 

Fazilet Partisi 40 
çocuğu sünnet ettirdi

malinde geriye doğru arama yapılmayacak, hesap 
Artılmayacak.
E--Bu tarihten sonra, elde edilen kazançlardan devlet 
daha adil bir şekilde vergi alacak. Haksız kazançların

Türk Vergi Sisteminde kazancından çok zenginleş
menin yaşandığı, vergi yermediği halde servette artışın 
önüne geçilmesi için çıkartılan yeni yasa vergi dene-
timlerini de artırıyor. Haberi Sayfa 3’te

Fazilet Partisi Gemlik İlçe.örgütü ve Kadın Komisyonu 40 yok
sul çocuğu sünnet ettirdi. Sünnet düğünü geçtiğimiz hafta cuma 
günü Belediye Düğün Salonunda yapıldı. Sünnet olan miniklere

Zeytin Hali tamamlandı
birer kol saati armağan edildi. Haberi Sayfa 3’te

t 15 bin metrekarelik bir alana inşaasına başlanan modern 
Beytin halinin 1997 yılında başlayan yapım çalışmaları bitti. 
^Arsa dahil yaklaşık 300 milyar liraya yapılan yeni zeytin halin
in 84 üyesi bulunuyor. Yeni hal yakında zeytincilerin hizmetine .

Nursel Çağlar ilköğretim Okulu açıldı Emlak9
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[açılacak. Haberi Sayfa 3’te

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Avrupa solunun zaferi
Pazar, günü Federal Almanya’da yapılan seçimlerde 

16 yıldır iktidarda bulanan Hristiyan Demokrat Parti devril
erek, yerini Sosyal Demokrat Parti’ye bıraktı

Avrupa’da sol partiler iktidarda güçlerini son Almanya 
seçimleriyle arttırdılar.
^Almanya da 16 yıl önce yine Willi Brad'ın liderliğinde 
SPD iktidardaydı.

Muhafazakar İngiltere de ise; bir işçi partisi, bir 
muhafazakarlar iktidarı paylaşıyorlar, ispanya da öyle... 
İtalya da ise geliyorlar.. Kez^ Yunanistan..

Yanıbaşımızda ve sıkı ilişkilerde olduğumuz bu ülkel
erde sol iktidarlar gücünü kullanırken Türkiye’de neler 
oluyor?
■ 1923'lerde devlet partisi olarak kurulan Cumhuriyet
■Halk Partisi, 1970’li yıllarda tüzüğünde yaptığı değişiklik 

ile batıdaki partiler kadar olması da siyasal yelpazenin-sol 
| kanadındayım demeye başladı. .
■ Ecevit'in mimarlığını yaptığı “Ortanın Sol”u sloganı ile 
“emek’’in üstünlüğünü vurgulayan siyasetler üretilmeye 
‘başlandı.
■ Aynı dönemlerde TİP, TiSP, EMEK Partisi gibi sosyal

ist partilerin bulunmasına karşı, bir merkez partisinin sola 
açıldığı görüldü.
E Marksizm, işçi sınıfının iktidarına dayanan bir yönetim 
•olmasına karşın, Sosyal Demokrasi, emek ile sermayenin 
birlikte yaşatıldığı, insana değer vşren, emeği kutsal 
sayan bir düzen istiyor.

■ Ancak, 1970’lerden beri sağ siyasetçiler Türkiye'de 
sol’ü olduğundan değişik göstermeye çalıştılar.

Bu konuda başarı da elde ettiler.
y Bugün Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Sayın 
Süleyman Demirel’in, AP Genel Başkanı iken CHP'ye 
karşı yaptığı haksız suçlamaları, 1970 kuşağı unutamaz...
■ 12 Eylül yönetimi “sol” a büyük darbe vurdu.
■ Bugün sosyal demokratların veya demokratik solcu
ların darma dağınık olmasının nedeni, 12 Eylül rejimi 
Olduğu kadar, sosyal demokrasinin hamisi sayılan Sayın 
Bülent Ecevit’indir.
K 1950'lerden beri sağ partilerin ile yönetilen Türkiye, 
bugün çetelerin, mafyaların cirit attığı, siyasetin kirlendiği 
bir ülke görünümündeyse suçlu olan sağ iktidarlardır.

Türkiye de solun iktidarı öncelikle birlikten geçer.
r Ah!.. Sayın Ecevit ile Baykal bunu bir görebilse.

120 MİLYARA MALOLDU : Bursa Bağımsız Milletvekili Cavit 
Çağlar ve Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü 
Şankaya tarafından Kurşunlu'da yaptırılan Nursel Çağlar 
İlköğretim Okulu, 120 milyar liraya maloldu. 12 derslik, labo- 
ratuvar, çok amaçlı salonun yer aldığı okulda 109 öğrenci 
öğrenim görürken, 8 öğretmen görev yapıyor. Çağlar, 
Kurşunlu'ya lise yapımı için söz verdi. Haberi Sayfa 3’te

Çifti LSmİlyondan satılıyor

Palamut 
balığı 
bollaştı

Karadenizden Akdeniz’e 
göç eden palamutların çifti 
seyyar satıcılarda 1 milyon 
500 bin lira ile 1 milyon 200 
bin lira arasında satılıyor.

Bollaşmasına rağmen 
pahalı olan'palamut fiyat
ları el yakıyor.

Haberi Sayfa 3’te

Halkalı 
leke ile 
mücadele 
devam

Zeytin zararlılarından hal
kalı leke hastalığı ile 
mücadele bakırlı hazır 
ilaçlarla yapılıyor.

Zeytin sineği ise yöre
mizde görülmediğinden, 
henüz mücadeleye başlan
madı. Haberi Sayfa 3’te

Vergisi beyanındayarın son gün
4 yılda bir verileri Emlak 

Vergisi beyannamelerinin 
son verilme tarihi yarın.

Temmuz ayı sonunda 
verilecek arazi, bina ve arsa 
beyannameleri oranlarının 
değişmesi nedeniyle 30 
Eylül gününe kadar uzatılan 
Emlak Vergisi Beyanname 
süresi yarın bitiyor.

Haberi Sayfa 2’de

Halk Eğitim Merkezi’nden
“Yemek Yarışması"
Gemlik Fİalk Eğitimi Merkezi, Cumhuriyetin 75. 
yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yemek, börek ye 
tatlı olmak üzere 3,kategoriden oluşan bir yemek yarış-
ması düzenledi. Haberi Sayfa 2’de

ZAMAN
ZAMAN, ZAMAN; ZAMANA UYDUM 

DİYE “ZAMAN” SANA UYAR MI HİÇ...

DEYİVERİRLER ADAMA HAYDİ BARLAS

YALLAH
UZA DA ENSE TRAŞINI GÖRELİM...

ŞJnan. ^ZJamz.z
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Bu nasıl cumhuriyet?
“Çete - bürokrasi - siyasetçi” 

ilişkilerinin hayli girift ve korkutucu 
boyutlarda olduğunu bilmeme 
karşın, son günlerdeki gelişmeleri 
anlamakta zorlanıyorum, aklım 
havsalam kabul etmiyor. Sık sık 
soruyorum kendi kendime.

“Bu nasıl cumhuriyet?”
Kimi bakanlar ve eski bakanlar 

sanki birbirlerini, “Sen benden 
fazla ilişkilisin çetelerle” diye 
suçlamakta. Olacak şey değil!

Cumhuriyeti kuranlar, o 
Cumhuriyetin 75. yılında bu denli 
kokuşmuş bir ilişkiler batağına 
düşebileceğini akıllarından geçir
mişler miydi acaba?

Sanmıyorum...
25 Ağustos 1998 günlü Gemlik 

Körfez’öekı “Amin” başlıklı yazım
da şöyle yazmışım :

“Eyüp Aşık’a inanıyorum. Bu 
yılın ocak ayı sonlarına doğru, ünlü 
vatansever katilimiz Haluk Kırcı ’yla 
ilgili olarak Hürriyet’ten Muharrem 
Sarıkaya'ya anlattıklarının doğru 
olduğuna o zaman da inanmıştım, 
şimdi de inanıyorum. Bakın ne 
demişti Sayın Aşık:

‘Her tarafta aranan kanun 
kaçağı ve çete üyesi olduğu bili - 
nen 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 sohbetler 
yapmış. Elini kolunu sallayıp git - 
miş, hiçbir şey yapılmamış!’

Bu kadar da değil. Bakan Aşık, 
Trabzon’da bir televizyonda 
konuşurken, yine ünlü vatansever 
katillerimizden Yeşil kod adlı 
Mahmut Yıldırım’ın kontrol altında 
bulunduğunu, hatta yerinin bilindiği - 
ni söylemişti.

Ben Eyüp Aşık’a inanıyorum. O 
sıralar hayli zor durumda kalıp 
şöylediklerini “teyif’e çalışmasına 
karşın, ben Eyüp Aşıkm 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 Bakanr Eyüp 
Aşık'ın, yeraltı dünyasının bu ünlü 
katil ve kabadayısıyla ‘memur ata - 
ması’ üzerine pazarlık yaptığını, 
hiç değilse bunu içine sindirebildiği - 
ni gösterdi. “

Peki sonra ne oldu?
Çete başı, Türkiye’ye iadesini/ 

engellemek amacıyla ilk iki silahını 
ateşledi. Eyüp Aşıkla yaptığı 
görüşmenin ve Meral Akşener’in 
ipliğini pazara çıkaracağını umduğu 
bir başka telefon konuşmasının 
kasetlerini medyaya postalayıverdi. 
Ha, bir de özel telefon rehberini...

İstanbul Ticaret Odası Başkanı

Mehmet Yıldırım patladı sonunda. 
“Çetesiz ihale yok” diye bastı fer
yadı. Başkan’a göre, “Çete tehdit 
ediyor, adam korkup girmiyor. 
Çeteyi aştınız diyelim, bu kez 
içerdeki ekip devreye giriyor, 
hangi malı verseniz ‘uygun değil’ 
diye reddediyor.”

Yani demek istiyor ki türk 
ekonomisinin yüreğinin attığı en 
büyük ticaret odasının başındaki 
adam : “Çete, bürokrasiyle de, 
siyasetle de iç içe!”

Bu durumda kendi kendinize 
sormaz mısınız, “Bu nasıl 
cumhuriyet” diye?..

örneğin anayasanıza, 
yasalarınıza, onlarla bağımlı yargı 
organınıza göre, Recep Tayyip 
Erdoğan’ın suç işlediğini savlıyor, 
bunu kanıtlıyor ve basıyorsunuz 10 
ay hapis cezasını, üstelik adamın 
bundan sonra siyaset yapma 
hakkını da alıyorsunuz elinden!

Ama tam bu sırada, ünlü - ünsüz 
siyasetçilerinizin, yeraltı dünyasıyla 
nasıl al tekke - ver külah olduklarını 
gösteren ses bantları sürülüyor 
piyasaya.

E yani, siz şimdi Tayyip 
Erdoğan’ı siyaset dışı bırakmakla 
İstanbul’u köktendinci ekibin tasal
lutundan kurtardığını mı sanıyor
sunuz?

Bu ne perhiz, bu ne lahana 
turşusu!

İstanbullu, Erdoğan yok diye 
FP’yi bırakacak da.. ANAP’la 
DYP’ye -yani Aşıkla Akşener’e- 
mi yönelecek altı ay sonraki yerel 
seçimde?

Ya da onların adına “kerhen” (!) 
siyasete soyunan Sabancı’ya mı?

Birkaç . gün önce telefonla 
görüşme fırsatı bulduğum bir yet

ama ürperticiydi:
“istenirse edilir.”
Çakıcı’nın kıdemli avukatı 

Muhittin Yüzüak şöyle buyurmuş : 
“Eski jenerasyon babalar ‘kaba 
dayı’ ekolünden geliyorlardı, 
oysa yeniler ‘kafalı’ gangsterler.”

O yetkiliye aktardım bu 
görüşünü, “Ne münasebet” dedi, 
“suç bizim kuşak bürokrasi ve 
siyasette. Eskiden mahalle 
bekçisiyle selamlaşmayı imtiyaz 
sayan bu adamlara, önce 
karakolda, sonra daha yukarılar
da ve en sonra da siyasette, 
‘kolumuza girme’ imkanını biz, 
kendimiz tanıdık.”

Velhasıl, Cumhuriyetin 75. 
yıldönümünde “vaziyet ve man- 
zara-i umumiye” böyleyken böyle.

Onun için soruyorum zaten, “Bu 
nasıl cumhuriyet” diye...
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Belediye Meclisi toplanacak
Belediye Meclisi Başkan 

Nurettin Avcı’nın başkanlığında 
olağan toplantısını yapacak.

8 Ekim 1998 Perşembe 
günü saat 14.00’de yapılacak 
olan toplantıda gündem mad
deleri görüşülecek.

Toplantı 17 Ağustös 1998 
tarihinde yapılan meclis toplan
tısında tutulan zaptın okunması, 
görüşülmesi ve oylanmasıyla 
başlayacak. Daha sonra 
belediyeye ek bütçe yapılması 
konusunda görüşülecek, 1999 
yılı Belediye Vergi ve Resim 
Tarifelerinin ele alınacak. 1999 
yılı Belediye gelir ve gider 
bütçesi ile bütçe kararnamesi 
ve imarla ilgili konuların 
görüşülmesiyle toplantı sona 
erecek.EmlakVergisi beyanında yarın son gün

• 4 yılda bir verilen Emlak 
Vergisi beyannamelerinin ve
rilmesinde yarı n son gün.

Belediyelere, Temmuz ayı 
sonunda verilecek arazi, bina 
ve arsa beyannameleri oran
larının değişmesi nedeniyle 30 
Eylül gününe kadar uzatılan 
süre yarın bitiyor.

Gemlik Belediyesi Emlak 
Şefliğinden yapılan açıklamada, 
bugüne kadar Gemlik 
Belediyesi sınırları içinde arsa, 
bina ve arazisi bulunan 
mükelleflerin beyannamelerini 
bizzat, belediveve delirebilecek
leri gibi,, posta’ile'de göndere
bileceklerini bildirdiler.

30 Eylül gününe kadar 
beyannamelerini vermeyenler 
cezalı duruma düşecekler. 

Halk Eğitim 
Merkezi'nden 
“Yemek
Yarışması"

Gemlik Kaymakamlığı 
tarafından Gemlik Halk Eğitimi 
Müdürlüğünce organize edilen, 
Cumhuriyet’in 75. Yıldönümü 
etkinlikleri çerçevesinde 
“Yemek Yarışması” düzenlen
di.

23 Eylül günü saat 15.00'de 
yapılan yarışma, yemek, börek 
ve tatlı kategorilerinde yapıldı.

Yemek dalında Serap 
Fodul birinci, Ebru Çınar ikinci, 
Melek Ertay ise üçüncü oldular. 
Börek dalında iclal Filyos birin
ci, Mustafa Derse ikinci olurken 
tatlı dalında yine Serap Fodul 
birinciliği elde etti.

Birincilere 8 milyon, İkin
cilere 5 milyon, üçüncülere 3 
milyon lira para ödülünün ve
rildiği yarışmada, katılan her 
yarışmacıya katılım belgesi 
verildi.

Birinci seçilen yarışmacılar 
23 Ekim 1998 günü Bursa'da 
düzenlenecek olan il elemele
rine katılacaklar.

ANS

TÜM DUYGULARIN YUMAĞI
Yaşamın büyük bir bölümünde insanlar birbirlerine 

sorun kaynağı olur.
insan ilişkilerindeki olumsuzluklar, özellikle bütün bir 

günün kaderinin paylaşıldığı işyerlerinde verimliliği de 
olumsuz etkiler. Nedir bu olumsuzlükların kaynağı? işte 
birkaç örnek...

Kıskançlık : Kıskançlık insanın ilkel bir duygusudur. 
Bunun en belirgin örneğini çocuklarda izleriz. Zihinsel 
kökenli olgunlukları tam oluşmamış, paylaşma duygusu 
yetersiz küçük çocukların kardeşlerini, arkadaşlarını, 
çevresindeki pek çok şeyi kıskandıklarını biliriz. 
Psikologlar, özellikle eşlerin birbirlerini kıskanmalarını 
doğal karşılayan yaklaşımlar getirmişlerdir; onlara göre, 
kıskançlıkla başa çıkmanın kolay bir yolu yoktur. Ama 
iş yaşamında kıskançlık olarak kabul edilebilecek bir 
duygu olmamalıdır. Her şeyden önce böyle bir duygu 
kişinin sürekli gerilim içinde çalışmasına neden olur. 
Oysa insan kendi çabalarıyla, kendi kendine telkinle bu 
duyguyu belli ölçüde yumuşatabilir. Bunun için başarılı 
arkadaşlarını içtenlikle kutlamak, diğerlerinin 
başarılarını küçümsememek, aksine övmek, kutlamak 
işe yarayabilir. Kıskariçlık, kin, hınç, nefret gibi 
düşünsel öfkeleri beslediğinden akıllı bir kişi bunlara 
alet olmamayı başarır (öfke ve hiddet ile akıl bir arada 
barınamazlar-Uygur atasözü).

Kıskançlıkla “gıpta etme”yi birbirine karıştırma- 
malıdır. Güzel ve iyi şeylere gıpta etmenin yapıcı bir 
etkisi vardır; oysa kıskançlığın insan üzerindeki etkileri 
tümüyle yıkıcı ve yıpratıcıdır.

Dedikodu : işyerlerinde “biçimsel olmayan haber
leşme” olarak tanımlanan dedikodu türü iletişim, pek 
çok karışıklığa neden olur. Yanlış değerlendirmeler, 
gerçeklerden sapış, kalp kırma gibi hiç de hoş olmayan 
durumlar, kişilerin ruh sağlığını bozar, işlerini kötü etki
ler. işyerlerinde dedikoduya hevesli kimselerin bu 
alışkanlıklarını destekleyici tutumlardan kaçınmak, 
başka bir deyişle “laflarına çanak tutmamak” akıllıca bir 
davranış olur.

[ Küçümseme : Kimse kimseyi küçümseyemez. 
I Herkesin bir kusuru olabilir. Türk filozofu Sadi, “Kimseyi 

ayıplamayınız, herkes kendi kusurlarının hammalıdır” 
diyor. Kendini beğenen, böbürlenen ve başkalarını 
küçümseyen insanlar toplum içinde sevilmezler, işi ve 
statüsü ne olursa olsun, insana değer vermek gerekir. 
Bir Amerikalı baba, “Benim iki oğlum var; biri doktor 

■ diğeri bahçevan; ikisiyle de gurur duyuyorum” diyerek 
onların yaptıkları işin veya statülerinin üstünlüğünü 
değil, insan olmalarının ve işlerini en iyi şekilde yapıyor 
olmalarının önemini vurguluyor.

Kabalık : Sosyal ilişkiler incelik ister. Bunu sağla
mak için görgü kuralları geliştirilmiştir. Daha kapsamlı 
düşündüğümüzde, sosyal yaşantıyı belli bir düzende 
götürmek amacıyla hukuki ve dini uyanlar olduğunu bili
riz. Hepsi insanların birbirlerini üzmemeleri, haklarını 
çiğnememeleri için oluşturulmuş toplumsal yasalardır. 
Kiminin cezai yaptırımı vardır, kimileri toplum tarafından 
ayıplanmak, dışlanmak suretiyle uygulanır. Kabalık, 
doğuştan edinilen bir özellik değildir. Çevre ve eğitim 
yetersizliği nedeniyle kişinin pek çok şeyi öğrenememiş 
olmasından veya öğrendiği halde uygulamamasından 
kaynaklanan bir davranış bozukluğudur. Kaba insanlar 
başkalarının haklarının hiçe salmaktan, bağırıp çağır
maktan, etraftaki insanları rahatsız etmekten, kalp kır
maktan çekinmezler. Kabalık engellenen istekler 
nedeniyle de ortaya çıkabilir, hatta bu saldırganlığa 
kadar gider.

Kötümserlik : “Hiçbir şey iyi veya kötü değildir; 
telakkiye (yoruma) bağlıdır" Shakespeare

Kötümser insanlar her şeye olumsuz yönden bakar, 
herkeste bir kötülük ararlar. Deyim yerindeyse “yumur
taya kulp takarlar” Zihinleri açık ve berrak değildir; 
önyargıyla davranırlar. Akılcı düşünceler içinde ı 
olmadıkları halde, en iyisini düşündüklerine inanırlar.

Kötümser insari, içinde bulunduğu olumsuz ruh hal
lerinin baskısıyla kendini feraha çıkartacak enerjiyi de 
bulamaz. Bu enerji, iyimser insanların her an kullandık
ları hoşgörü, sevgi, saygı, neşeli olma gibi duygu / 
düşünce ve davranışlardır.

Kötümser insanlar, çevrelerindeki üretken, neşeli 
insanların şevkini ve gücünü kırarlar. O yüzden mutlu
luğu küçük şeylerde bulmayı becerebilen iyimser insan
larla dostluk, arkadaşlık yapmakta yarar vardır. Çünkü 
insanı iş yapmaya, hayata bağlamaya, yaşamdan zevk 
almaya sevkeden en güçlü itki neşedir.

Yukarıda saydığımız türden davranışlara bağlı 
olarak, her an karşılaşabileceğimiz değişik tip insanlar, 
bütün gün kişinin tüm enerjisini tüketirler. “Enerji yiyici- 1 
ler”den fazlaca etkilenmemek, akıllıca yollarla onların 
olumsuzluklarını bertaraf etmek, verimli çalışabilmenin 
tek yolu.

öğr. Gör. Gülbin GÖRÜL 
M.ü. Sosyal Bilimler M.Y.O.

Not: Yazı aslından kısaltılarak alınmıştır.
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Mali milat başlıyor
Makit para, döviz.tahyil yeisse senetleri 1 günlüğüne bankalara yatırılacak. Çilli y:giiy^^^

Palamut
balığı 
bollaştı

Vergi Yasasında yapılan değişiklik ile 30 Eylül tarihine kadar ellerinde 
nakit para, döviz, sertifika, hisse senedi gibi değerler 1 günlüğüne bankaya 
yatırıldığında “nereden buldun” sorusu devlet tarafından sorulmayacak ve

^30%]
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B yeni bir dönem başlayacak.
| Türk Vergi sisteminde reform olarak 

■tanımlanan yeni Vergi Yasasının T Ocak 
■ 1999'da yürürlüğe girmesiyle başlayacak 
■ yeni döneme nazırlık olarak getirilen 

Kazançların bankalarda bir günlüğüne 
■ yatırılması için yann son gün.

k Vergi yasasında yapılan değişiklik ile 
Türkiye'de de artık kazancından çok 

• zenginleşmenin önünü engelleyecek ve 
vergi gelirlerini artıracak yeni dönemin 
başlangıcına konan ad olan Mali Milat için, 

■ Maliye Bakanlığı halka sürekli uyarılar 
■yaparak ellerinde bulunan nakit para, 

döviz, hisse senedi, devlet tahvili gibi varlık- 
■ lann 1 günlüğüne bankaya yatıralarak bel- 

gelenmesini istiyor.
■ Bunun için vatandaşlar uyarılarak Mali 
■ Milat'ın servet beyanı olmadığı, nereden 
■ buldun sorusunun sorulmayacağı, bu tariht-

Mahrukatçılar dert küpü ;

t3WlsJ Odun zamlanıyor
TBm 
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Eskiler kış kapıya dayanmadan, yaz aylarında 
kışlık odununu alarak ısınma sorununu gözerlerdi.

Kış kapıya dayandı, odun fiyatlarında kıpırdan
malar da başladı.

Gemlik Mahrukatçılar Derneği Başkanı idris Kurt, 
yağışlar başlamadan vatandaşların odunlarını depo- 

. larına koymalarını istedi. Bugün, meşe odununu 18, 
gürgen odununun 17 bin liradan satıldığını, söyleyen 
Kurt, önümüzdeki günlerde meşe odununun 20, gür
genin ise 18 bin lira olacağını açıkladı.

Gemlik’te geçtiğimiz yıl, katı yakıt tüketiminde 
odun ile kömürün eşit düzeyde satıldığına dikkat 
çeken idris Kurt, “Bu yıl kömürün fiyatının oduna 
göre iki kat pahalı olması odun satışlarını artırdı” 
dedi.
. Son yıllarda, apartman ve sitelerde kaloriferli 
düzene geçilmesi nedeniyle kömürün tercih edildiğini 
de belirten idris Kurt, bir ton kömürün 34 ile 36 milyon 
liradan satıldığını, 'şu anda meşe odununu ise 18 bin 
Tira olduğunu hatırlattı.

ODUN DEPOLARI
Gemlik Belediyesinin ilçe içersindeki dağınık olan 

f mahrukatçıları biraraya toplayarak yeni işyerlerinde 
t satış yaptıklarını da söyleyen idris Kurt, “Yeni depo

ların bulunduğu yerde altyapı çalışmalarım yeterli 
olmaması nedeniyle, yağışlı havalarda yollar 
çamur deryası haline geliyor. Ayrıca, trafonun 
yetersizliği aydınlatma ve odunun kesilmesini de 
sorun haline getiriyor. Belediye her iki konuda da 
çalışma yapacağını söylemesine karşın, bugüne 
kadar herhangi bir çalışma yapılmadı” şeklinde 

I konuştu.

Kurşunlu’da yapılan okulun açılışında Cavit Çağlar lise yaptırma sözü verdi.

Nursel Çağlar ilköğretim Okulu açıldı
✓Bursa Bağımsız Milletvekiyi Cavit Çağlar ile Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü 
Şankaya’nın yaptırdığı okul 120 milyar liraya maloldu. Okulda, 109 öğrenci öğretim görüyor.

Kurşunlu Nursel Çağlar ilköğretim 
Okulu geçtiğimiz hafta düzenlenen 
görkemli bir törenle eğitim-öğretime 
açıldı.

Bursa Bağımsız Milletvekili Cavit 
Çağlar ile dayısı Nergis Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Şükrü Şankaya tarafın
dan 120 milyar lira harcanarak yaptırılan 
modern okulun, açılış törenine Bursa 
Valisi Orhan Taşanlar, DSP Bursa 
Milletvekili Hayati Korkmaz, DYP Bursa 
Milletvekili İbrahim Yazıcı, CHP II 
Başkanı Sadık Çakar, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Erdem Saker, Gemlik 
Kaymakariff Şener Can, Bursa Yıldırım 
Belediye Başkanı Cüneyt Karlı, Kurşunlu 

: Belediye Başkanı Bayram Demir, II Milli 
Eğitim Müdürü Engin Özbek, Emniyet 
Müdürü Kemal Bayrak, II Sağlık Müdürü 
Murat Ünal, Gemlik İlçe Milli Eğitim

Müdürü Mehmet Tuna, Gemlikli siyasi 
parti yöneticileri, bürokratlar, işadamları 
Üe Kurşunlu halkı katıldı.

15 derslik içinde laboratuvar ve 
kütüphanesi ile çok amaçlı salonu bulu
nan ilköğretim okulunda 8 öğretmen 
görev yaparken, 109 öğrenci de öğrenim 
görecek.

Törende konuşan Cavit Çağlar, 
Kurşunlu'ya lise sözü verirken, eğitim 
konusunda herkesin üzerine düşen göre
vi yapmasını istedi. Çağlar konuşmasın
da, cumhuriyetin 75. kuruluş 
yıldönümünde okulun hizmete girmesin
den büyük mutluluk duyduğunu belir
tirken, ileride bu okuldan mezun olan 
öğrencilerin gelecekte bununla gurur 
duyacaklarını söyledi. Cavit Çağlar 31 
yıldır Kurşunlu halkıyla birlikte yaşadık
larını belirterek, “Bursa’daki okullarda

en sonra elde edilen belgesiz kazançların, 
hesabının sorulacağı hatırlatılıyor.

Türk Vergi Sisteminde kazancından çok 
zenginleşmenin yaşandığı, vergi vermediği 
halde servetin artmasının önüne geçilmesi 
İçin çıkanlan yeni yasa, vergi denetimlerini 
arttırıyor, sahte belge düzenleyenlere ağır 
cezalar getiriyor.

Verginin tabana yayılmasını esas alan 
yeni yasanın bgşlamasınnda temiz bir say
fanın açılacağı ve eskiye dönük olarak 
hesap sorumayacağı için vatandaşlara 
ellerindeki her türlü döviz ve türk parası ile 
hisse senedi, devlet tahvili gibi değerlerin 
bankalara yatıralarak belgelenmesi isteniy
or.

Konut, arsa, dükkan, araba, kotra gibi 
belgeli mülklerle ilgili olarak belge ve
rilmeyecek.

Zeytin Hali
tamamlandı

Karadenizin serin 
sularından, Akdenizin sıcak 
sularına göç eden palamut 
balığı bollaştı.

Yağışlardan sonra 
irileşen palamutların çifti 
seyyar satıcılarda 1 milyon 
500 bin lira ile 1 milyon 200 
bin lira arasında satılıyor.

Palamut balığının bol
laşmasına karşın fiyat
larının yüksek olması 
tüketicinin alım gücünü zor
luyor.

öte yandan Gemlik 
Balık Haline son günlerde 
hamsi ve istavrit balığının 
bol olarak geldiği gözleni
yor.

15 bin metrekarelik bir 
alana inşaasına başlanan 
modern zeytin halinin 1997 
yılında başlayan yapım 
çalışmaları bitti.

İçinde 60 metrekarelik 
48 işyeri ve 120 metrekare
lik 56 işyerinin bulunduğu 
halde, kahvehane, restau- 
rant, zeytin borsa binası ve 
İdari bina bulunuyor.

Arsa dahil yaklaşık 300 
milyar liraya yapılan yeni 
zeytin halinin 84 üyesi 
bulunuyor.

Koöperatif Başkanı 
Hamza Atçı, yakın bir 
zamanda hizmetö açıla
cak olan yeni halin, en 
modern şekilde 
yapıldığını, üreticilerin 
ürünlerini daha rahat ve 
kolay pazarlayabilecek- 
lerini, esnafın işyerinde 
olmadığı zamanlar koru
ma birimiyle gözünün 
arkada kalmayacağını 
belirtirken, Gemlik'e böyle 
bir hizmetin kazandırıl
masından çok memnun . 
olduklarını ifade etti.

Halkalı 
leke ile 
mücadele 
devam 
ediyor

Zeytinin baş zararlıların
dan olan halkalı leke 
hastalığı ile başlayan 
mücadele devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta İlçe 
Tarım Müdürlüğü tarafın
dan üreticilere duyurulan . 
halkalı leke hastalığı ile 
mücadelede, hazır bakırlı 
ilaçların kullanılması öner
iliyor. :

Zeytin sineği İle ilgili 
yapılan sörve çalışmaların
da, yöredeki zeytinliklerde 
zeytin sineği zararlısına 
rastlanmadığı, bu konuda
ki çalışmaların sıkı şekilde 
takip edildiği belirtildi.

Çevremizi

hala ikili öğrenim yapılıyor. Dünyanın 
çağdaş ülkelerinde olduğu gibi, 
Türkiye’de de bir an önce tekli öğre
nime geçilmelidir” dedi.

Daha sonra söz alan Bursa Valisi 
Orhan Taşanlar ise, Bursa’nın sürekli 
göç aldığını ve sınıf mevcutlarını ortala
masının ise 67 olduğunu, bazı yerlerde 
80’e çıktığını hatırlatarak, devletin eğitim 
için Bursa’ya bu yıl büyük kaynak 
ayırdığını belirterek, “Herkes Sayın 
Çağlar’ın söylediği gibi eğitim 
konusunda üzerine düşeni yapmalıdır. 
Cumhuriyetimizin 75. yılındayız. 2000 
yılına 30 kişilik sınıflarda çağdaş bir 
eğitim için herkes uğraş vermeli” dedi.

Açılışta eğitime katkılarından dolayı 
Cavit Çağlar, Nursel Çağlar, Şükrü 
Şankaya ve Kurşunlu Belediye Başkanı , 
Bayram Demir’e birer plaket verildi.
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= Gonca YERLİYURT =====

Cesaretlendirici yönetim
“Siz sizde olmayanı veremezsiniz. Ancak elinizde 

olanı verirsiniz.”
"Bir şeyi alma kapasitesi, bir şeyi verme kapasite

sine bağlıdır.”
“Nereye giderseniz gidin siz ordasınız”
“Geçmişteki performans, gelecekteki sonuçların bir 

göstergesi değildir.”
“Bulunduğunuz yerde kalarak ilerleyemezsiniz.”
Stephan Govver'dan satırbaşları bunlar.
Stephan Gower Amerika’nın ve dünyanın en güçlü ve 

en etkileyici konuşmacılarından biri sayılıyor. Son 15 yılda 
dünyanın etrafında 40 kez dönmeye eşit uzaklıklarda seya
hat ederek, değişik ülkelerdeki şirketler için konuşmalar 
yaptı, konferanslar verdi. Gower*in uzmanlık alanı, insafı 
kaynakları geliştirme yöntemlerini kullanarak şirketlerin, 
bireylerin hızlı değişim ve rekabet ortamında perfor
manslarını en üst düzeye getirmek ve bu konularda danış
manlık hizmeti vermek.

Gower, insanlara karşı çıkmaktansa onları teşvik 
etmenin, cesaretlendirici yönetim tarzı ile motive edici iş 
ortamları yaratmanın önemini vurguluyor konuşmalarında. 
Diyor ki;

insanlara karşı çıkmaktansa onları teşvik etmeyi 
deneyin. Çıldırdığımız zaman bunu insanlara gösteriyoruz, 
bağırıyoruz, çağırıyoruz, kızıyoruz.

Beğenilerimizi ise anlatmıyoruz, sadece kuru bir 
teşekkürle yetiniyoruz.

insanlara sürekli olarak zayıf yönlerini ve hatalarını 
söylediğimiz zaman gelişmezler, kendilerini imha ederler. O 
zaman sessizlikle şunları duyarsınız;

“Bizi sürekli olarak bastırdığınızda büyümüyoruz.’’ 
işte o zaman kendi kendimizi yok ediyoruz.
Güçlü olduğumuz yönleri onayladığınız sürece gelişi

yoruz.
işte o zaman kendi kendimizi düzeltiyoruz.”
Diğerlerinin zayıf noktalarının çok fazla üzerinde 

durarak, onları yönetmek “etkin liderlik” kavramına uymaz. 
Bunu çok fazla yapmak kişilerin cesaretlerini kırar ve 
“cesaretsizlik çemberlerini" hızlandırır.

Kişilerin hatalarının aynı zamanda güçlü yönlerinin de 
vurgulanarak belirtilmesi ise kişilerin “cesaret çemberlerini” 
hızlandırır.

Liderlik becerilerinizi tekrar gözden geçirerek;
Cesaretlendirici iş ortamları yaratan, güçlü yönlerinde 

kişileri cesaretlendiren, güven ortamı yaratan lider olur- 
şunuz.

Çölde kalmış bir pelikan gibi hareket ederek; .
Alışkanlıklarınızın dışında gelişen olaylarda ve özellikle 

değişimin getirdiği ortamlarda başarılı olabilirsiniz.
Zürafa gibi düşünerek, onun gibi değişik şekillere gire

bilecek; yaratıcılık ve performansınızı etkileyen kendi bul
maca parçalarınızı birleştirebilirsiniz.

Neden yerdeki yaprakları hedefleyelim?
Neden yaratıcılığımıza ve performansımıza sınır ko

yalım?
Bizi dik ve yüksekte durmaktan alıkoyan ve eğik bir 

pozisyonda durmamıza neden olan şey nedir?
Bulmaca parçalarımızı birleştirmekte neden zorlanı

yoruz?
Cesaretlendirici yönetim tarzı ile motive edici iş ortam

ları yaratmak için motive etmeye çalışmayı bırakın, 
cesaretlendirmeye başlayın. Ama kendiniz dışında hiç 
kimse sizi motive edemez. Motivasyon düğmenizin sadece 
kendiniz tarafından içeriden basıldığını unutmayın!

Fazilet Partisi 40 
çocuğu sünnet ettirdi

Fazilet Partisi Gemlik İlçe 
örgütü ve Kadın Komisyonu 
40 yoksul çocuğu sünnet 
ettirdi.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü Belediye Düğün 
Salonunda yapılan “Sünnet 
$öleni”ne Gürsu Belediye 
Başkanı Mehmet Birgül, İl 
Kadın Komisyonu Başkanı 
Emine Yavuz, Gemlik İlçe

Yönetim Kurulu üyeleri. 
Kadın Kollan ve sünnet olan 
çocuklann aileleri katıldı.

Sünnet çocuklanna birer 
kol saatinin armağan 
edildiği şölende, İlçe 
Başkanı Recep Aygül, sün
net için emek veren Fazilet 
Partili kadınlara teşekkür 
etti. Hizmetlerinin devam 
etmesini İstedi.

Matbaamızda yetiştirilmek 
üzere çırak aranıyor.

Tel : 5131797
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SEN MİSİN
Şu alnıma kader diye yazılan
Onca acı
Onca elem sen misin
Kırk tülbentten süzüm süzüm süzülen
Karasevdam
Bunca çilem sen misin

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

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

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

. (1990 Gemlik)

ÇATLAMIŞ TOPRAK GİBİYDİK

Bir sabah ansızın merhaba dedin 
Körfez yeni uyanmıştı mahmurluğundan 
Renk kapmak için gözlerinden 
Boşuna uğraşıyordu deniz 
Kalp çizmiştim ıslak kumlara 
Sen “I Love you” yazmıştın 
Başımda yirmi yaşın rüzgarı 
Sense onsekizine yeni basmıştın

öğleye doğru
uzanmıştık kumlara

sere serpe
Güneş sıyrılmıştı utangaçlığından
Bulutlar üstümüzde tülden bikini
Okşarken vücudumuzu rüzgar

ustaca kullanıyordu
ellerini

Akşam üstü
güneş iyice yaklaşmıştı ufka

Kumsal boyunca yürümüştük
el ele

Ayak izlerimizden gayri
tanığı yoktu

sevimizin
Bir yol uzanmıştı

denizden güneşe
altın sarısı

Durmuştuk başlangıcında yolun
güneş

iri bir turunç gibi
dudaklarımızın arasından geçerken 

uzun uzun öpüşmüştük

Çatlamış toprak değin susuzduk 
özgürce açtık yelkenlerimizi 
Sazlıkların arasında 

kadınımdın 
can imdin

Gece
renk ve sesleri yansılıyordu sular 

biri birine karışmış
Bir yat demirlemişti düşlerimize 
Dolaşmıştık tüm kıyıları 
Uyuyakalmıştın göğsümde 
O gece / ansızın / 

geri bakmana
koşup ellerini tutmama izin vermeden 

bütün güneşi kumu denizi
ve düşlerimi 

alıp gittiler
(1982 - Kumla)

İLAN
Belediye Başkanlığından ÇİFTÇİNİN KÖŞESİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Osmaniye Mahallesi 
Minibüs Garajı 12,13 nolu dükkanlar 2886 sayılı 
yasanın 35. maddesi C fıkrası hükümleri gereği açık 
teklif usulle 14 Ekim 1998 günü saat 14.00’de 
Belediye encümeni huzurunda İhale edilecektir.

ilgililer mesai saatleri dahilinde şartnameyi 
belediye tahsil şefliğinde görebilirler.

Nurettin AVCI 
inş. Müh. Belediye Başkanı

Basın : 1998/19

Bursa 2000
* Olay

* Haber

Gazetelerine vereceğiniz 
her türlü ilan için 

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ REKLRM

Tel & Fax: 513 17 97

Mim
GAZİNOSU

Telefon
513 10 71

Hazırlayan : 
Murat ÇÖMEZ (Tekniker)

ARILARIN YILLIK BAKIMI
SONBAHAR MEVSİMİ:
Eylül ayı başlarında bal hasadı başlar. Arıcıların 

mutlu olduğu zamandır. Bal hasadında üçte ikisi (2/3) 
sıralanmış çerçeveler hasat olgunluğuna gelmiş 
demektir. Sağılacak çerçeveler sabah erken saatlerde 
kovandan alınır ve bal sağımı yapılacak yerlere 
düzgünce yerleştirilir. Burada dikkat edilecek husus bal 
sağım odasına arı girmemesidir. İçeri sızan arılar hem 
arıcıyı rahatsız eder hem de bal kabının içine girerek 
balın görünümünü bozarlar. Süzülmüş çerçeveler 
akşam üstü alındıkları kovanlara verilerek içlerindeki 
artık ballar arılar tarafından temizlenir. Kovanların 
katları indirilir. Boşalan çerçeveler mum kurduna zarar 
verdirilmeden rutubetsiz bir yerde boş kovan veya 
temiz çuval içinde ilkbahara kadar muhafaza 
edilmelidir.- ilkbaharda bu kabarık ve düzgün 
çerçeveler arıcıya büyük kolaylık sağlar.

Bal sağım esnasında kırılan mumlar ve eskimiş 
çerçevelerdeki mumlar bir kap içinde toplanır ve en 
kısa zamanda mum eritme işlemi yapılır. Elde edilen 
mumlar ya hemen satılır, ya da iyi muhafaza edilerek 
mum kurdu istilasına uğratılmadan korunmalıdır. 
Ballarını petek bal olarak satacak üreticilerde 
peteklerin tamamının sırlanmış olmasına dikkat 
etmelidir, üstü düzgün beyaz ve sırlı çerçeveler 
tüketicilerin tercih ettikleri ballardır. Sonbahar mevsimi 
en az ilkbahar mevsimi kadar arıcılık yönünden 
önemlidir. Bal hasadından sonra yapılacak ilk iş 
sezonun ikinci varroa mücadelesini yapmaktır. Çünkü 
mevsim genellikle kurak olur ve dolayısıyla âna arı 
yumurtlamayı en az seviyeye çeker. Balı alınan 
peteklerin içi iyici boşalır. Burada maksat kullanılan 
ilacın kovan içindeki bütün boşluklara yayılmasıyla 
etkili olmasıdır. Koloni iyice kontrol edilerek yarsa diğer 
hastalık ye zararlılarla da mücadele etmek gerekir.___

Sonbahar bakımı aynı zamanda kış aylanna kovanı 
hazırlamak demektir. Kovanlann balını alırken mutlaka 
arıların kışlık ihtiyaçlarını bırakmak gerekir. 
Bölgemizde fazla kış olmamakla beraber yine de kovan 
kuluçkalığında 10*15 kg. bal bırakılmalıdır.

Kışa girerken yapılacak işlerden biri de mutlalak zayıf 
kovanlan birleştirilmen, kovanlarımız arılı 5 çerçeveden 
aşağı olmamalıdır. Yine anasız kovanlar olursa bu 
kovanlar mutlaka analı bir kovanla birleştirilme!! veya 
analandırılmalıdır.

Kovan uçuş deliği daraltılmalıdır. Kış için 2-3 cm. 
yeterlidir. Bu durum arı kovanımızı özellikle 
sonbaharda çok görülen yaban arılarına karşı 
kendilerini daha iyi savunmalarına yarayacak hem de 
kışın kovanın içine fazla soğuk girmemesine yardımcı 
olacaktır.

Kovan içi bölme tahtasıyla daraltılmalıdır. 
Sonbaharda boş çerçeveler kovan içinden alındıktan 
sonra geri kalan arılı çerçeveler kovanın en sıcak 
tarafına alınmalı bölme tahtasıyla daraltıldıktan sonra 
kalan boş kısma kuru talaş veya evde işe yaramaz 
kumaş parçalan doldurularak kovan iç hacmi daraltılır. 
Bu durum kovanın iç sıcaklığının fazla düşmemesine 
yardımcı olduğu gibi kış aylarında kovan içi rutubetin 
azalmasına da yardımcı olur.

KIŞ MEVSİMİ:
Kış aylarında kovanın' iç kısmı ile hiç çalışım; 

yapılmaz. Çünkü kovanın iç ve dış sıcaklığı iyice 
düşmüştür. Arılar yarı uyuşuk vaziyettedirler. Salkım 
bağlamış durumdadırlar. Müdahale edildiği zaman 
yere düşen arılar bir daha kalkıp, kovanın içine giremez 
ve oldukları yerde ölürler.

Kışın yapılacak işlerin başında anlınmızı kış girerken 
son defa kontrol edip, yağmurdan ve rüzgardân 
etkilenmeyecek kuytu bir yerde kışlatmamız olacaktır. 
Kışlattığımız yer mümkünse güneye bakmalıdır. 
Arılığın içine gereksiz sap ve saman koymamalıyız. 
Aksi taktirde bu defa farelerden arılarımız zarar görür. 
Fareler kovan kapağı altına yuva yapabildikleri gibi 
tedbir alınmamışsa uçuş deliğinden kovanın içine, 
girerek uyuşuk vaziyetteki arılan ve mumları 
yiyebilmektedir.

Kovanlanmız kışın yerden 30-40 cm. yükseklikte 
olmalıdır. Fazla yükseklik ve alçaklık iyi değildir. Kovan 
gövdesi su almamalıdır. Su alırsa kovan uzun ömürlü 
olmaz, hem de kovan içinde fazla rutubet meydana 
gelir. Fazla rutubet kovanda birçok hastalıkların ı 
meydana çıkmasına sebep olur.

Değerli arıcılarımız; 1 yıl içinde arılarımızla nasıl 
çalışacağımızı, hangi mevsimde neler yapmamız 
gerektiğini kısaca özetlemeye çalıştık. Bu bilgiler 
elbette yeterli değildir. Ancak; biz Gemlik ilçe Tarım 
Müdürlüğü olarak her zaman karşılaşacağınız 
problemlerin çözümünde gerek müdürlüğümüzde 
gerekse köyünüze arılığınıza kadar gelerek sîzlere 
yardımcı olmaya çalışacağız.

Hepinize sağlık ve bol kazanç diliyoruz.
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ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE TEK 
SINAV ÇÖZÜM MÜ?

YARI SAKA YARI CİDDİ Erol GURÇAY
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Yeni üniversite sınav sistemi eksileri ve 
artılarıyla fazla değişiklik getirmiyor. Ancak 
YöK’ün tavrını tutarsız buluyorum. Daha önce 
tek aşamalı olan sınav gerekçelere 
dayandırılarak iki aşamaya dönüşmüştü. Eleyici 
üniversite sınav sistemi yığılmayıönlemede etk
ili olamadı. Yeni düzenlemenin olumlu yanların
dan başlayalım.
• - * üniversite kursları yerine ağırlık liseye kay
dırılmış olmaktadır.

* öğrenciler üzerinde 2. sınav stresi olmaya
cak.

e * Bilgi yerine yaratıcılık ve yetenek sorgu
lanacak.

* Tercihlerin sınavdan sonra olması önemli 
bir olumluluk.
| * Mesleki öğretimle üniversitedeki bölümler 
arasında kuvvetli bir ilişki kurulmuş olmaktadır.

* Yönlendirme önemli konuma gelmektedir.
öğrenci kendi alanından ek 40 puan daha 

alabilecektir.
Yeni düzenleme bir dizi olumsuluklarda içer

mektedir. Sıralayalım.
* O. ö. B. P. (Orta öğretim başarı puanı) sub- 

jektiflikğe açıktır.
* 3,5 saatlik tek bir sınava öğrencileri tabi tut

manın ölçücülüğü, güvenilirliği kuşkuludur. Tek 
sınav kaygıyı daha da arttırır.

* Yeni düzenleme var olan eşitsizliği (batı- 
doğu, kır-kent, varsıl-yoksul) gideremeyecektir. 
Tam tersi aradaki fark açılabilir.

Sonuç olarak; Gerçek çözüm sınavsız bir 
giriş sınavı, bu mümkün değilse, lise 1,2,3’te 
sınav yapılarak hem O.ö.B.P. sübjektifliği 
azaltılır ve sınav süreci zamana yayılır.

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEMEYOK!
Matbaamızda bilgisayarlı 

sistemle kaşe ve mühürleriniz 
30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel: 513 17 97

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

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

Söylediklerimiz ile yaptıklarımız bir
birini tutmuyor.

Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu 
anlamakta güçlük çekiyoruz.

Enflasyona karşı savaş açıyoruz.
İstikrar programları uyguluyoruz.
Program bozulmasın diye, emekli 

ve memura zam vermekten kaçınıy
oruz.

Ama.. İş adamları ve bankalar 
gündeme gelince kesenin ağzını açıy
oruz.

Geçenlerde, bankalarda stopaj 
gibi bazı vergiler kaldırıldı.

Bankalara getirilen bu avantajın, 
maliyetinin (900) trilyon olduğu 
söyleniyor.

Enflasyon azacak diye, işçi, memur 
ve emekliye zam verme, bankalara 
(900) trilyonluk vergi avantajı sağla.

(900) trilyonluk kayıp nasıl giderile
cek.

Yeni vergilerle ve kamu mallarına 
yapılacak yeni zamlarla tabi.

Sonuçta yine, fakir-fukara ezilecek.
Ardından, büyük bir gösteriyle 

devleti kurtarma mücadelesine giriy
oruz.

önce devleti kurtaralım.
İlk önce, çeteleri temizleyelim diy

oruz.
En çok çetelerle mücadele ettiği 

söylenen kişilerin, çetelerle içli-dışlı 
olduğunu görüyoruz.

Bugünlerde, önemli açıklama 
yapacağı söylenen her kişiden, 
şüphelenir hale geldik.

Artık, o ne söylerse tersini düşünm
eye başladık.

Vatandaş, kendini dürüstlük 
abidesi gibi gösterenlere artık inan
mıyor.

Çünkü politikacılar, devletin 
yapısında görülen çürümeyi durdur
mak yerine, kendi siyasi menfaatüleri 
için kullanmayı tercih ediyorlar.

İşlerine gelen kararlar alınınca, 
“yargı kararları kesindir, tartışılmaz” 
diyorlar.

Çok cimri olan bir vezir, İncili 
Çavuş’tan bir tazı istedi.

İncili Çavuş vezire, çok besili bir 
çoban köpeği götürdü.

Çoban köpeğini gören vezir 
kızarak:

“-Yahu!” dedi. “Ben şenden tazı 
istedim. Hiç böyle tazı olur mu?”

İncili Çavuş gülerek:
“-Efendim” dedi. “Maiyetinizde 

bir ay kalsın, hiç merak etmeyin tazı 
gibi olur.”

Maaşallah! Yöneticilerimizin 
uygulamaları ve (ıMF)’nin desteği ile 
Türk'halkının büyük çoğunluğu 
“tazı” gibi oldu.

Yöneticilerin ve (iMF)’nln 
reçeteleri ve programları sayesinde 
vatandaş “zorunlu oruca” mahkum 
edildi.

Sözün Özü
Gençlikte günler kısa,
Yıllar uzundur.
Yaşlılıkta ise yıllar kısa,

■ Günler uzundur.
“Panin”

' Gençlikte de, yaşlılıkta da hayatı 
dolu dolu yaşamak lazım.

Acaba kaçımız bu öğüde uyduk.
Bazılarımız sadece gece-gündüz 

çahştric
Bir bölümümüz yaşamı ciddiye 

almadık.
Kimimiz sadece politika ite uğraştık.
Bazen sadece demeklere kafayı tak

tık. '
Boğa’nın nimetlerini göremedik.

; Ona karşı olan görevlerimizi yap
madık.
t y Bir “hobi” sahibi olamadık.

Müziğin ve güzel sanatların farkına 
varamadık.

, , YaşhhktâbizîoyalşıyaçakzedğinlîM
işlerine gelmeyen kararlar alınınca, ferj yakalayamadık! ■ - "" - ,

“yargının tam bağımsız olduğu söylen- 2wmilğtn, ««W
®mez dtyorlar. , x \

Vatandaş, şaşkın ve tedirgin bir Ama.. Geç kaldric. ' IIW
şekilde bu kargaşayı izliyor. ; şimdi, zör geçen güfilerden; Şifeayet

Ve.. Her geçen gun politikaya ve ediyoruz. -
politikacıya olan güveni azalıyor.

ibretle ve dehşetle izliyor.
Devlet yapısında ve toplum 

bünyesinde sürekli depremler 
yaşanıyor.

İnşallah bu depremler, iyileşmenin 
alametidirl

"uçuk" bir söz

O KADAR; ateşliydi ki, 
soğuk su ile duş alırken,

Spor “Centilmenliktir”
Sporun “olmazsa olmaz” tek şartı 

centilmenliktir.
Spor insanları birbirine yaklaştırır.
Hatla kaynaştırır.
Bazen diplomatların yıllarca 

uğraşarak sağlayamadıkları “barış 
ortamı”, bir spor organizasyonu ile 
sağlanabilir.

Günümüzde spor denilince, 
haman akla futbol geliyor.

Bazı devlet adamları, futbolu 
yönetim aracı olarak bile kullanıyor
lar.

Futbol büyük kitleleri etkiliyor.
İşte futbol sever veya taraftar 

olma bilinci, bu geniş etkilenme 
sonucu ortaya çıkıyor.

Zaman içinde taraftar, maçın 
kaderine etkili oluyor.

Hatta takımın (12)nci adamı 
haline geliyor.

Zaten takımların kendi sahaların
da galibiyete daha yakın olmaları, 
deplasmanda ise zorlanmaları 
“taraftar faktörünün” ne kadar önemli 
olduğunu gösteriyor.

Bir anlamda, taraftar o takımın 
velinimeti haline geliyor.

Zaman zaman taraftar da bunun 
farkına varıyor.

Ve.. Takımları mağlup olduğu 
zaman, “En büyük taraftar, futbolcu
lar sahtekar” bile diyebiliyorlar.

Aleyhte tezahürat ile, futbolcuyu 
sahadan çıkartabiliyorlar.

Kulüp Yönetim Kurulunu, istifaya 
zorluyorlar.

Zincirlerle, döner bıçakları ile bir
birlerine saldırıyorlar.

Yaralıyorlar, hatta öldürüyorlar.
Kirli siyasi ve ekonomik ortama 

öfkelenen insanlar, stadyumları 
adeta intikam alanları gibi görüyor
lar.

Peki.. Bu öfke ve kin duygularının 
kökeninde kimler var.

Tâbi ki yöneticiler var.
Şimdi.. Fenerbahçe-Galatasaray 

maçı başlamadan önce “skor- 
board”da yayınlanan bazı yazıları 
hatırlayalım.

- İlk yazı, “kili for you” şeklinde.
Yani “senin için ölüm” manasına 

geliyor.
Yöneticilerin kontrolü altında 

olması gereken “skor-board” adeta 
taraftarları savaşa tahrik ediyor.

- Bir yazı da şöyle: “F.B: S-G.S: 0”
Daha maç başlamadan sonuç 

tayin edilmiş bile.
“Skor-board”da yine centilmenlik 

dışı mesaj yer alıyor.
Bu mesajlar taraftarı motive etmek 

yerine, adeta tahrik ediyor. Toplum 
psikolojisinden habersiz yöneticiler,
kavgaya davetiye çıkarıyor.

Kulüp yöneticileri artık uyanın!
üzerinden buhar tıkıyordu. * £&££ b“ k°r”anl" °"""

GEmüHREHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye •
Polis imdat
Jandarma İmdat
Jandarma K.
Polis Karakolu
Gar. Kom

110 .
155
156 
5131055
5131879
5131206

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

5131051 
5131Ö52 
5131053 
5132954 
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb. 
Karayolları 
Uman Bşk.
MalMd.
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sİc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

5132066 
5134503 
.5131274 
5140095 
5131286
5131174 
5131846
5131353 
5131057 
5.131308 
5131133
5131095 
5133742
5131507
5131414
5131364 
5131411- 
5131042
5132360
5131186
5134994

5134521-23
5134520
5132432 
5134521-122
5134521-115

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

TAKSİLER

TUTKU: “Çılgın Şehir

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

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

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

(Tatil) 9.00-13.00-18.45 Yalova- 
Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil) 

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

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

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

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

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

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

Eerlbgt
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)

7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00- 
23.00 (P.teöi, 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)

, 5132325
Muhasebe M.5134521.182
Yaalş. Md. 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

GEMLİK te SİNEMA GÖNLERİ

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukltgaz 
Yeni Ukltgaz 
Alevgaz

513 12 95
514 1700
513 1637
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 4546
514 28 41
513 65 00
513 40 95

NÖBETÇİ 
ECZANELER

29 Eylül 1998
Sağlık Eczanesi

30 Eylül 1998
Erçek Eczanesi

1 Ekim 1998
Engin Eczanesi

2 Ekim 1998
Veziroğlu Eczanesi

3 Ekim 1998
Yiğit Eczanesi

4 Ekim 1998
Sağlık Eczanesi

5 Ekim 1998
Seda Eczanesi
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Sahamızda, altlığımız iki puanla grup birinciliğini sürdürüyoruz.
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Gemlikspor :1
İnegöl G.Gücü:0

Karşılaşmanın 4. dakikasında Menderes’in golü ile sonucu belirledik. Gemlikspor, bu 
hafta vasat bir oyun sergiledi. Kulüp Başkanı Faruk Güzel, sporculara sitem etti.
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Gemlikspor, geçtiğimiz hafta cumartesi günü kendi 
sahasında İnegöl G. Gücü ile yaptığı karşılaşmayı, 4. 
dakikada Menderes’in golü ile 1-0 galip bitirdi.

Karşılaşmanın başında yakaladığı galibiyetten sonra 
maça asılmayan Gemlikspor onbiri, İnegöl G.Gücü gibi 
zayıf rakibinin karşısında farklı bir sonuç elde edemedi.

Gemlikspor Kulübü Başkanı Faruk Qüzel, birinci 
devrede sporcuların yanına giderek, oyunun 
beğenmediğini, 9-0’lık galibiyetten sonra karşılaşmaya 
aşılmadıklarını, gevşemenin acı sonuçlar getireceğini 
söyledi.

1-0 biten birinci devreden sonra; karşılaşmaya hızlı 
başlayan Gemlikspor, ikinci devrede beklediği golleri 
bulamadı.

Kendi sahasında 2 puan alarak, haftayı galibiyetle 
kapatan Gemlikspor, kendi grubunda birinciliğini 
sürdürüyor.

HAKEMLER : Osman Erez Kara (***) Tarkan Çil (***) 
Şenol Aslıtürk (***)

GEMLİKSPOR : özcan (**) Cevat (**) Sertaç (**) 
K.Sedat (**) Nihat (**) Barış (***) Adnan (**) B.Sedat (***) 
Ömer (***) Abdulah (**) Menderes (***) Nuri (**)

İNEGÖL G. GÜCÜ : Feti (***') Yusuf (***) Talat (**), 
Ahmet (**) Sedat (**) Cemil (**) Tarkan * (Serkan *) 
Ekrem (**) Alaattin (*) Haşan (**) (Yunus *) Faruk 
‘(Süleyman*),

KUMLABELEDİYESPOR :1 - SIRAMEŞELER :1
öte yandan ilçe stadyumunda . Kumlaspor ile 

Sırameşelerspor arasında geçtiğimiz hafta cumartesi 
günü yapılan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. 
Ayağına gelen kısmeti kaçıran Kumlaspor’un golünü 7. 
dakikada Küçük Gökhan, Sırameşelerspor'un golünü ise 
71. dakikada Serdar attı.

Annemiz Fethiye Paksoyun J j 
safra kesesi rahatsızlığını şifalı elleriyle ■ 
tedavi eden Gemlik Devlet Hastanesi I 

Başhekimi Genel Cerrah
Dr. Mehmet KÜÇÜKKEÇE ye 

Uzmanlar Tıp Merkezi Şirket Müdürü
Dr. Feza Şen'e ve değerli eşi L 

Dr. Cansel Şen'e, Dr. Mansur Süer’e I 
teknisyen Mehmet Yahşi'yş, 1 

Leyla Yıldırım ve Gülçin Kaya I 

hemşirelere, Uzmanlar Tıp Merkezi 
personeline ‘

teşekkürü-borç biliriz.

Aysel ve Yüksel PAKSOY ' * 
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