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İGemlik Devlet Hastanesi’ıMn yapıldcağıalandozerle düzeltiliyor
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KAŞEDE,
3İ DAKİKADA BİLGİSAYAR SİSTEMLİ KAŞE VE ilüHö R YAPILIR

NusretErpak,polisesilahsatmayakalktı.
16

Hafriyat başladı
|Z BİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammer Ağım tarafından ilçemizin 
Manastır Mevkiinde yaptırılacak olan 100 yataklı hastanenin arsası 
belediye tarafından düzeltilmeğe başlandı. Başkan Avcı, denize cepheli 
inşa edilecek Hastanenin yanına huzurevi yapacağını söyledi.

ilçemize, BİSAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Muharrem Ağım tarafından 
Kaptırılacak 100 yataklı hastanenin 
arsasının düzeltme ve hafriyat çalış
maları hızla devam ediyor.

10 Ekim günü Bursa'ya gelecek 
olan ANAP Genel Başkanı ve 
Başbakan Mesut Yılmaz tarafından 

»temeli atılacak olan hastane için Bursa 
Nilüfer Belediyesi ile Karayolları 14. 
Bölge Müdürlüğünden iki dozer ve 
Belediye Fen İşlerine ait araçlar bir haf
tadır tam kapasite çalışıyor.

Eyimli araziye hastane yapılmasının 
büyük hafriyat maliyeti çıkaracağı 
doğrultusunda Bayındırlık Müdürlüğün 
ce rapor verilince Başkan Avcı, kolları 
sıvayarak araziyi kendi olanaklarıyla 
düzeltmeye başladı.

200 milyar liraya çıkması beklenen 
Devlet Hastanesi nin modern bir bina 
olacağı ve bir yıl içinde tamamlanarak 
Gemliklilerin hizmetine gireceği bildirildi.

hastanenin arkasında poliklinik ve 
hemşireler için pansiyon yapılacak. 
İnşaatın tamamlanmasından sonra 
Huzurevinin de buraya yapılması

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcf, yapılacak olan 
arsanın 10 Ekim'e 
yetişmesi için çalışmaların 
başından ayrılmıyor.

Silah, satıcısı suç 
üstü yakalandı

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile 
Gemlik Orhangazi ve Yalova’da yapılan 
operasyonlarda, 18 tabanca 4 tüfek ele 
geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.

ilçe Emniyet Müdürlüğü 
ile Bursa Organize Suçlar 
ve Kaçakçılık Şube 
Müdürlügü’nce yürütülen 
ortak operasyonda, 1fc

tabanca ile 4 tüfek ele 
geçti. Nusret Erpak adlı 
silah satıcısı polisle silah 
satmak için ilişkiye girince 
yakayı eleverdi

Haberi Sayfa 3’de
İGirdiği bunalımdan kurtulamayan genç kız, denize atlayarak, bîtiha^ttL
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Girdiği bunalımdan 
kurtulamayan genç kız 
denize atlayarak, intihar 
etti.

Geçtiğimiz hafta 
cuma günü. Kalafat ye 
rine gelen Melek Ergen

düşünülüyor.

Gemlik Sosyal Yardımlaşma
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se rası

BAŞBAKAN SN. MESUT YILMAZ’A GÖRE; 
MEMLEKET TIMARHANEYE DÖNMÜŞ.

ANLAŞILDI, ANLAŞILDI...
YILDIRIM AKTUNA’NIN YENİDEN BAKAN

OLUŞUNDAN...

lendirllen 6 sebze 
çiftçilere teslim edildi.

CHP’liler 
Mudanya

Başkan Avcı, “şikayetçiler 
depolarını temizlesin”Balıkpazarındaki 

üç kasap soyuldu

ilçe Tarım Müdürlügü’nce projelendi Sosyal 
Yardımlaşma Dayanışma Vakfınca desteklendi.

6 sera çiftçiye 
teslim edildi

ve Dayanışma Vakfınca 
Desteklenen, İlçe Tarım
Müdürlüğünce , ae

Haberi sayfa 3’de

□ Kadri GÜLER

Geçtiğimiz hafta içinde 
Balıkpazarı semtinde üç 
kasap soyuldu.

Ancak, hırsızlar kasayı 
değil buzdolaplarındaki etleri 
çalarak kaçtılar.

Haberi sayfa 3’de

Hayırlı başlangıç
Anavatan Partisinin 1984 yılında kurulmasından ve 

ardından yapılan genel seçimlerde tek başına iktidara 
gelmesinden sonra, yerel yönetimler Altın Çağını 
yaşadı.

Bu arada devletin tüm olanakları belediyelere aktı, 
öyle ki, gelir fazlaları bankalara faize yatırılınca 
hükümet bir süre sonra belediyelerin repo yapmalarını 
yasakladı.

Hakkı Çakır döneminde, Nacaklı Arıtma Tesisi, 
Belediye Sarayı, Emin Dalkıran Kordonu’nun başlangıcı, 
Gemlik Liman Tesisi’nin kurulması gibi önemli hizmetler 
yapıldı.

Bir dönem sonra için yeniden aday olan Hakkı Çakır, 
seçim arefesinde Gemlik’e Devlet Hastenesi yaptırmak 
için seçim yatırımı olarak bugün kullanılan Tbel Oteli 
Sağlık Bakanlığı’nın emrine verdi.

Gemlik’in bir hastaneye ihtiyacı vardı. Ancak, beş yıl
lık hizmet döneminde, ANAP’ın en güçlü olduğu bir 
devrede, hiç gündeme gelmeyen hastane, tam seçim 
■öncesi gündeme geldi ve yanlış bir yer seçimi ile has
tane yapıldı.

Aynı dönemlerde Orhangazi’de boş bir arsaya 
Devlet Hastanesi yaptırmak için girişimde bulundu. 
Hastane sıkı izleme ve Orhangazili bir milletvekilinin 
bulunması nedeniyle çok kısa bir sürede hizmete girdi.

Gemlik Devlet Hastanesi, otel olarak yapılmış, bir 
binada 8yıldır ite kaka, 50 yatak kapasitesi ile hizmet 
veriyor. Bu kapasite, nüfusu 75 bin kişiye ulaşmış 
Gemlik için yeterli hizmetin verilmesini sağlamıyor.

Başlangıçta yer seçiminde aceleye getirilerek verilen 
yalnış bir kararın düzeltilmesi, geç de olsa, bir hayırse
ver işadamının, -belediye başkan ın ın çabaları ile- bulun
ması sonucu düzeltiliyor.

Bursa İplik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Muharrem Ağım, ilçemize hastane için projelendirilen 
modern bir bina yapıyor.

Gemlik’e en güzel noktadan bakacak, havadar, bol 
güneş alabilen bir yere yapılacak olan bu binanın yanına 
Huzurevinin de yapılması gerekir.

Yıllardır bir arpa boyu İlerlemeyen, arsasının büyük 
bir bölümünden yol geçen Huzurevi için yapılacak şey, 
bu arsayı Sağlık Bakanlığı’na vermek ve hayırsever 
Ağım’dan buraya da bir bina yapması istemek olmalı.

Böylece, bir yanda sağlına kavuşanlar, öte yandan 
huzur içinde barındıkları bir bina yaşayan yaşlıların 
duaları Sayın Ağım’a yeter.

İt çalan 
ıırsızlar

Belediye Meclisi 
toplanıyor

Gemlik Belediye Meclisi, 
gündeminde bulunan mad
deleri görüşmek üzere 8 Ekim 
1998 Perşembe günü 
toplanacak.

Haberi sayfa 3’de

Gemlik 
İşadamları 
Derneği kuruldu

Gemlik İş Adamları Derneği 
(GEMİ AD) adı altında yeni bir 
dernek kuruldu.

Haberi sayfa 3’de

Gece köpek 
öldürülüyor

Belediyeye ait ekiplerin 
gece geç saatlerde sokaklar
da başıboş gezen köpekleri 
öldürmesi vatandaşların yakın
malara neden oluyor.

Haberi sayfa 3’de

Sulardan 
şikayet var

Evlerindeki musluktan açan
lar bulanık sudan bıkarak 
şikayetçi oluyorlar.

Başkan Avcı, apartmanlar 
ve İşyerlerinde bulunan su 
depolarının yıllarca temizlen
memesinden suların bulanık 
akabileceğini belirtti.

Haberi sayfa 3’de 

Mehmet 
Dinç’ ten 
eğitime bir 
katkı daha 

ilçemizdeki eğitim ve 
öğretim kurumlarına yaptığı 
yardım ve destekleriyle adın
dan sıkça ’*söz ettiren 
Mehmet Dinç, bu kez 11 
Eylül ilköğretim Okulu 
binasını boyattı. Gemlik 
Lisesi öğrencilerine de 
donanımlı bir bilgisayar 
armağan etti.

Haberi sayfa 2’de 

Abdullah 
Çelik 
emekli 
oldu

Eğitim-Sen Gemlik Şube
si kurucusu ve ilk başkanı 
Abdullah Çelik, emekli oldu. 
1982 yılında ilçemize ge 
lerek, Şükrü Şenol İlköğretim 
Okulu’nda öğretmenlik yap
mıştı. Haberi sayfa 3’de

adını genç kız, bir kağıda 
adını ve adresini yazdık
tan sonra kendini denizin 
derinliklerine bırakarak 
yaşamına son verdi.

Olay üzüntü yarattı
Haberi sayfa 3’de

Mütarekesini 
kutluyor
CHP Gemlik İlçe örgütü, 
Mudanya Mütarekesinin 
76. yıldönümünde düzen- 
lenen etkinliklere katılma 
kararı aldı.
________ Haberi sayfa 4’te

Bir yılı ödemesiz 4 taksitte 
ödenecek olan seralar ilçe 
mizde ilk kez uygulanıyor. 3 mil
yar 200 milyon liraya mal olan 
seralarda turfanda sebze 
yetiştirilecek Haberi sayfa 4’te

Fen 
işlerinden 
tam yol 
hizmet
Belediye Fen işleri ekipleri 

Manastır mıntıkasındaki alt 
yapı çalışmalarını kış 
başlamadan bitirmek isti 
yor.

Haberi sayfa 4’te

ANLAŞILDI
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Bir garip durum
önce Kara Kuvvetleri Komutanı 

Orgeneral Attila Ateş uyardı 
Suriye’yi. Hatay’da bir sınır birliğini 
denetlemesi sırasında, Suriye’nin 
“PKK terörü”ne verdiği desteği 
sürdürmesinin, bu ül keye pahalıya 
mal olabileceğini söyledi.

Generalin -bence çok doğal ve 
sıradan olması gereken- bu 
uyarısı, adeta bir dağın doruğun
dan yuvarlanmaya başlayan ve 
giderek çığa dönüşen kar topu 
misali düştü Türkiye’nin günde 
mine. Ecevit dış politikayla ilgili her 
gelişmede olduğu gibi dozajı hayli 
yüksek bir açıklama yaptı. 
Başbakan Yılmaz'ta Meksika’dan 
katılma gereğini duydu koroya. 
Cumhurbaşkanı Demire!., yeni 
yasama yılını açış konuşmasında 
ağırlığı bu koyuya verdi.

Neden?
PKK Lideri Abdullah öcalan’ın, 

uzak komşu Suriye'nin başkenti 
Şam’da, Hafız Esat'ın koruyucu 
kanatları altında olduğunu yeni mi 
öğrenmişti Türkiye? Apo denilen 
herif-i naşerifin, şenaatini yıllardan 
beri Şam’daki adresinden yönet
mekte olduğunu biliyor muyduk 
biz? Beş altı yol önce Suriye’ye 
yapılan bir üst düzey ziyaret 
sırasında. Hafız Esat’a “Apo’nun 
Şam’daki adresini ve telefon 
numaralarını içeren bir belge” 
vermemiş miydi? Adam, istifini bile 
bozmaksızın, bu belgeyi katlayıp 
cebine koymamış mıydı?

Evet, bütün bunlar belleğimizin 
arşivinde istiflenmiş beklerken, 
Orgeneral Ateş’in bir sinirli
liğinde yaptığı, bence çok doğal ve 
sıradan olması gereken uyarısının 
ardından, neden koro halinde 
kanon yapmaya başladık?

Ve bu aşamada Fazilet Partisi 
Lideri Recai Kutan da, bozuk 
saatin günde iki kez doğru zamanı 
göstermesine benzer biçimde, 
ansızın Başbakan’a, sormaz mı, 
“Suriye ile ilişkilerde nasıl bir 
değişiklik meydana geldi ki, 
tavrınızda sertleşme oldu” diye?

Evet, değişen nedir?

• * *
Zihnimi kurcalayan ilginç bir 

soru var. CHP Lideri Baykal’ın 
zoruyla(l) alındığı söylene gelen 
“18 Nisan 1999’da genel ve yerel 
seçimlerin bir arada yapılması” 
kararının, başta Cumhurbaşkanı 
olmak üzere ANAP ve DSP lider
leriyle bunların TBMM kadrolarını |

hayli tedirgin ettiği apaçık ortada. 
Kimse yiğitliğine leke sürmeye 
yanaşmıyor ama, hiç değilse genel 
ve yerel seçimlerin ayrılması ve 
öylelikle genel seçime dönük bir 
“zaman kazanma" istemi, iktidar 
partilerinin artık saklanamayan 
özlemi durumunda.

Gerçi Cumhurbaşkanı daha 
değişik bir açıdan bakıyor olaya; 
Onu derinden kaygılandıran -gali
ba- iktidarın enflasyon karşısındaki 
başarısızlığı ve “çete-bürokrasi- 
siyaset” ilişkileri kurcaladıkça 
etrafa savrulan kirli çamaşırlarla 
kötü kokuların, seçmeni 
1995’tekine benzer biçemde yön
lendirebileceği olasılığının gün
demdeki yerini güçlenerek koru
makta oluşu.

Bu sanırım Sayın Cumhur 
başkam’mn değil, son zamanlarda 
temsilcisi gibi görünmeye büyük 
özen gösterdiği “zinde güçler”in 
de uykularını kaçıran olasılık.

Neden ansızın, ama yıllarda 
süregelen ve artık kanıksadığımız 
gerekçeler öne sürülerek Suriye’ye 
karşı giderek dozu artırılmakta 
olan bir sertleşme politikası?

Kimilerine göre sorunun yanıtı 
Anayasa’nın 78. maddesinde. 
Şöyle deniliyor bu maddede:

“Savaş sebebiyle yeni seçim
lerin yapılmasına imkan 
görülmezse, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl 
geriye bırakılmasına karar vere
bilir.”

Recai Kutan’ın, “Suriye ile 
ilişkilerde nasıl bir değişiklik 
meydana geldi ki, tavrımızda 
sertleşme oldu?” sorusunun ve 
Cumhur başkanı’ndan. parti lider
lerini toplayarak açıklama yapması 
isteminde bulunmasının geri 
planında da bu “kaygı” yatıyor 
olmalı.

Bazı çevrelerde bir koku giderek 
egemen olmakta, deniliyor ki:

“Bir sabah kalktığımızda 
sokaklarda tankları görebiliriz.”

Oysa yeterli deneyimlere sahip 
Türkiye demokrasisinin bu açmazı 
çoktan aşmış olması gerekirdi.

Ne var ki iktidarda başarısız 
olan siyasetçiler, halkın, çoktandır 
yitirdikleri güvenini yeniden kazan
mak için olumlu şeyler yapacak
larına, aba altından sopa göste 
rerek zaman kazanmaya çalışıyor
lar.

Asıl tehlikeli olan da bu işte!...

GEMLİK KÖRFEZ
İİlIf Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1236
Fiyatı : 50.000 TL.

Sahibi ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER
Mık.: Gazhana Cad. NaSl/A Tel: 613 17 97 GEMLİK

Butla Büro: Kız Yakup Mh: Kemal Bengü Cd. Horoz Apt.
^/; İlo:18 BURSA Tel: 225 20 67-223 66 88

Basıldığı yor: KÖRFEZ OFSET 
lİBSrtbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

a&tctcuı, .
otu*.

Mehmet
Dinç’ ten 
eğitime 
bir katkı
daha

Belediye Meclis üyesi ve 
ANAP ilçe Yönetim Kurulu 
üyesi Mehmet Dinç, eğitim ve 
öğretim kurumlarına yaptığı 
yardımları sürdürüyor.

İlçemizdeki eğitim ve öğre
tim kurumlarına yaptığı yardım 
ve destekleriyle adından sıkça 
söz ettiren Mehmet Dinç, bu 
kez öğrencilerin daha sağlıklı 
ortamlarda eğitim görmeleri için 
11 Eylül ilköğretim Okulu 
binasını boyattırarak ve Gemlik 
Lisesi öğrencilerinin öğrenim
lerini daha etkili biçimde 
görmeleri için escort marka bil
gisayar hediye etti.

Desteklerinin süreceğini 
belirten Mehmet Dinç, bu tür 
yardımlardan mutluluk duy
duğunu. aynı okula 2 adet bil
gisayar daha alacağını ve okul 
Müdürü İsmail Çokal ile birlikte 
okula bilgisayar labaratuvarı 
kuracaklarını, en az 7 bilgisa
yara ihtiyaçlarını olduğunu 
söyledi.

Okul Müdürü İsmail Çokal, 
okula alınan bilgisayar ile 
öğrenci dosya takiplerinin 
yapılacağını, devamsızlık 
durumlarının, gelir ve gider
lerin. personelin maaş bordro
larının ve öğrenci bilgi işlem
lerinin yürütüleceğini belirterek, 
internete bağlanacaklarını 
öğrencilerin dünyadaki diğer 
eğitim kurumla- , n bağlantı 
kuracaklarını !>••

Mehmet Dinç, 
eğitime katkılarını sürdürecek.

Çoçuk 
parkına 
ilgi yok!

ilçemizin Emin Dalkıran 
Kordonu’nda bulunan ve 
çoçukların eğlenerek, oyna
maları için yapılan çoçuk parkı 
su ve çamur içinde.

Yağmurlu havalarda dolan 
çukurlar, çoçukların eğlen
melerine mani oluyor.

Aileler, ilgililerden çoçuk- 
larının sağlıklı bir şekilde 
eğlenmeleri ve oynamaları için 
bir an önce çoçuk parkının 
onarılmasını ve..bakım yapıl
masını istiyorlar.

Gerekli ilginin göste 
ölmediği çoçuk parkında ayrıca 
geçtiğimiz hafta yanlış montaj- 
tan kaynaklanan salıncakların 
koparak birbirine çarpması 
sonucu bir grup çoçuk ağır 
yaralar aldı.

ANS

KARDEŞ KAVGASI -ARNAVUTLUK-
-Birey ve toplumların gırtlağını sıkabilmenin 

temellerini oluşturmaya yönelik her türden yardım 
(ekonomik, politik, psikolojik...) tefeciliktir, rezillik- 
tir!,.-

Kavgaların en acısı, acımasızı!., insanlık tarihinin 
tanık olduğu en korkunç kavgalar iç savaşlardır! 
Ufacık tepkilerin büyüyüp kabardığı, bilinç-dışı 
husumetlerin katliama dönüştüğü, korkunun-güven- 
sizliğin kol gezdiği, sevginin-dostluğun-dayanışmanın, 
paylaşımın güme gittiği, herkesin canının derdine 
düştüğü, kardeşin kardeşi boğazladığı, paranoyakça bir 
insanlık dramı!.. Ve izleri yıllarca silinemeyen!..

Yerkürenin kanayan kalbi Arnavutluk, bir süreden 
beri, iç-savaşın eşiğinde, içinde! Yazısız yasaların 
egemen olduğu kendi kuralını kendi koyan insan
ların yaşadığı bir ülke konumunda! Oysa 
Arnavutluk; demografik-etnik-kültürel yapısı kar
maşık olan Balkanlarda oldukça homojen özellik
lere sahip tek ülke! Şu verilere dikkat edin :

Nüfusu 3.5 milyon. % 96 Arnavut, % 2 Yunan, %.2 
Makedon!

Nüfusun % 70'i müslüman. % 20’si ortodoks. % 
10'u katolik!

Siyasi partilere yönelim de oldukça ilginç! Bir önceki 
seçimde oyların % 80’ini Demokrat Parti almıştı, son 
seçimlerde ise şimdi iktidarda olan Sosyalist Parti 
aynı oranda (% 80) oy alarak iktidar oldu!

Siz yorumlayın! Şu fotoğrafa bakıldığında, çok açık 
olarak görünen şey; etnik, dini ve ideolojik kaynaklı bir 
sürtüşmenin-kavganın nedenlerinin, temellerinin ola
mayacağıdır! öyleyse nedir su sevecen, sıcakkanlı, 
mert insanları birbirine düşüren?

Yakın geçmişini hatırlarsınız: Uzun yıllar süren bir 
Enver Hoca dönemi var. Halkın o yılları özlemediği çok 
açık! Enver Hoca sonrası ise, bir türlü, istikrara kavuşa
madı. Halk azılı kapitalizmin sömürüşünü de istemiyor. 
Bu da oldukça açık! 1997 yılındaki banker skandalinin 
yol açtığı kargaşayı anımsayın! Son iki seçimdeki 
oyların dağılımının işaret ettiği arayışı göz önüne 
getirin L.

18 Eylül 1998'de patlak veren olaylar. 18 Eylül 
1997'de öldürülen DP’li milletvekilinin yıldönümüne 
rastlıyor. Ne ki, bu durum bahaneden öteye geçemez. 
Bahanelerle ve bardağı taşıran etkenlerle karmaşık 
toplumsal olayları açıklama anlayışı ‘masal dan 
öteye geçemez!

öyleyse, evet, nedir bu kardeşi kardeşe kırdıran 
nedenler!..

Her şeyden önce şunu akıldan çıkarmamak gerekir: 
Dün olduğu gibi bugün de Arnavutluk çok ciddi 
ekonomik sıkıntılar içinde. Hammadde kaynakları yeter
siz. Çok elverişli olmakla beraber turizm potansiyeli 
devreye sokulmamış. Sanayisi yok denecek kadar 
zayıf, ticaret tecrübesi olmayan geri bir tarım ülkesi!.. |

- Sosyalist Parti Lideri Ortodoks Fatos Nano 
(Başbakan), DP Lideri Şali Berisa ve Cumhurbaşkanı 
Recep Meydan i!

- İç savaşın eşiğinde-içinde 3.5 milyon Arnavutluk 
halkı! üstelik; kapitalizmi bilmeyen, demokrasi deneyi
minden yoksun!

- Ve bireylerin, toplumların sorunlarını kışkırtıp 
büyüterek uç noktalara (extremlere) taşıyan; kurtlar 
sofrasına dönüşmüş çılgın bir dünya!..

Çılgın dünyanın global egemenlerinin 
‘Laboratuvar’ı mı Arnavutluk! Düşünülmesi bile 
korkunç! Çaresiz insanlarla Oynamaktan daha za
limce birşey yoktur!

Arnavutluk halkının ‘vahşi kapitalizm’e taham
mülü yoktur! Barışa, demokrasiye, dengeli kalkın
maya ihtiyacı var! Ekmeğe ihtiyacı var!

Herşeyi kontrol altında tuttuğunu sananlar, dört 
bir yanı kangren olmuş kanayan dünyanın yumuşak 
karnı Balkanlar’da yanılabilirler! Histerik globa- 
lizmin yıkıntıları altında kalabilirler!

Dünya, eski dünya değil!

Ve Arnavutlar insandır! Yardım etmiyorsanız, 
gölge etmeyin yeter!
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[Gemlik Devlet Hastanesi’nin yapılacağı alan dozerle çlüzçlfildi.

Hafriyat başladı
anım
sıkabilmek 
ürden yamıj 
iliktir, ıezft.

BİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammer Ağım tarafından ilçemizin 
Manastır Mevkiinde yaptırılacak olan 100 yataklı hastanenin arsası 
belediye tarafından düzeltilmeye başlandı. Başkan Avcı, denize cepheli 
inşa edilecek hastanenin yanına huzurevi yapacağını söyledi.
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BİSAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Muharrem Ağım tarafından ilçemize yapıla
cak olan 100 yataklı hastanenin temeli 10 
Ekim günü atılacak.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
gazetemize yaptığı açıklamada Muharrem 
Ağım tarafından yaptırılacak olan Devlet 
Hastastanesi için belediyece ayrılan 
arsanın düzeltme çalışmalarına başlandığını 
bildirdi.

Manastır Yolunda körfeze hakim bir 
görüntüye sahip yerde kurulacak olan 
Gemlik Devlet Hastanesi’nin 500 milyar 
liraya mal olmasının beklendiğini bildiren 
Başkan Nurettin Avcı, hastanenin proje 
çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Mevcut hastanenin hem ihtiyaca cevap 
vermediğini, hem de yapısının hastane 
olarak düşünülerek yolmamasından 
birçok sorunun yaşandığını belirterek.

Balıkpazarındaki üç kasap soyuldu

ndışokaç* 
k kaynaklı br 
leOenninda- 
ı, sıcakkanlı,

ET HIRSIZLARI

'illar sûren ta 
zlemedgıçdı 
krara kavuş* 
deıstemyir 

ır skandali» 
ki seçimdeki 
ı göz önüne

lar.18Eyül 
yıldönümüne 
eye geçemez 
nie kamaşıl 
ı ‘masaldın

Geçtiğimiz hafta içinde Balıkpazarı semtinde üç 
kasap soyuldu. Ancak, hırsızlar kasayı değil buz
dolapları ndaki etleri çalarak kaçtılar.

ilginç hırsızlık, geçtiğimiz hafta çarşamba gecesi 
gerçekleştirildi.

Kimliği belirsiz hırsızlar, kasap Mümin Kuzey, 
Mehmet Yılmaz ve Dağlıoğlu kasabına ait işyerlerinin 
kapı kilitlerini kırarak içeri girdiler. Buzdolaplarından 
yaklaşık 300 kilo eti alarak kaçtılar.

Sabah işyerlerine gelen kasaplar, kapı kilidinin 
kırılmış ve dolaptaki etlerin çalınmış olduğunu görünce 
olduğunu görünce şaşırdılar.

|Nusret Erpak, polise silah sâtriıâyâkâl|4tı/
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✓Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ile 
Gemlik Orhangazi ve Yalova’da yapılan 
operasyonlarda, 18 tabanca 4 tüfek ele 
geçirildi. 8 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Organize 
Suçlar ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nce yürütülen 
ortak operasyonda, 18 tabanca ile 4 tüfek ele geçti. 
Gemlik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir 
ihbarı değerlendirerek, Nusret Erpak adlı silah 
satıcısı ile ilişkiye girdiler.

Bursa Organize Suçlar ve Silah Kaçakçılığı 
Şube Müdürleri, müşteri gibi davranarak, satıcı 
Nusret Erpak ile irtibat kurdu. Erpak’tan 9 milimetre
lik bir tabanca için 320 milyon lira, 2 adet el yapımı 
7,65 çaplı tabanca için de 150 milyon liraya

etmiyorsanız,

anlaştılar.
YALOVA’DA OPERASYON
Silahları almak için Yalova Çiftlikköy’de düzenle

nen operasyonla, Nusret Erpak, gözaltına alındı. 
Erpak'ın sorgulamasında silah satıcılığı yaptığını iti
raf ederken, aynı işe karışan Ercan Durak, Zülfikar 
Kaya, Nevzat önez, Mustafa Akıncı, Mehmet Ali 
Zeybek, Mehmet Terzioğlu, Halil Usta, Yaşar Yağız, 
Haşan Ulu yakalanarak gözaltına alındılar.

Bu şahısların ev ve işyerlerinde yapılan ara
malarda, 18 adet tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi.

Silahların, yaklaşık değerinin 3 milyar lira olduğu 
belirtilirken, savcılığa sevkedilen silah tacirleri tutuk
lanarak, cezaevine gönderildiler.

Gemlik
İşadamları

“ Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 
Bursa’ya geldiğinde konuyu açtığımız Sayın 
Muhammer Ağım’dan hastane sözünü 
almıştık. Bu olay şimdi gerçekleşiyor. 
Belediye arazisini hastane arsası olarak 
tahsis ettik. Daha sonra ise modern hastane 
projelerini inceleyerek Gemlik’e yakışır, 
büyüme imkanı olan bir proje seçtik. 
Geçtiğimiz günlerde Bursa Nilüfer 
Belediyesi’nden getirttiğimiz bir dozer ile 
araziyi düzelttik. Kısmet olursa 
Başbakanımız Sayın Mesut Yılmaz, 10 Ekim 
1998 günü Bursa’ya gelecek. Bu proğram 
içinde hastanenin temelini kendilerine 
attıracağız.
. Hastanenin yanına hemşire lojmanı ile 
yaşlılar için huzurevi yapmayı düşünüyoruz. 
Hastanenin bir yıl içinde tamamlanarak 
Gemliklilerin hizmetine sokacağız.”

Derneği 
kuruldu

Gemlik iş Adamları Derneği 
(GEMIAD) adı altında yeni bir 
dernek kuruldu.

Başkanlığını İbrahim Çetinin 
yaptığı Gemlik İşadamları Derneği 
geçtiğimiz hatta ilk etkinlik olarak 
vergi yasalarında yapılan düzen
leme ile ilgili olarak Uludağ Üniver
sitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. 
Doğan Şenyüz’ü ilçemize davet 
ederek bir konferans verdirdi.

Esnaf Kefalet Kooperatifi 
toplantı salonunda yapılan toplantı
da konuşan Doç.Dr. Doğan 
Şenyüz. mali milatın servetin 
tabanını bulmak olduğunu, devletin 
alamadığı vergileri bazı kişi ve 
kurumların alır duruma geldiğini 
söyledi. Devletin artık aksi fonksi 
yontarım kaybettiğini söyleyen 
Şenyüz. sistemin özünün vatan
daşın harcamalarını kontrol etmek 
olduğunu belirtti.

eBaşkan Avcı, “şikayetçiler 
depolarını temizlesin"

Sulardan 
şikayet var

Evlerindeki muslukları açan-. 
lar bulanık sudan bıkarak 
şikayetçi oluyorlar. .

_ Suları kirli akan vatandaşlar 
gazetemizi ‘ arayarak 
belediyenin toplum sağlığını 
düşünmediklerini, bulanık sular
dan her türlü hastalığın bulaşa-' 
bileceğini iddia ederlerken . 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı- 

1 ise Gemlik'te, su sorunu . 
kalmadığını, sularından şikayet ' 
edenler konutlarının veya işyer
lerindeki depoları kontrol 
etmelerini istedi. ‘

Avcı, “Gemlik’in uzun süre 
su sorunu olmayacak.. Çünkü, 
Askerlik Şubesi üzerindeki 5 bin 
tonluk depomuz devreye girdi. 
Manastır’ın su sorununu çöze
cek bin 500‘lük su deposu 
tamamlandı. Bu günlerde 
evsel bağlantıları tamamlaya
cağız. Sularımızda klorlama 
otomatik olarak yapılmaktadır. 
Evlerindeki musluklardan 
çamur aktığını iddia edenler 
bize başvursunlar. Apartman 
girişlerini kontrol ederek 
bulanık suyun nereden kay
naklandığını söyleyelim." dedi.

Başkan Avcı, apartmanlar 
ve işyerlerinde bulunan su 
depolarının yıllarca temizlen
memesinden suların bulanık 
akabileceğini, bunun için 
apartmanlarda depoların her 
yıl mutlaka temizlenmesi gerek
tiğini hatırlatı.

Belediyı
Meclisi
toplanıyor

, Gemlik Belediye Meclisi, 
gündeminde bulunan mad
deleri görüşmek üzere 8 Ekim 
l ^98 Perşembe- günü 
toplanacak.;

Meclisin gündeminde bulu
nan maddeler ise şöyle:

17 Ağustos 1998 günü 
yapılan meclis toplantısında > 
tutulan zaptın okunması, 
görüşülmesi ve oylanması, 
belediyeye ekbütçe yapıl
ması. 1999 yılı belediye gelir ve 
gider bütçesi ile bütçe karar 
namelerinin görüşülmesi. imar
la ilgili konuların görüşülmesi.

Gece köpek 
öldürülüyor

Belediyeye ait ekiplerin 
gece geç saatlerde sokaklar
da başıboş gezen köpekleri 
öldürmesi yakınmalara neden 
oluyor. .

Gazetemizi arayan hay- 
vansever vatandaşlar, ■■ 
günümüzde sokak köpekleri de 
olsa hayvanların tüfeklerle 
gecenin ilerleyen saatlerinde 
öldürülmesinin insanlıkla ilgisinin 
olamayacağını belirtirlerken, 
sokak köpeklerinin toplanarak 
bir yerde barındırılmalarının 
daha insani 'davranış olacağını 
bildirdiler

Abdullah Çelik, emekli oldu
Eğitim-Sen Gemlik Şubesi kurucusu ve ilk başkanı

Abdullah Çelik, emekli oldu.
- 1972 yılında Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Dağcılar 

Köyü’nde öğretmenliğe başlayan Çelik, daha sonra 
Amasya ve Sivas'ta ve 1982 yılında ilçemize gelerek. 
Şükrü Şenol ilköğretim Okulu'nda öğretmenliğini 
sürdürdü.

1996 yılında ilçemizde Eğitim-Sen Gemlik Şubesini 
kurarak, ilk başkanlığını yapan Abdullah Çelik, öğretmen
lerin örgütlenmesinde aktif rol oynadı. Demokratik 
sendikacılığın gelişmesi için ön planda mücadele eden 
Çelik, iktidar tarafından Trabzon'un Düzköy ilçesi 
Taşocağı Köyü'ne sürüldü..

Sağlık nedeni ile emeklilik isteminde bulunan Çelik’in 
emeklilik istemi kabul edilerek, emekliye ayrıldı.

—Gonca YERLİYURT —___

ödemede ipe 
un sermenin yolları

Piyasalar, bankalar, servet sahipleri, birikimi olanlar, 
yatırım yapmayı düşünenler, işverenler yani bir şekilde 
Türk Vergi Kanunu’ndan etkilenenler için önemli bir tarih 
olan 30 Eylül geldi ve geçti. Mali Milat'ın etkisi önümüzdeki 
günlerde kendini daha çok gösterecek. Mali Milat bir yana 
piyasalarda yaşanan ödeme sıkıntısı üzerine yazılmış not
ları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir kırtasiye dükkanında 
gördüğüm bu yazı, malı verip parayı almaya sıra gelince 
öne sürülen bahanelerden oluşuyor. Hemen her seviyedeki 
ticaret erbabının duymaya ve belki de söylemeye alışkın 
olduğu bu ipe un serme yollarından bazıları bakın nasıl:

O Bu hafta maaselef ödeme yok.
O Kimseye ödeme yapmadık ki.
O Allah bize, biz size...
O Muhasebecimiz bugün yok. gelince bakarız.
O Elimizde size uygun bir şey (çek) yok.
O Çoçuklar tahsilata çıktı, hele gelsinler bakarız.
O Daha mallarınızı tamamlamadınız.
O Mallar daha yeni geldi..
O Mallar geldi mi ki.
O Aaaa... Çek karnemiz kalmamış.
O Faturalarınız henüz gelmedi
O Bazı mallarda hatalar var...
O Biz çeklere çift imza atarız, ikinci imza yok.
O Bu hafta işler çok durgun tahsilat yok.
O Malları sattık ama ödemesini aldık mı ki.
O Biraz sıkışığız da...
O Aaa. Sizi unuttuk tüh.
O Havalar yağışlı gitti de.
O Sizin ödemeyi postaya vermiş olmamız lazım.
O Bayram geliyor, bir şey toplayamıyoruz.
O Daha bayramdan yeni çıktık, dur bakalım.
O inanmazsın kasanın anahtarı evde kalmış
O Siz gidin, biz yollarız.
O Sizi önümüzdeki haftanın programına almıştık.
O Haftaya daha yüklü ödeme yaparız dedik onun için.
O Bizde büyük meblağı çek var. size uymaz.
O Aramızda kalsın biz mülk almıştık da.
O Patron biraz nezle olmuş.
O Beni esgeç.
O Karar verdik artık çek imzalamıyoruz.
O Patron Avrupa'da. 1 ay sonra gelecek.
O Kaç haftadır veriyoruz bu hafta da almayın.
O Biliyorsun bizde ödemeler salıdan salıya yapılır.
O Peşin fiyatını söyleyin de haftaya nakit kapatalım.
O Faturalarınızda adres hataları var onu bir düzeltin de.
O Gelen mallar ilk gönderdikleriniz gibi değil.
O iyi ki geldin. 10 milyon borç versene.
O ödeme mi? Ne ödemesi dur bakalım mal satmak o 

kadar kolay mı?
O Arkadaş çekleri kiralık kasaya koymuş da.

. O Doğrusu bu hafta da-sizi beklemiyorduk.
O inanın herkese ödeme yaptık bir siz kaldınız.
O Biz sizden mal mı almışız?
O Beni gördüğünü patronuna söyleme.
O Kasanın anahtarı patronda.
O Bu hafta 500 milyonluk karşılıksız çek ödedim.

Aslında bu sözleri söyleyenler de duyanlar da bunlara 
inanmıyor ama elden de bir şey gelmiyor diyerek yazımızı ı 
bitiriyoruz.

Girdiği bunalımdan kurtulamayan genç kız, denize atlayarak, intihar effi.

Ölümü seçti 
0

Girdiği bunalımdan kur
tulamayan genç kız denize 
atlayarak, intihar etti.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü bir yakınının kınası için 
Adliye Köyü’nden Gemlik’e 
gelen Melek Ergen(27) adlı 
genç kız, düğün salonun
dan çıkarak, kayıplara 
karıştı. Yanında bulunanlara 
“ağabeyimin yanına gidi 
yorum” diyen genç kız, bir 
daha görünmedi.

Manastır Kalafat yerine 
işe gelen işçiler, sahilde bir 
genç kız cesedi ile 
karşılaştılar. Durumun 
emniyete bildirilmesi üze

rine yapılan araştırmada, 
cesedin Adliye Köyü 
doğumlu Melek Ergen'e ait 
olduğu saptandı.

BUNALIMDAYDI
Bir süreden beri bunalım

da olan ve psikolojik tedavi 
gören Ergen'in intiharı 
seçmeden önce Kalafat 
mevkiinde adını ve adresini
bir kağıda yazdığı, daha 
sonra ise ölüme gittiği öğre
nildi.

Ceset üzerinde yapılan 
incelemede, vücutta her
hangi bir darp izine rastlan
madığı, ölümün suda 
boğulmadan öldüğü sap
tandı.
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Sosyal Yardımlaşma Vakfı İle ilçe Tarım Müdürlüğü’nce projelendirildi.
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6 sera çiftçiye 
teslim edildi

CHP’liler Mudanya 
Mütarekesi’ni kutladılar

Gemlik Sosyal ve Yardımlaşma 
Vakfı ile ilçe Tarım Müdürlüğü 
tarafından birlikte yürütülen proje 
çerçevesinde tamamlanan 6 sera 
çiftçilere teslim edildi.

ilçe Tarım Müdürlüğü, yetkilileri 
tarafından gazetemize yapılan 
açıklamada Büyük Kumla’da bir, 
Küçük Kumla’da 3, Karacalli Köyü’nde 
bir, Gencalli Köyü’nde bir olmak üzere 
8x26.5 metre boyutlarındaki toplam 6 
sera uzmanlarca hazırlanarak, 
köylülere verildi.

Proje maaliyeti 2 milyar 246 milyon 
lira olan seralar, çiftçiler tarafından bir 
yılı ödemesiz, 4 yıl eşit taksitlerle 375 
milyon lira borçlandırıldı.

Gemlik’te ilk kez bilimsel 
yöntemlerle seracılığın başladığını 
ifade eden ilçe Tarım Müdürlünü 
yetkilileri, proje uygulamalarını 
teknisyenler tarafından sürekli ğözetîm 
altında tutulacağını ve teknik yardırnda 
bulunulacağını söylediler.

Çiftçiler, seralarda turfanda sebze 
yetiştirecekler.

Belediye Manastırdaki çalışmalarını sürdürüyor
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Fan işleri nden tam 
ye! hizmet atağı
Gemlik Belediyesi Fen ı çalışmalarına hız veıüı. । ka.. yon ve istir at < 
işleri Müdürlüğü, kış Belediye Başkanı Nurettin duvarı çalışmalannda 
aylarının yaklaşması | Avcı. Gemlik’in eni hızlı büyük mesafe
üzerin. * lanasiıı; ; şekilde gelişmeye açıld'ığl ı kaydedildiğini, havai’ :r a .,»
bölgesindeki ait yapı ManaMırjn yol. sır. gittiği ouivce çalfejıiıt

da büyük bir hızla devam 
edeceğini söyledi.
Belediye tarafından 
sitelerin arasını açtırılan 
yolların yıkılmaması için 
beton istinat duvarlarının 
yapımının sürdüğünü' 
söyleyen Avcı, 
kanalizasyon ve su 
şebekesi geçen yolların 
parke döşeme 
çalışmalarının 
yapılacağını bazı 
yerlerde ise malzeme 
döküleceğini belirtti

İLAN

Tasfiye halindeki “öZöMüR İNŞAAT TAAHHÜT 
İTHALAT İHRACAT TİCARET ve SANAYİ LİMİTED 
ŞİRKETİ” 2Ş.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

Cumhuriyet Halk Partisi 
Gemlik ilçe Başkanı 
Mehmet Ali Kaya 
tarafından tarafından 
yapılan yazılı açıklamada, 
Kurtuluş Savaşı sonunda 
imzalanan Mudanya 
Mütarekesi (Ateşkesi) nin 
11 Ekim 1992 günü 
Mudanya'da, CHP Eski 
Genel Başkanlarından 
ismet İnönü tarafından 
imzalanmasının 76. 
yıldönümünde ateşkesin 
önemine dikkat çektiler.

Açıklamada, CHP 
Mudanya ilçe örgütünüfj 
yapacagS “Mütareke 
etkinlikleri”ne Gemlik ilçe 
örgütünün; de aktif bir 
şekilde katılınacağı 
belirtilerek, şu görüşlere 
yer verildi.

“Mudanya Ateşkesi

ANAP’lı 
bayanlardan 
nezaket 
ziyareti 
Anavatan Partisi Kadın 
Komisyonu üyeleri, 
Demokratik Türkiye Partili 
bayanlara nezaket 
ziyaretinde bulundular. 
Geçtiğimiz hafta yapılan 
nezaket ziyaretinde, DTP’li j 
bayanlara görevlerinde 
başarılar dilemek için 
uğrayan ANAP’lı bayanlara 
DTP’liler lahmacun ve pasta 
ikram ettiler. 
ANAP’lı bayanların ziyareti, 
sohbet, iyi dilek ve başarı 
temennileri ile sona erdi.

ülkemizi işgal eden 
güçlere, bir ulusun 
egemenlik, bağımsızlık 
haklarının w yok 
edilemeyeceğini, vatanın 
asla parçalamayacağını 
belgeleyen, Lozan Barış 
Antlaşmasının yolunu 
açan, temelini oluşturan 
dev bir siyasal belgedir. 
CHP'li olarak hepimiz 
bundan gurur duyuyoruz.

Mudanya Ateşkesi için 
gelen Yunan heyeti, utanç 
ve korkusundan o gün 
karaya çıkma yürekliliğini 
gösterememiştir. Heyet, 
görüşmelerin sonuna kadar 
gemide beklemek zorunda 
kalmıştır. Mudanya 
Ateşkesi, Trakyamızın, 
Yunan ordusu tarafından 
15 , gün içinde
boşaltılmasını, İstanbul ve

Tel & Fax : 513 17 97 ;
KÖRFEZ REKLAM

Çatlam 
özgüre 
Sazlıklı

kadı
cı

Gece
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bi 
Bir yat 
Dolaşn 
Uyuya! 
O gece

geril 
k<

boğazlarında gerçek sahibi 
Türk Ulusuna teslimini 
öngörüyordu.

Tekrar böylesine acı 
günlerin yaşanmaması için 
ulusal bütünlüğümüze 
karşı yapılacak her türlü 
saldırıya gereken 
duyarlılığı göstermeliyiz. 
Ağır koşullar altında elde 
ettiğimiz bağımsızlığımızın, 
eğemenliğimizin korunma 
sında, tarihimizden ders 
alarak, daha dikkatli 
davranmalıyız. Cumhuriyet 
Halk Partisi Atatürk'ün 
önderliğinde kazandırılan 
bu kutsal değerlerimizin 
tekrar tehlikeye, girmemesi 
için çok duyarlı ve 
dikkatlidir. Bu değerlerin 
sonsuza kadar yaşaması 
için mücadeleye partimi? 
tüm kadrosu ile hazırdır” *

Bursa 2000
* Olay

* Haber
Gazetelerine vereceğiniz 

her türlü ilan için 
BİR TELEFON YETERLİ!

Mil .TON
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Zor Günler
Haftanın Fıkrası

Erol GURÇAY

İlla da bir yerlerde vurulmak varsa
O kollarında olsun

Dalla konmaz hırçınlığımda
Eve dönmediğim geceler
Ya da şiire durduğum sabahlar
Karım nakış işler
Sabırdır
Ben de
Kaşlarının arasına gererim şiir hamağımı

Ne ki
Her kitap başka yazmış sevgiyi 
"ibibikler öte" dursun
Kimse gelmez

özgürlüğümün tanığı
Alanlar ve kadınlarımdır
Bencilce sevdim her ikisinÇ
Oysa
Geminden kurtulmuş şehvet değildir içimdeki 
insan yanımın dışa vurumu
Kızma ey şiir ihanet etmedim sana

ölümcül boşluklar kutuplarımda yansırken
Nasılda ensesinden vurur adamı
Usundaki yalnızlık
Bir elim kabzasında kalemin
Bir elim şakağımda
Filistin askılarından kurtuldum
Senden kurtulamadım ey şiir

Güzel yanın bu olsa gerek
'Umut yanın
Ve uçkuru düğüm tutmaz
Kız oğlan kız saltanatın.

Kfl$E ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayarlı 
sistemle kaşe vemühürleriniz 

30 dakikada yapılır.
BİR TELEFON 

YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET

Hem iç politikada, hem de dış poli
tikada çok sıkıntılı bir döneme girdik.

Temiz toplum sloganıyla göreve 
gelen ve her kesimden destek gören 
hükümetin kredisi bitmek üzere.

Bazı Hükümet üyelerinin çetelerle 
içli-dışlı bir görüntü vermesi, 
kamuoyunda tepki ile karşılandı.

Her ne kadar Devlet Bakanı Eyüp 
Aşık istifa etti ise de, bu işin bir istifa ile 
kapatılması zor görünüyor.

Muhalefet partilerinin, bu olayı 
başka platformlara taşıması sürpriz 
sayılmamalıdır.

Eğer bu telefon kasetlerinde tesbit 
edilen konuşmalar, "yasa dışı örgütler
le ilişki” olarak algılandığı taktirde, 
sadece kişilerin değil, bağlı oldukları 
partilerin de sıkıntıya girmesi söz 
konusu olabilecektir.

İşte., iç politikada her gün artarak 
devam eden bu olumsuzluklar, halkın 
politikacılara ve parlamentoya olan 
güvenini yok etmektedir.

Sade vatandaş kendisini “bu 
dedikodu ve polemik girdabından” 
kurtaracak bir yönetimin beklentisi 
içine girmiştir.

Türkiye'nin böyle sıkıntılı bir dönemi 
hala aşamaması, bazı komşularımızı 
sevindirirken, süper devletleri endişe
lendirmektedir.

Ortadoğu’daki ve Türk Devletlerin
deki enerji merkezlerine büyük ilgi 
duyan Amerika, ülkemizin kendisini 
toparlamasını sabırla beklemektedir.

K. Irak ta, Balkanlarda ve Kafkas - 
larda her geçen gün etkinliğimiz azal
maktadır.

Halbuki, ülkemizin çok önemli bir 
“jeopolitik konumu” vardır.

Böyle bir avantajdan yeteri kadar 
istifade edilememesi, Türk toplumunu 
kahretmektedir.

Bizim böyle önemli bir konuma 
sahip olmamız, süper güçlerin ülkemize 
olan ilgisini ve işbirliği arzularını arttır
maktadır.

ülke olarak, biz bu isteklere 
duyarsız kalır isek, süper güçler yeni 
alternatif arayışlarına gireceklerdir.

Son günlerde, K. Irak’taki otorite 
boşluğunun doldurulması yönündeki 
gelişmeler, bu arayışların en somut 
örneklerini vermektedir.

Bir an önce kendimize gelmemiz 
gerekmektedir.

Aksi taktirde,
“Zor Günler” davul ve zurna ile 

gelmektedir.

Otomobil nasıl olduysa, yoldan 
çıktı, kenardaki çukura yuvarlandı.

Adama bir şey olmamıştı.
Ama kadın bayılmıştı.
Bir başka arabadan tesadüfen bir 

doktor indi ve bayılan kadını ayılt
mak için başladı kadını tokatlamaya.

Adam utanarak doktora sokuldu.
- “Lütfen doktor bey, müsaade 

edin de, ben tokatlayayım karımı... 
Böyle bir fırsatı tam 25 yıldır bekliyo
rum.”

Evli çiftler, genellikle orta yaşlarda 
bir sendrom yaşıyorlar.

Aşk faslı önemli ölçüde bitiyor.
Eğer “arkadaşlık yakalan- 

madıysa”, eşler birbirlerini “hasım” 
gibi görmeye başlıyorlar.

Yıllarca farkına varmadıkları 
kusurlarını, sanki bu dönemde 
farkediyorlar.

Belki bir iltifat bile, yanlış yorum
lanıyor.

Kavga sebebi bile oluyor.
Hem, ilgisiz kalmak istemiyorlar.
Hem de bazen, ilgiden rahatsız 

oluyorlar.
Kendilerini başka alanlarda, farklı 

arkadaş grupları ile meşgul edeme
yince, konuşacak konulan olmuyor.

Biriken enerji, bir sohbet şeklinde 
başlayan konuşmaları bazen kavgaya 
bile götürebiliyor.

Sözün Özü
Akıllı bir insan herşeyi, 
Sinsi bir insan herkesi bilir.

“Türk Atasözü”

“Akıllı” ve “sinsi” iki yöneticiyi 
karşılaştıralım.

Akıllı yönetici ülkesinin sorunları ile 
uğraşır ve ileriyi görür.

Sinsi yöneticilerin aklı fikri, günlük 
olaylarda ve dedikodulardadır.

Rakiplerini, daha güzel hizmet ver
erek mağlup etmeyi beceremez.

Onları, dedikodularla yok etmen i q 
çarelerini arar.

Belki bir süre, başarılı da olur.
Ama.. Sonuçta hem halkı kaybeder.
Hem de, bugüne kadar kazandıkları 

dahil har şeyini kaybeder.

%"uçuk" bîr söz
O KADAR; cimriydi ki, arabasını 
kullanırken aküden tasarruf için 

korna yerine ıslık çalıyordu.

Kupa Maçları'.
Avrupa Kupası maçları devam 

ediyor.
Geçtiğimiz hafta yapılan 

maçlarda, iyi sonuç alan 
Galatasaray ve Beşiktaş yollarına 
devam ediyor.

Fenerbahçe ise yenildi ve elen
di.

-"Cimbom” artık, her haliyle bir 
Avrupa takımı olduğunu gösteriyor.

Güçlü Ispanyol takımı Atletico- 
Bilbao’yu, yenmeyi başardı.

Maçın (90) dakika olduğunu 
unutmadı.

Ve.. Rakibini (90.) dakikada 
vurdu.

Şampiyonlar şampiyonu 
Juventus'un da yer aldığı grupta, 
liderliği elden bırakmadı.

İnşallah yarı final maçlarında 
oynama başansını gösterir.

Bizler de "Cim bom' ile iftihar 
etmeye devam ederiz.

- Beşiktaş turu İstanbul’da 
kazanmıştı.

Onun da hedefi yan final oyna
mak.

Beşiktaş’ta bu sene canlılık var.
Oyuncular arasında rekabet var.
Gençlere gösterilen önem var.
Gallı Hoca, gençlere büyük 

önem veriyor.
Gençlere her fırsatta şans veri

yor.
Beşiktaş'ın alt yapısına eğiliyor.
Böyle bir rekabet havası ile, 

Beşiktaş'ın Türkiye Kupasında ve Lig 
maçlarında başarılı olması beklen! 
yor.

- Fenerbahçe, Rüştü’nün inanıl
maz hatalı golleri sonucu elendi.

En yumuşak topları bile ilk 
müdahalelerde kontrol edemeyen 
Rüştü, Fenerbahçe’ye büyük hasar 
veriyor.

Fenerbahçe’de Ali Şen döne
minde başlayan ve hızla tırmanan 
gerginlik hala devam ediyor.

Yönetim gergin ve öfke dolu.
Taraftar kızgın ve her an kav

gaya hazır.
Böyle gergin bir ortam, sürekli 

yeni belalar getiriyor.
Bu sene Türkiye Kupasına katıla

mayacaklar.
Son Fenerbahçe - Galatasaray 

maçından sonra çıkan olaylar 
nedeniyle Fenerbahçe stadına 2 
maç ceza geldi.

Transfer politikası tam bir skan
dal.

Brezilya'dan umut diye alınan 
Sergio, Sakaıyaspor’a kiralandı.

Demek ki transferler ezbere ve 
bilinçsiz olarak yapılıyor.

Sonuç olarak, Beşiktaş ve 
Galatasaray’ı kutluyoruz.

Fenerbahçe'nin de bu olaylar
dan ders almasını diliyoruz.

Tel: 513 17 97 □EmLIK REHBERİ
Gerekli Telefonlar
itfaiye 
Polis imdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom ’

ııb '
155
156
5131055
5131879
5131206

Kaymakamlık

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

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

NUMAN SİGORTACILIK LTD. $Tİ. 
ACENTELİĞİ

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

• KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR.* TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, YANGIN, KAZA SİGORTALARIYLA (TÜM) BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.
ÇARŞI MEYDANI AKIT FL : (0.224) 513 02 34 
HAN KAT: 1 GEMLİK FAK: (0.224) 514 11 48

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 Kutüp. 
As. Şb. 
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfüs Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
İİçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

5132066
5134503
5131274
5140095
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
51314)4
5131364
5131411-
5131042
5132360
5131186
5134994

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

TAKSİLER

5139200
5132329

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

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe M. 
Yazı İş. Md. 
Su Anza

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

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

(Tatil) 9.00-13.00-18.45 Yalova-
Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil)

6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(işgün ü) 
9.15-14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15

Deniz Otobüsü
Yalova -Kartal (Haitaiçi) 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

EerlheL
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı)

7 30-9.00-11.00-13.00-15.00-17.00-19.00-21.00-
' 23.00 (P.tesi, salı, çiş, piş) 22.30(C.tasi)'
7.30-9.00-11.00-13.00-15.00-16.30-18.00-19.30-

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 

. 5132325 
'•5134521-182 

5134521-111 
Yalnız 185

21.00-22 30(Cuma, pazar)

TÜP DAĞITICILARI .

GEMLİK te SİNEMA GÜNLERİ

TUTKU : “Çılgın Şehir ”

Aygaz 
özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 

İHabaşgaz 
lUkitgaz , 
Yeni Likitgaz 
Alevgaz Jİ

513 12 95 
514 İZ00 
513 1637 
513 16 37 
513 88 43 
513 22 59 
51345 46
514 28 41
513 65 00 
51340 95

NÖBETÇİ 
ECZANELER

6 Ekim 1998
Çamlıca Eczanesi

7 Ekim 1998
Yasemin Eczanesi

8 Ekim 1998
Demiriz Eczanesi

9 Ekim 1998
Serim Eczanesi

10 Ekim 1998
Özer Eczanesi

11 Ekint 1998
Veziroğlu Eczanesi

k 12 Ekim 1998 J

Gemlik Eczanesi 1
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Zeytinspor 2. Türkiye Bayanlar ligine hazırlanıyor

EN N

J alnım 
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an misi 
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en mis 
en mis 
allarda 
aşımdı

Bayanlar 
sahada

Gemlik’te ilk kez Türkiye liginde top koşturacak bayan futbol 
takımı kuruldu. Celal Bayar Anadolu lisesi öğrencilerinin 
çekirdeğini oluşturduğu amatör okul takımı şimdi 2. Türkiye 
liğinde Gemlik’in adını duyuracak. Pazar günü İstanbul Dostluk 
Spor ile lige hazırlık karşılaşması yapılacak.

Gemlik’in ilk federe bayan 
takımı sahalarda top koşturacak. 
Bayanlar, yeşil çimler üzerinde de 
başarılı olabileceklerini
gösterecekler.

Bir süre önce Serbest 
Muhasebeci ihsan ünlü’nün 
öncülüğünde kurulan Gemlik 
Zeytinspor Kulübünce oluşturulan 
Bayan Futbol takımı, resmileşerek 
2. Türkiye liglerine katılma hakkını 
elde etti.

Şimdi, ekim ayı sonunda 
başlayacak olan liğde mücadele 
etmenin heyecanı bayan 
futbolcuları sardı.

2. Bayanlar Türkiye liği 
karşılaşmalarına hazırlık için bu 
hafta sonunda istanbal Dostlukspor 
ile bir hazırlık maçı yapacaklarını 
söyleyen Başkan ünlü, şöyle 
konuştu:

“ Gemlik Celal Bayar Anadolu 
Lisesi’nde kurulan bayan futbol 
takımının Gemlik bazında da 
başarılı olabileceğini düşünerek, 
Zeytinspor Kulübü bünyesinde 
Gemlik’te ilk kez federe bayan 
takımını oluşturduk. Bu konuda 
liğde şansımızı deneyeceğiz. 
Bayanlar liğinde de Gemlik’in 
adını duyuracağız”
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Gemlik İcra Dairesi örnek No: 64 |
Dosya No : 1996/1402

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik icra Dairesinden

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik tapusunda kayıtlı Muratoba Köyü Damönü Mevkii pafta Bursa H-22, a-14-c parsel 719 

da kayıtlı 30.000 m2 miktarlı zeytinliktir. İpotekli bulunan gayrimenkül, bilirkişi tarafından yapılan 
kıymet taktirine ipotekli taşınmaz üzerinde 30-35 yaşlarında 900 adet bakımlı ve verimli durumda 
zeytin ağacı bulunmaktadır.

Gayrimenkulün değeri 10.800.000.000 TL (Onmilyarsekizyüzmilyon) liradır.
Satış Şartları:
1- Satış 4/12/1998 cuma günü .saat 11.00 den 11.15’e kadar Gemlik Belediye Düğün 

Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75’ini ve 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunurj 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 14/121998 pazartesi 
günü 11.00'den 11.15’e kadar ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde 
edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen’ 
müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen 
kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla 
olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla 
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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

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

4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihâlenin feshine sebep olan 
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan 
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, vars öncelikle teminat bedelinden 
alınacakta.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca pilgi almak isteyenlerin 1996/1402 sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olum.! icra Müdürü

(İc İL K. 126) 6/010/1998
(*) illiler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik örnek No : 27
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[Başbakan Mesut Yılmaz, ilçemize gelerek, temel attı ve Zeytin Halinin açılışınıyaptı.

DÖKÜM MAKİNA
^Mühendislik ve Pazarlamâttd^tl.^/

ELBMANLARAglNACAKTIR ı 
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.

Devlet Hastanesine ilk hare
/ Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’nin temeli Başbakan Mesut Yılmaz 
tarafından atıldı. Açılış törenine Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy ile gelen Başbakan 
Yılmaz, daha sonra zeytin halinin açılışını yaptı. Gemlik Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi, 1 milyon 300 bin dolara tamamlanacak.
I Başbakan Mesut Yılmaz, geçtiğimiz hafta cumartesi . Başbakan*! ANAP Bursa Milletvekilleri ile Fazilet Parti 

günü Bursa'da oynanan Tûrkiye-Almanya milli maçı i Bursa Milletvekili Alton Karapaşaoğlu, Bursa Valisi 
nedeniyle önce ilçemize geldi. : Orhan Taşanlar, siyasi parti il ve ilçe temsilcileri ile kala-

■ Arsası, Belediye tarafından sağlanan alanda iş t balık halk topluluğu karşıladı.
adamı Muammer Ağım tarafından yaptırılacak, olan i Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy, Gemlik'te 
ve 1 milyon 300 bin dolara mal olacak. Devlet • otelden bozma 75 yataklı bir hastanenin bulunmasının 
Hastanesi'nin temellerini attı. • devletin ayıbı olduğunu, Bursa'ya sağlık hizmetlerinde

■ Daha sonra 500 milyar liraya malolan. Zeytin i kullanılmak üzere 1 trilyonun üzerinde para gönde 
ı Hali'nin açılışını yaptı. ■ rildiğini söyledi.
■ Başbakan, Devlet Hastanesi'nin açılışında yaptığı i İş adamı Muammer Ağım ise, Gemlik'e Türkiye'nin 
■konuşmasında devletin, her konuda güçlü olamadığını i ilk özel limanını yaparak, ilçe ekonomisine katkıda 

vatandaşların da devlete destek olmasını istedi. i bulunduğunu, hastane yapmaktan da mutluluk duy-
» Sağılk Bakanı Halil İbrahim Özsoy ile ilçemize gelen i duğunu söyledi. Haberi sayfa 3. ve 6’da

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

75. yıl
Cumhuriyetin 75. yıldönümü bu yıl çeşitli etkinliklerle 

kutlanmaya başlandı.
İlçemizde öğrencilerden oluşan okul bando takımları 

şehrin içinde dolaşarak gösteri yapıyorlar.
>, 5 köyde futbol sahası oluşumu, etkinlik kapsamı içine 
alınmış.

Ticaret Lisesi’ne 20 bilgisayar alımı için kampanya 
yürütülüyor.

Cumhuriyetin kazandırdıklarıyla ilgili söylemler, 
yazılar yazılıyor, filmler yapılıyor.
r? Totaliter bir rejimden, halkın kendi kendini yönettiği 
cumhuriyete geçmek kolay olmadı.

Cumhuriyet karşıtları 75 yıl önce de vardı, bugün de 
var.

Bir zamanlar devrim yaparak halklar Cumhuriyeti 
kurmak isteyenlerin olduğu gibi, bugünde İslam 
Cumhuriyeti Kurmak için çok ciddi çalışmalar yürüten 
dernekler, cemaatlar, kurumlar ve siyasi partiler var.

Bu gruplar ekonomik yönden de geliştiler.
Banka sahibi oldular, finansman kuruluşlarına kavuş

tular.
I Okullar, dershaneler, yurtlar oluşturdular. Eğitimin 
önemini bildiklerini için bıkmadan usanmadan alt 
yapılarını güçlendirdiler.

Hiçbir rejim, kendini yıkacak bir eylemi hoşgörü ile 
karşılamaz.

■ Ancak, gaflet ve delalet içinde olan yönetimlerin, oy 
avcılığı nedeniyle, bu tür düşüncede olanlara verdikleri 
ödünlerle bugünlere gelindi.

i Cumhuriyetin şeklini değiştirmek isteyen kesim, 
Cumhuriyetin özgürlüklerinden yararlanarak, her yönden 
örgütlendi. Parlementoda siyasi çoğunluğu elde etti. Ülke 
yönetiminde söz sahibi oldu.

E Büyük kentlerin belediyeleri kısır siyasi çekişmeler, 
rüşvet, imtiyaz ve yozlaşma sonucu bu grupların eline 
geçti.
। Kendilerini Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetten üstün 
görerek amaçlarına erişmek için her aracı kullandılar.

Ama, ağızlarına burunlarına bulaştırdılar.
Her yıl İstanbul'da yapılan Avrasya maratonu, bu yıl 

siyasi bir gösteriye kalkışmaya dönüştürüldü.
Spor, çirkin ellerde, kadının masum örtüsünü 

kendine siper ederek, örgütlü bir şekilde kitle eylemi oldu.
Cumhuriyeti içlerine sindiremeyenler, İslam teokra

sisini ülkemize getirmek isteyenler aymazlık devam eder
se başarılı olabilirler.

Ama Cumhuriyetin sağlam kurumlan bunlara kolay 
L kolay izin vermez.

KtSAKISÂKISAKISA
Ali Arabacı 
yeniden 
Baro Başkanı 
seçildi

Bursa Barosu Genel Kurulu 
geçtiğimiz hafta cumartesi ve 
pazar günleri yapıldı.

Yapılan seçimlerde, Avukat 
Ali Arabacı, yeniden başkan 
seçildi. Haberi sayfa 2’de

ADİYden 
konferans

Atatürkçü Düşünce Derneği; 
Gemlik Şubesi, "Atatürk ve 
Gençlik” konulu konferans 
düzenliyor. Haberi Sayfa 2’de

llıcaksu’daki 
konutlara su 
bağlanıyor

Kaçak su kullanan vatan
daşlara abone olmaları için 
tanınan süre sonunda Gemlik 
Belediyesi su bağlamaya 
başladı. Haberi Sayfa 4’de

llmza kampanyası başlattılar.

Yeşil alan 
yapılmasını 
istiyorlar

Balıkpazarı Mahallesi 
Yedievler Sokak'ta bulunan 
itfaiye binasının yanındaki 
arsanın yeşil alan yapılması 
için mahalle sakinleri, imza kam 
panyası başlattılar.

Haberi sayfa 4’de

Bayan 
futbolcular 
göz 
doldurdu

İlçemizde yeni kurulan 
Zeytinspor Bayan Futbol takımı 
geçtiğimz hafta cumartesi günü 
Türkiye Şampiyonu Marşall Site 
Spor bayan takımıyla karşılaştı.

Türkiye .bayanlar ligine 
katılacak olan Gemlik 
Zeytinspor Kulübü, lige hazırlık 
olarak ilçemize davet ettiği 
Marşall Sitespor önünde güzel 
bir maç çıkardı. Ancak, 2-1 
yenilmekten kurtulamadı.

Bayan futbolunun ilk kez 
oynandığı ilçemizde, Bursaspor 
bayan kulübünün kapanmasıyla 
Gemlik Zeytinspor bünyesinde 
toplanan bayan sporcular göz- 
doldurdu.______________

4 köy 
sahaya 
kavuşuyor

Cumhuriyetimizin 75. 
kuruluş yıldönümü etkinlikleri 
içerisinde ilçemizin Kurtul, 
Gençalll, Muratoba ve 
Şahinyurdu köylerinde futbol 
sahası oluşturuluyor.

Haberi sayfa 6’da

Açık 
ilköğretim 
Okulu kayıt 
süresi uzatıldı

Açıktan, ilköğretim okulunu 
bitirmek isteyenlerin kayıt 
süreleri 5-18 Ekim 1998 tarih
lerine kadar uzatıldı.

Haberi sayfa 4’de

Başbakan Mesut Yılmaz, Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi’nin temel atma töreninde yaptığı konuş
masında, devletin on üç ayda bitiremediği hastaneyi, 
Sayın Ağım, üç ayda bitirecek dedi.

lEkim ayf toplantıları başladı

Başkan Avcı’nın 
maaşı arttırıldı

Belediye Meclisi, ekim 
ayının ilk toplantısında, kat 
sayı artışi* ' nedeniyle 
Belediye Başkanı Nurettin 
Aycı'nın maaşı 285 milyon 
liradan, 340 milyon liraya 
yükseltildi.

Mecliste ek bütçe yapıl
ması konusunda söz alan 
Muhalefet Partilerine ait 
üyeler, rakamların tutarsız 
olduğunu savunarak, ek 
bütçenin düzeltilmesini iste
diler.

Haberi sayfa 3’te

[Devlet Hastanesfne 30 milyar borcu var

Bağ-kyr para 
ödeuemiuor

Bağ-kur'lu hastaların tedavi için geldikleri Gemlik 
Devlet Hastanesi'nde biriken tedavi ücretlerinin 30 mil
yar liraya yaklaştı.

Gemlik Devlet Hastanesi'nde Bağ-kur’un para öde
memesine karşın hastalara bakım sürdürülüyor.

Haberi Sayfa 3'de

ALET EDEVAT DEVLETTEN
TEFRİŞ HALKTAN 
NAM?
AGIM’DAN
ALA-İ VALA.
OOOH!
NE ALA
KIYAK İŞ BE... finon
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Türban zulmü 75 yaşında”
Adam, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

parlamenteri, Cumhuriyetin getirdiği 
demokratik açılımların sağladığı 
olanaklarla milletvekili seçilmiş. 
Birlikte yürüdüğü topluluktan 
bazılarının taşıdığı bir pankart dikkat 
çekici. Şöyle denili yor o pankartta:

“Türban zulmü 75 yaşında”
Düşünüyorsunuz, demek ki bu 

ülkede 75 yıldır, yani Cumhuriyetle 
yaşıt bir “zulüm” söz konusu. 
Türban zulmü!

Cumhuriyetin 75. yıldöriü münde, 
Cumhuriyetin sağladığı olanaklarla 
parlamenter olmuş bir adam, parla
menteri olduğu Cumhuriyette 75 
yıldır “türban zulmü”nün hüküm 
sürdüğünü iddia edenlerle aynı 
safta!

Peki, nedir istenen? 
ı Kadınların örtünmesi...

1 2T. yüzyıla girmek üzere iken, 75 
yaşını doldurmuş Cumhuriyetin, par
lamenteri, kadının örtünmesini» 
“özgürlük”, buna karşı çıkışı ise 
“zulüm” olarak nitelendiriyor. 
Yazıklar olsun!

Örtünmek, kadın için “özgürlük” 
müdür? Düz mantıkla olaya bakacak 
olursanız, belki. Kadın, eğer örtün
mek istiyorsa ve onun bu istemine 
karşı konuluyorsa, özgürlüğü engel
leniyor gibi gelebilir insana.

İyi ama, kadın niçin örtünmelidir? 
Örtünmek, örneğin geçen pazar 
günkü “Avrasya maratonu”rîu el 
ele tutuşmuş yarasalar .misalF izle
mek, kadına ne sağlar?

, .Ufkunu mu açar, beynini mi 
geliştirir, kendine güvenini mi artırır?

Bence hiçbiri değil. 21. Yüzyıla 
bir adım kala “tesettür” de diren
mek,. kadını salt “cinsel 
obje/nesne” olarak kabulde ayak 
diremek demektir. Örtünen, kara 
çarşaflara bürünen genç kızın veya 
kadının, önce şu sorunun yanıtını 
araştırması gerekir#

Neden masa örtüsü büyük
lüğünde türban(!) veya kara 
çarşaf?

Atatürk, 22 Ocak 1923 gecesi 
Bursa'da Şark Tiyatrosu’nda, 
uygarlaşmak isteyen bir ulusun 
resim de, heykel de yapması gerek
tiğine ilişkin görüşlerini açıklarken 
şöyle diyordu :

“Peygamber hazretlerinin tan
rısal buyrukları duyurması 
sırasında, karşısındakilerin kalp 
ve vicdanlarında putlar vardı. Bu 
insanları doğru yola çağırmak 
için, önce o taş parçalarını atmak 
ve bunları ceplerinden ve kalp
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lerinden çıkarmak zorunda idi. 
İslam’ın gerçekleri tümüyle 
anlaşıldıktan ve oluşan inanç 
güçlü olaylara da doğrulandıktan 
sonra, birtakım aydın insanların 
böyle taş parçalarına tapınmasını 
varsaymak ve sanmak, İslam 
alemini aşağılamak demektir.”

Kadını, “Cahiliye devri”ndeki 
orta malı konumundan kurtarmak 
için Peygamberin bir din kuralj 
olarak aldığı önlemi, 21. yüzyıla iki 
yıl kala yürürlükte tutmaya kalkış
mak ve inatla “tesettür”ü savunmak 
da, bir bakıma kadını aşağılamak 
değil midir?

Kadına, “Sen beni tahrik ediy
orsun, örtün!” buyruğunu verenler 
“demokrat” olabilirler mi tanrı aşkı-! 
na? Ya da böyle bir buyruğa uyan 
a$nç krZ ve kadınların, gerçek 
anlamda “özgür” olduklarından söz 
edilebilir mi?

* * * •

Sancılı ülke Cezayir’in eski milli- 
eğitim 'bakanlarından Prof. Dr. 
Cabbar, köktendincilerin arnaçlariha» 
ulaşmakiçin izledikleri üç değişik 
stratejiyi şöyle açıklamış:

“Kimi zaman şiddet kullanarak 
harekete geçerler. Bu amaçla 
savaş başlattılar. İkinci strateji 
olarak da ekonomik krizden yarar
lanarak sosyal kuvvetleri harekete 
geçirir ve halk ayaklanması 
yaratırlar. Üçüncüsü, demokratik 
kurumlan kullanarak teokratik 
devleti kurmak isterler. 
Demokrasiyi kullanarak, 
demokrasiyi yıkarlar. Onlar için 
önemli olan milletin değil, Allah’ın 
ideolojisidir. Allah’ın isteğini yer
ine getirmek de şeiatla olur 
düşüncesiyle demokrasiyi yok 
ederler.”

Genç kızın ve kadının, kendisini 
“cinsel obje” düzeyine indirgeyen 
bir zihniyeti içine sindirebilmesini, 
“Ben, erkeği tahrik eden bir 
şehvet simgesinden başka bir şey 
değilim” demeyi hazmedebilmesini 
anlamakta gerçekten zorlanıyorum.

Önün için, yarasalar misali el ele. 
tutuşarak gösteri yapmanın içten
liğine inanmıyorum. Bu davranışın 
geri planında mutlaka, ama mutlaka 
bir “siyasal plan” bülunduğunu 
düşünüyorum.

FP Lideri Kutan, “Yasaları yapan 
bizler, onları put haline getirip 
tapar hale gelmişiz” demiş.

Elhak doğru! Onun için diyorum 
ki: “Kırın şu putlaşan doğmalarınızı 
artık, kadını özgür bırakın!”

-—' Körfez ■"■'■■"■™-"”""

Ali f 
Arabacı 
yeniden 
Baro 
Başkanı 
seçildi

Bursa Barosu genel: kuru
lu geçtiğimiz hafta cumarteşi 
ve pazar günleri yapıldı.

Genel kurulda, cumartesi 
günü baro yönetim kurulu Ve 
denetleme kurulu, çalışma 
raporları okunarak,.kabul 
edildi.

Pazar,’günü ■ ise. 
Cumhuriyet Meydanında 
bulunan Eski Adliye 
Binası’hdaki Baro 
Merkezi’nde yapılân seçik
lere Eski Başkan Ali Arabacı 
ile birlikte, Avukat Şerif 
Civan ve Avukat Şükrü Uyar 
aday olarak katıldılar.

941 avukatın 741'inin oy 
kullandığı Geçimlerde, 
Avukat Ali Arabacı 363. oy 
alırken, Avukat Şükrü Oyar 
187, Avukat Şerif Civan ise 
161 oy aldı.

Bursa Barosu Yönetim 
Kurulu şu kişilerden oluşu 
yor:

, Mehmet Şişmangil, Nihat 
Güner, Haşan İçöz, Volkan 
Yurttaş, Serpil Çelenk, Kamil 
Solmaz, Rafet Solmaz, Rafet 
Canbaz, Alev Mutlu, Kadir 
Evren ve İsmet Meker.

Denetleme Kurulu:
Mehmet Muştafa Güneş, 

İlker Oruç ve Gulcıhan Mutlu 
Yetim.

Disiplin Kurulu:
Serap Akkul, Ünal 

iRubacı, Halil Yeşilyurt, 
Orhan Bürksu ve İsmail Işya- 
pan.

Birlik delegeliklerine 
ise:

Canan Şener, Asude 
Şenol, Şerafettin Gökalp ve 
İsmail Acar getirildiler.

konferans
Atatürkçü Düşünce Derneği 

Gemlik Şubesi, “Atatürk ve 
Gençlik” konulu konferans 
düzenliyor.

AD.D Gemlik Şube Başkanı 
Hacı Ünal'ın yaptığı açıklama
da “28 Ekim 1998 çarşamba 
günü saat 14.00’de Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve .Tüm Öğre
tim Üyeleri Derneği Genel 
Başkanı Prof. Dr. Tahir 
Hatipoğlu tarafından 
Atatürkçü Düşünce ve 
Gençlik konulu konferans 
düzenliyoruz. Tüm Gemlik 
halkı ile gençlerimizle 
Cumhuriyetin 75. yıldönümü 
nedeniyle düzenlenen bu 
konferansta birlikte olmak 
istiyoruz" dedi.

aâcctcca,

otun

Sayfa: 2

ANAHTAR
İradelerini başkalarına teslim edenler sorunlarını 

çözümleyemezler! Başkalarının, kuzu postuna 
bürünmüş kurtlar olabileceğini de unutmayın! Yüce 4 
idealler(l) adına yârdım(!) ellerini uzatmış görünseler I 
de!.

Sıkıntıdan yüzünü sivilceler kaplamış hanım kız, 
iki gözü iki çeşme anlatıyor: "Ders çalışamıyorum, 
gözle rime uyku girmiyor, hiçbir şeye konsantre] I 
olamıyorum, onun yüzünü bile görmek istiemiyo- 1 
rum....”

- Kim bu yüzünü görmek istemediğim?
- Babam! diyor dişlerini sıkarak.
- Ne oldu? Aranızda ne geçti ki?
- Olur-olmaz şeyleri bahane ederek, bana 

‘orospu’ diyor, kahpe, sürtük, geri zekalı’ diyor!.
- Peki, doğru mu babanın söyledikleri yani sen 

babanın söyledikleri gibi mi bir insansın? .
- Ne münasebet! diyerek yerinden fırlıyor.
- O zaman kızmana, üzülmene hiç gerek yok. ®
- Nasıl yani?'
- Çok açık, seni anlayacak sağlıklı bir “algı | 

mekanizması”na sahip değil baban. Ona yardım 
etmelisin!

- Nasıl yani ?
- Çok basit! Şu “Olur-olmaz bahaneler” dediğin 

şeyler de ne?
-Ailecek misafirliğe giderken ‘onun istediği gibi gi ] 

yinmemek gibi..-. Derslerden sonra arkadaşlarla soiT- H 
bet nedeniyle, eve 20-25 dakika kadar geç gelmek I 
gibi...

- Peki misafirliğe giderken nasıl giyinmeni ister I 
baban?.. '

- Yani... Pahalı ve gösterişli şeyleri giymeni, ken- I 
dinin istediği gibi giyinmemi ister!..

- Yani, ilgilenip, değer verir sana.
- Evet ama, ben daha rahat şeyler giyinmek istiy- I 

orum. Her şeyime karışılmasından hoşlanmıyo- | 
rum...

- Bu yüzden de sana o ağır sözleri söylüyor, öyle I 
mi?
| - Evet!

- Yani; baban da kendi söylediklerinin doğru 
olmadığım'biliyor! Ne dersin?

- Evet öyle görünüyor! Yani, söyledikleri gibi 
olmadığımı çok iyi biliyor!

- Peki, neden öyle ağır sözler söylüyor olmalı? >
- Herhalde kızgınlığından!
- Yani, binlerine kızdığın zamanlar senin de 

yaptığın gibi...

- Ses tonunuzu yükseltmeden bağırıp-çağır- 
. madan konuşabildiğiniz zamanlar oluyor mu?

- Hayır, hiç olmadı!
- İster misin?
- Evet, ama mümkün değil!
- Cesaretin var mı? Denemek ister misin?
- Yani, nasıl?
- Bu akşam, eve geldiğinde sen karşıla, yanakları

na iki öpücük kondur. Sofrayı sen hazırla veya 
yardım et annene. Yemekten sonra kahvesini sen 
hazırla...

Yemekten sonra yanına otur 'baba de yanakların
dan öperek’ seninle konuşmak istiyorum! ‘Buna ihti 
yacım var, yanlış yapmak, seni kırmak istemiyorum! 
de. Seni dinlemesini rica et. Senin de kendisini dinle
mekten zevk alacağını ve buna ihtiyacın olduğunu j 
söyle. Söze böyle gir... Ne dersin? Yapabilir misin? 
Nasıl karşılar baban?..

- Babamın hoşuna gider de ben yapabilir 
miyim, bilmiyorum!.

- Yapmalısın! ve içini açıp duygularını, 
düşüncelerini babana anlatmalısın. Göreceksin, o 
zaman birbirinizi sevecek ve birbirinize daha 
anlayışlı olacaksınız. Belki de; özlediğiniz, iste
diğiniz ama bir türlü sahip olamadığın ‘anahtar’ 
bu!

Yüzündeki sivilceler kısa zamanda azaldı. 
Neşeli, huzurlu ve derslerinde başarılıydı!

Başkaca yardıma da gereksinimi olmadı. Yeni 
sorunlarla karşılaşmıyor değildi, ama çözüme 
ulaştıran anahtarları üretimi üzerinde düşünmeyi de 
öğrenmişti!
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Başbakan Mesut Yılmaz, ilçemize gelerek, temel attı ve Zeytin Halinin açıMl$gptj.£;\

Devlet Hastanesine ilk harç
Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesinin temeli Başbakan Mesut Yılmaz 

tarafından atıldı. Açılış törenine Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy ile gelen Başbakan 
Yılmaz, daha sonra zeytin halinin açılışını yaptı. Gemlik Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi, 1 milyon 300 bin dolara tamamlanacak.
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Gemlik Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi'nin temeli 
geçtiğimiz hafta cumartesi 
günü Başbakan ve ANAP 
Genel Başkanı Mesut Yılmaz 
tarafından atıldı.
. Başbakan Yılmaz, Zeytin 
Üreticileri satış halininde 
açılışını yaptı.

Başbakanın, temel atma 
ve açılışlar için ilçemize 
gelmesi nedeniyle yoğun bir 
faaliyet göze çarptı.

Başta Orhangazi
-. Caddesi olmak üzere ilçenin 
< ana yolları her zamankinden 
■ daha farklı temizlendi.

..Sabahın erken saatlerinde 
Fbaşlayarak ilçede büyük bir 
| güvenlik âğı kuruldu.
■ Başbakanın geçeceği 
B tüm yollar yüzer metrede bir 
■ olmak üzere polisler tarafı- 

, dan tutuldu.
|■Başbakanlık Korumaları 

die Bursa. Emniyet Müdürlüğü 
■ Koruma Ekipleri, Başbakanın 
■ gelmesinden saatler önce 
■ ilçeye gelerek güvenlik için 
■ önlem aldılar.

Belediye anonsundan 
sürekli halkın Devlet 

^Hastanesi için temel atma 
törenine çağırması, ilçenin 

I her anının ANAP bayraklarıy
la süslenmesiyle seçim 
dönemini andırır bir görüntü 
sahnelendi.
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Saat 11.30 da Stada 
helikopter ile gelmesi bekle
nen Başbakan Mesut Yılmaz 
'ı karşılamak için Bursa Valisi 
Orhan Taşanlar, ANAP İl 
Yöneticileri, Bursa ANAP 
Milletvekilleri Feridun
Pehlivan, Ertuğrul
Yalçınbayır, FP Bursa 
Miletvekili Alfan Karapaşa 
oğlu, çevre ilçe belediye 
başkanları ve parti yönetici
leri ile üst düzey bürükratlar 
katıldılar.

HELİKOPTERLE GELDİ
Saat 11.45 de Atatürk 

stadına helikopter ile gelen 
Başbakan ANAP seçim oto
büsüne ■ binerek ilçe 
merkezinden hastanenin 
yapılacağı arsaya çıktı.

Burada düzenlenen 
törende konuşan Başbakan 
Gemlik'in Bursa ilçelerinde 
nüfusu en çök artan bir ilçe’ 
olmasına karşın bu nüfusun 
yaz aylarında, üç katına çık
tığını, büyümenin yanında 
sorunları da getirdiğini söyle
di.

> Sürekli büyüyen bir 
ilçede sağlık sorunlarinındd 
artacağına, dikat çeken 
Başbakan Mesut Yılmaz, 
sağlığın esasında devletin 
vermesi gerekli bir hizmet 
olduğunu beliterek şunları

söyledi:
“ Devletin imkanları sınırlı 

olduğunda vatandaşın 
katkısı gerekir. Devletin 
imkanları kısıtlı olduğunu 
İznik Hastanesi’nde görebili
riz. Bu hastane 134 yıldır 
bitirilemedi. Oysa hayırsever 
işadamımız Muammer 
Ağım’ın yapacağı bu has
tane 3 ayda tamam
lanacak. Atalarımız güzel 
söylemiş, “Veren el, alan 
elden üstündür.” diye 
Muammer Ağım bir hizmet 
örneği sergiliyor. Artan 
nüfusa bu hizmeti 
kazandıran Muammer 
Ağım’a hükümetim ve 
Gemlik halkı adına teşekkür 
ediyorum. Ayrıca hafriyat ve 
düzenlemenin yapılmasında 
öncülük yapan Gemlik 
Belediyesine de teşekkür 
ediyorum,”

AĞIM’ın KONUŞMASI
Gemlik Muammer Ağım 

Devlet Hastanesi'nin açılış 
töreninde, konuşan hayırse
ver işadamı Muammer 
Ağım, Türk ekonomisine ve 
halkına katkıda bulunmak
tan mutluluk duyduğunu, 
sanayici olarak Gemlik'te ilk 
özel limanı kurarak işletmek
te olduğunu, bunun 
Gemlik'in . ekonomisine

30 milyar

Bağ-kur, Devlet 
Hastanesi'ne 

i para ödeyemiyor
i / Bağ-Kur’dan 8 aydır Devlet Hastane 

si’ne para ödenmemesine karşn hasta- 
! lara bakım sürdürülüyor.

Bağ-kur’un içine düştüğü ekonomik kriz Gemlik 
il Devlet Hastanesi’ni de vurdu.

Bağ-Kur’lu hastaların tedavi için geldikleri 
K Gemlik Devlet Hastanesi’nde biriken tedavi ücret- 
■ terinin 30 milyar liraya yaklaştığını söyleyen Devlet 
■ Hastanesi Baştabibi Mehmet Küçükkeçe, 8 aydır 
k Bağ-kur’dan para alamadıklarını, bunun da hasta-4 
■ nenin harcamalarında sıkıntıya yol açtığını belirtti.

BAĞ-KUR’LU TEDAVİ GÖRÜYOR
Emekli sandığı ve diğer kurumlarla ilgili ödeme 

K sorununun olmadığını belirten Küçükkeçe, Gemlik 
■ Devlet Hastanesi’nde Bağ-kur’un para ödememe- 
■ sine karşın hastalara bakıldığını, vatandaşların 
| Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde Bağ-kur’luya 
I hizmet verilmemesi ile Devlet Hastanelerinin bir 
)l tutulmamasını, Üniversite Hastanesi’nin özel bir 
J kuruluş olduğunu belirterek, şunları söyledi.

“ Bize tedavi için başvuran, her vatandaşımızın 
sağlık sorunları ile ilgileniyoruz. Bağ-kur’lular da 

[ hastanemizden eskisi gibi yararlanıyorlar. Bu 
konuda bir tereddüte düşmesinler. Hastanemizde 

i yoğun bakım servisi hazır duruma getirildi, 
k Göreve başlayacak yeni dahili uzmanın gelmesi 
I "e bu servisi de hizmete açacağız”

Körfez

büyük katkılar sağladığını 
Gemlik'in dünyaya açılan 
bir pencere olduğunu söyle
di.

Ağım, Gemlik'e hastane 
kazandırmaktan büyük mut
luluk duyduğunu belirterek, 
"kendimi memleketime, 
yöreme ve vatanımın 
gelişmesine adadım': 1 mil 
yon 300 bin dolara malola- 
cak bu hastanenin hayırlı 
olmasını diliyorum.”

Törende konuşan Bursa. 
Valisi Orhan Taşanlar ise, 
devletin her alanda hizmete 
yetmediğini. Bursa da 
işadamlarının . örnek 
davranışlar sergilediğini. 
Muammer Ağım'ın da sağlık 
konusunda yaptıklarına 
bugün dev bir katkıyla da 
katıldığını,belirterek, 
"Hastane Gemlik’in sağlık 
^orunlarını çözecektir." dedi

Bursa mn da Sâglik 
sorunlarına değinen Vali 
Taşanlar, şehrin doğuşunda 
büyük sağlık sorunları bulun
duğunu ' bu konuda 
işadamlarınından ve' devlet
ten yardım beklediklerini 
söyledi. ’.

Daha sonra söz alan 
Sağlık Bakanı Halil İbrahim 
Özsoy :'j ise, Gemlik'te 
belediyeden. bozma 50. 
yataklı hastanenin daha

Devamı. 6’ncı sayfada.

Başkan Avcı’nın 
maaşı arttırıldı

Belediye Meclisi, ekim ayının ilk toplantısında 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı'nın maaşı kat sayı artışı 
nedeniyle 340 milyon liraya yükseltildi.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü toplanan Belediye 
Meclisinde gündemde bulunan maddeler görüşüldü.

Eski meclis tutanağının okunarak, kabul edilmesinden 
sonra, ek bütçe yapımı tartışılarak, red edildi. Mecliste, 
FP ile DYP grupları adına yerilen önerge ile bir süre önce 
belediyeyi teftiş eden İçişleri Bakanlığı Müfettişi'nin ver
miş olduğu raporun mecliste okunması istendi. &

Raporun mecliste okunup, okunmaması konusunun 
yasal dayanağının araştırılması için konu bir sonraki 
meclis toplantısına bırakıldı.

EK BÜTÇEYE RED
Ek bütçe yapılması konusunda söz alan Muhalefet 

Partilerine ait üyeler, rakamların tutarsız olduğunu savu
narak, ek bütçenin düzeltilmesini istediler...

Ek bütçenin düzeltilmesi için verilen aradan sonra 
1 tekrar toplanan mecliste düzeltmelerin rakamlarının 
| yine tutmaması sonucu gündemin-bu maddesi bu hafta 
. yapılacak toplantıya ertelendi.

Tarifeler ile ilgili hazırlanan raporlar ve belediyenin 
51999 yılı gelir gider bütçesi raporları ilgili komisyonlara 
havale edilirken, imarla ilgili görüşülecek, konular da 
.İmar komisyonuna gönderildi.

BAŞKANIN MAAŞI ARTTIRILDI
Memur maaşlarındaki kat sayı artışları nedeniyle İç 

(İşleri Bakanlığı'ndan gelen yazıya göre Belediye Başkanı 
[Nurettin Avcı'nın maaş artışı ele alındı.

Muhasebe Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre, kat 
sayı artımı ije Belediye Başkam'nın maaşı 285 milyon 
(liradan 340 milyon liraya çıktı.
/ Belediye Meclisi ekim ayın toplantılarının İkincisi 15 
' Ekim 1998 Perşembe günü saat : 14.00'de Belediye 

Meclis Salonu'nda toplanacak.

-RENKLİ:
11 Gonca YERLİYURT

Saat Dokuz Sıfır Beş
“Bu beden bu kafayı taşımıyor artık. Çok yalnızım 

çoçuk, çok.”
Uykusuz gecelerini puslu bir suyun derinliğinde uyu

turken, kalabalıklar içinde yalnız bir adam.
Milletine söz verdiği sözü canı pahasına yerine getiren 

güçlü bir lider.
Açık pencerenin yanında uyuyup kalmış, korunmaya, 

sevgi alışverişine muhtaç kimsesiz bir çoçuk.
Meyhaneci Barba’ya “Bree vallahi param yok” diyen 

bir saray kaçkını.
O, Mustafa kemal.

‘ Çetin bir savaştan zaferle çıkan ulusun Atası O. Artık 
savaş meydanları çok uzaklarda kalmış. Zaman siyasi 
otoritenin yerleşmesi, devletin kurumsallaşması ve son 
sınır sorununun da çözümlenmesi zamanı.

Çankaya’da ellili yaşların henüz başında, yaşlı ve 
yorgun biradam.

Bire bir mücadeleden sonra belli ki tekdüze bir yaşam 
onu fena sıkmış.

’ Nutuk’un üzerinde çalışıyor.
Bir de belki de oyalanması için önüne sürülen Güneş Dil 

Teorisi’yle uğraşıyor.
Yalnız, kimsesiz.

\ Mutsuz.
Ve ölümün eşiğinde..

■ Çevresindekiler.... Çaresiz.
■ En yakınındaki Salih Bozok, Ankara'ya İsmet İnönü’ye 

mektup yazıyor.
“Aziz ve .Muhterem Büyüğüm İnönü;
Ben bu mektubu sonuna kadar yazmaya, siz de oku

maya bilmem muvaffak olabilecek miyiz? Parmaklarım 
kırık, gözlerim kör olsaydı da ben size böyle acı bir 
mektup yazmaya muktedir olmasaydım. Fakat vatan 
aşkı, millet ve memleket sevgisi yazmak mecburiyetini 
hissettim.

Sevgili Paşam,
Büyük kurtarıcımız Atatürk’ümüz dün, ecnebi pro- 

| fesörlerin de bulunduğu bir sıhhi heyet tarafından 
j muayene edildi. Konsültasyon neticesinde icabedenler 

yapıldı. Fakat bu konsültasyonda bulunan bazı doktor 
arkadaşlar tarafından bana mahrem olarak söylenen
lere ve benim de görüp anladığıma göre 
Atatürk’ümüzün bugünkü sıhhi vaziyeti korkulacak 
kadar vahimdir. Kalbim parçalanarak size bu elim 
haberi vermek mecburiyetinde kaldığım için ayrıca acı 

| duymaktayım. Artık buna göre ne yapmak ve nasıl bir 
tedbir, almak lazımdır, bilemem. Ankara’da bulunduğu- 

i muz için buradaki vaziyetten sizi, memleket ve mil- 
I letimin büyüğü, kıymetli İnönü’müzü haberdar etmekle 

vicdani vazifemi yapmak istedim.
| Gözyaşlarımla ve derin saygılarımla ellerinizden 
j öperim.

Kardeşiniz Salih.”
Bu mektuba rağmen, siyasi çekişmeler yüzünden İstan

bul’a Atatürk’ü görmeye gitmeyen İsmet İnönü’den, Salih 
Bozok’a çare niyetine mektubu geliyor;

“Kardeşim Salih;
Mektubunuzu büyük teessürle okudum. Dayanılmaz 

bir surette yüreğim bir daha sızladı. Duygularımı nasıl 
ifâde edeceğini bilemiyorum. Vefalı, vatanperver 
kalbinizin elemlerini anlıyorum. Elinden geldiği kadar 
vaziyeti takibettim. Hastalığım ciddi olduğu görülüyor. 
Ben , kuvvetli ümidimi muhafaza ediyorum. Son alınan 
sıhhi tedbirlerin de canımızdan sevgili hastamızın 
afiyeti için yeni bir ümit şulesi olduğunu inanıyorum.

Kardeşim Bozok,
Sevgili Atatürk’ü gördükçe O’nun ümidinin sarsıl

masına ve mümkün olduğu kadar neşeli kalmasına 
çalışmalıyız. Yine en büyük sıhhi iyilik, O’nun maddi ve 
manevi kuvvetinden gelecektir. Beni haberdar etmek 
lütfunuza çok minnetkarım Bozok. Teessürlü, ümitli 
olarak ve candan dua ederek takip ediyorum.

Atatürk’ü gördüğün zaman, yormayarak, benim 
tarafımdan ellerini, yüzünü hasretle öper misin? 
Mektuplarını daima beklerim. Gözlerim yaşlı olarak 
muhabbetle gözlerinden tekrar tekrar öperim sevgili 
kardeşim.

İsmet İnönü. “
Saatler Dokuzu beş geçeyi gösteriyor.
Sahnede devleşen yıldızlar, salonda gözlerinde sıkışıp 

kalan iki damla yaşla seyirciler. Tiyatro Bakış, 
Cumhuriyetimizin 75. Yılı için Bursa Valiliğinin organizas 
yonu ile kentimizde. I

TKM'yi dolduran BursalIlar Haluk Kurtoğlu'nun , Tomris , 
Oğuzalp'in, Zafer Ergin'in, Mümtaz Sevinç'in, Ayberk 
Atilla’nın, Özlem Çakar’ın bedeninde Mustafa Kemal oldu
lar, Zübeyde Hanım oldular, Salih Bozok oldular, İsmet 
İnönü oldular, Latife oldular.

Boğazlarına bir şeyler düğümlendi.
Çaresizliği, kimsesizliği, acıyı, iliklerine kadar hissettiler. 
İsyan ettiler, anlayışla karşıladılar.
Karmakarışık oldular.
Tek bir oyun onları böyle yaptı.
Oyunun adı Saat DokuzSıfırBeş.
Teşekkürler Tiyatro Bakış, yorumunuz için.
Ve teşekkürle^Orhan Taşanlar, Cumhuriyet coşkusu 

her alana yaydığınız içip;...
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Yeşil alan yapılmasını istiyorlar
Balıkpazarı Mahallesi Yedievler Sokak'ta 

bulunan itfaiye binasının yanındaki arsanın yeşil 
alan yapılması için Yedievler Sokak'ta bulunan 
mahalle sakinleri, imza kampanyası başlattılar.

Mahalle sakinleri tarafından gazetemize yapılan 
açıklamada, itfaiye binasının yanındaki boş arsanın 
çoçukların sağlıklı bir şekilde büyüyebilmeleri ve 
nefes almaları için yeşillendirilmesin! veya çoçuk 
parkı yapılmasını istiyorlar. Mahalle sakinleri 
belediyenin cadde ve sokaklara soluk aldırması için 
yeşil alan bırakmasını, bu konuda ortaya konan 
fırsatın değerlendirilmesini istediler.

Yedievler Sokak sakinlerinden İbrahim Babür de 
Belediye Başkanına arsanın yeşil alan yapılması 
için anlamlı bir şiir yazdığını, gerekirse bu şiiri itfaiye 
arsasına asacaklarını söyledi. Şiir şöyle :

Açık 
ilköğretim 
Okulu kayıt 
süresi 
uzatıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada açıktan, ilköğretim 
okulunu bitirmek isteyenlerin 5-18 Ekim 
tarihleri arasında İl Eğitim Araçları ve 
Donatım Merkezi Müdürlüğüne başvura 
bilecekleri bildirildi;

İsteklilerin açık ilköğretim okullarına 
dışarıdan girmek için İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerine de başvurarak bilgi 
alabileceklerini belirttiler.

Ilacaksu’daki 
konutlara su 
bağlanıyor

Gemlik Belediyesi göçlerle ovaya kaçak 
konut yapan ve kaçak su kullanan 
vatandaşlara tanıdığı süre sonunda su 
bağlamaya başladı.

.İmar planı dışında yerleşim alanlarında 
aldıkları arsalara üç ve beş katlı konutlar 
konduran göçzedeler, bugüne kadar 
belediye olanaklarından yararlanamıyorlardı.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı ve bazı 
meclis üyeleri bu alanlarda yaptıkları 
incelemelerden sonra birçok evde kaçak su 
kullanıldığını saptadılar. Ilıcaksu ve 
çevresindeki^ tüm konutlara Belediye Su 
işletmesinden yapılan duyuru ile abone 
olmaları istendi. Yapılan açıklamada 
vatandaşların su borcunu ödeyerek abone 
oldukları bildirildi.

BELEDİYEME
Dural'da bir avuç çimle yeşerttiğin hayat 
Buklet misali, ne kadar canlıne rahat, 
Özlüyorum; özlüyorum; ağaçla çimeni heyhat; 
Çocuklarıma, unutma yeşil masallar anlat.

Biliyorum aciz değilsin, değilsin fakat 
Semtimi de gel, biraz yeşile boyat. 
Bu boş viraneler nedir? Hepsini sil at.

Şehrimin göbeğinde yeni bir hayat yarat 
Günler, aylar geçsede üstünden kat, kat. 
Boşa gitmez verilen, onca emek meşakat 
Hizmet edenin önünde eğilirim, iki kat, 
Belediyem gel sevgileri yeşilde yaşat...

İBRAHİM BABÜR

! KAj/IP
Gemlik Vergi 

Dairesi’nden aldığım 
30 Haziran 1998 tarih ve 
884040 sayılı Taşıt Alım

Vergisi makbuzunu 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

Yavuz Selim Turan

KAYIP
Adana Yataşspor 

Kulübü’nden aldığım 
556223 lisans nolu 

661130 Genel Müdürlük 
nolu futbol lisansımı 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Ayfer TOPLUOĞLU

GEMLİK KURTUL İLKÖĞRETİM 
OKULU YAPTIRMA VE 

ÖĞRENCİLERİ KORUMA DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin genel kurulu olağanüstü olarak 
30 Ekim 1998 Cuma günü saat : 20.00’de okul 
salonumuzda toplanacaktır.

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte 
tekrarlanacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu.
ı2- Yoklama yapılması
3-Yönetim kurulu çalışma raporunun 

okunması, görüşülmesi ve aklanması
4- Denetleme kurulu çalışma raporunun 

okunması, görüşülmesi ve aklanması.
.5- Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 

seçilmesi x
6- Dilek ve temenniler.
7- Kapanış. ___ ' , ______ ,

* Bursa 2000
* Olay

* Haber
Gazetelerine vereceğiniz 

her türlü ilan için 
BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ REKLAM
Tel & Fax : 513 17 97

MİLTON

Tel: 513 10 71 GEMLİK
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GEMLİK SOROPTİMİST KULÜBÜ
YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL İLANI

i Kulübümüz olağanüstü genel kurulu 
aşağıdaki gündem gereği Gemlik Soroptimist 
Kulübü Kreşinde 7 Kasım 1998 tarihinde 
saat 13.30 ‘da yapılacaktır.
[ Üye sayısının yeterli olmaması halinde bir 
hafta sonra aynı yerde ve saatte tekrar- 
lanapa kt ı rt GEMLİK SOROPTİMİST KULÜBÜ 

YÖNETİM KURULU

I GÜNDEM :
1- Açılış ve saygı duruşu

f 2- Kamu ve yararına çalışan Dernek 
Statüsünü temin için müracaatta bulunmak 
ve akabinde Türkiye Soroptimist kulüpleri 
Federasyonuna üye olmak için karar alın- 
ması

3- Tüzük değişikliği 
V 4- Kapanış.

eleman aranıyor
! Katoloğ ve promasyon işinde 

prim esasıyla çalışacak 
bay veya bayan eleman aranıyor.

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK 

Tel: 513 17 97

kaşe ve mühürde 
BEKLEMEYOK!

| Matbaamızda bilgisayarlı 
jsistemle kaşe vemühürleriniz 

30 dakikada yapılır.
BİR TELEFON

YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel: 513 17 97

ANADOLU HAYAT ANADOLU SI G0R1A

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTÎ. 
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

YARIŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

Manşetlere •? 
Dikkat! * ,

Haftanın Fıkrası
Suriye’nin P.K.K.'ya, yıllardır.çok yönlü ! 

destek verdiği biliniyor.
Uzun seneler diplomatik yollar; 

deneniyor.
Başarı sağlanamıyor.
Ve, Sonundd sabır taşıyor.

' Askeri önlemler gündeme geliyor.
İşte.. Bu aşamada "Medya” akıl! 

almaz manşetlerle meydana çıkıyor.
- Birisi “Türkiye Ezer Geçer" diyor.
-Bir diğeri "Blöf yapmıyoruz" manşeti- , 

ni atıyor.
' - Bir başkası "10 gün süre verdik”' 

ifadesini kullanıyor.
- Öteki "45 gün süre verdik” diye ekli’ 

Yor.
- En saygın geçinen gazetelerden biri 

"Bir ucundan girer, Ötekinden çıkarız” 
deyiveriyor.

Birisi de “Televole’ tipi bir yaklaşımla. 
Ne Şam'ın şekeri. Ne Arabın Yüzü" 

diyor.
Bu manşetlerin atıldığı gün, Devletin 

henüz resmi bir açıklaması bile yok.
Nitekim olay yavaş yavaş şekillen! 

yor.
Bir "‘Kriz Yönetimi” uygulandığı açık- 

lanıyor.
Yani. Bir anlamda, Amerikan’ın Irak’a 

uyguladığı son yöntem.
- Hedef, uzun süre baskı altında tutu-! 

lacak.
- Bu dönemde, tüm diploması imkan

ları kullanılacak.
- Krizin sebebi her platformda, her 

ülkeye anlatılacak.
- Eğer bu dönemde, karşı taraftan 

istenilen şartlar yerine getirilmez ise, o 
zaman askeri önlemler alınacak.

- Bu yöntemin en "önerçıli şartı” 
dünya kamuoyunun yanımıza alma
masıdır.

Bu bakımdan, bu günlerde 
olağanüstü bir diplomatik atağa geçi 
rilmesi gerekmektedir.

İş medyaya kalsaydı, şu anda 
savaşıyor olacaktık.

- Medya patronlarının, her olayı “rey 
ting” fırsatı olarak görmemesi lazım.

- Kışkırtıcı üslubu kaldırması lazım.
- Savaş gibi çok ciddi bir olaya, 

televole mantığıyla yaklaşmaması lazım.
-Olayı sulandırmaması lazım.

' Suriye ile yaşanan bu gerginlik, yine 
. Medya’ya puan kaybettirdi.

Şimdi, diploması savaşına başla 
yalım.

Manşetlerimize bize yakışacak sözleri 
çıkaralım.

Ve.. Bu “kriz Yönetimine” siviller 
olarak, bizler de olumlu katkıda bulu
nalım. .

Hep birlikte soğukkanlı ve biraz da 
ciddi olalım.

Delinin biri, kibrit kutusunu açtı.
İçinden bir kibrit çekti.
Çaktı. Yanmadı. Attı onu.
Bir yenisini çıkardı, çaktı. 

Yanmadı.
Onu da attı.
Sonunda üçüncü kibrit, ateş aldı.
Deli “iyi” dedi. Bu yanıyor, sak

layayım onu.”
Fıkrayı okuyunca, deli işte diyerek 

biraz acımayla karışık tebessüm 
ediyoruz.

Ama. Bir de akıllı geçinenlere 
bakalım.

Bugünlerde ulusça bir gerginlik 
yaşıyoruz.

Akıllı ve sağduyulu olması gereken, 
ulusal Basının manşetlerine bir 
bakın.

Hükümetten önce “savaş ilan 
ettiler bile”.

Savaşı; günlük olaylarla ve 
paparazzi kokan haberlerle karıştın 
yorlar.

Bu kararı verecek yetkilileri ve tüm 
kamuoyunu tehlikeli bir biçimde 
yönlendiriyorlar.

Ve. İnsan şöyle bir düşünüyor.
Yanmış kibriti kutuya koyan deli 

bile, bunlardan daha zararsız.
Allahım! Delilerden önce; kendini

akıllı zannedenlere “akıl, fikir” ihsan
I eyle!

Sözün Özü
İftura eşek arısına benzer, 

Onu ilk darbede öldüremeyecekseniz
Hiç dokunmayınız.’

H. W. Shaw’

Son yıllarda, iş dünyası ve politikacılar 
üzerinde “şaibeler” var.

Politikacılar, İş takibçi I iği ile mafyayla 
İşbirliği ile suçlanıyorlar.

İş dünyası hayali ihracat ile suçlanmıştı.
Şimdi kara para ile ve vergilendirilmeyen 

kazanç ile suçlanıyor.
Suçlamalar yıllardır sürüp gidiyor.
Eğer bû suçlamalar bir iftira olsaydı, 

politikacılardan ve iş dünyasının temsilci
lerinden büyük tepki gelirdi.

İftira sonrası, anında yargı devreye soku
lurdu.

Ama. Böyle girişimler yapılmadı.
~ İftiralar veya dedikodular (belki de 

gerçekler) konuşuldu durdu.
Artık. Hiç dokunulamayacak bir hale 

geldi.

^"uçuk" bir şöz y
O KADAR tembeldi ki, işini yarına 

bırakmazdı. Sonsuza bırakırdı.

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

110
155
156 
5131055 
5İ31879 
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

TAKSİLER

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Örm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kutüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Şic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
ilçe Seç. Md.

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta . 
Otobüs İşlet. 
Şu İşletmesi 
itfaiye

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

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

“BİRİNCİ PARTİYİZ”
Bu haftaki konuğumuz, Fazilet Partisi 

Gemlik İlçe Başkanı Sayın Recep 
Aygün.

Kısa bir sohbetten sonra sorularımıza 
başlıyoruz.

“- Gemlik’te Fazilet Partisi ne 
zaman kuruldu?"

21.8.1998 tarihinde Genel 
Merkezden yetki belgesi alındı

Kısa zamanda, kuruluş belgeleri 
tamamlandı.

Yönetim Kurulu oluştu.
Üyeler arasında görev bölümü yapıldı.
-” Gemlik ve çevresinde teşkilat

landınız mı?.
Gemlik İlçe Teşkilatının hiç bir 

eksiği yok.
Teşkilatlanma, Halkla İlişkiler, 

Maliye, Ekonomi ve Kadın 
Komisyonları ile ilgili Başkanlarımız 
yoğun bir şekilde çalışıyorlar.

“■ Peki. Beldeler de durumunuz 
nasıl?”

Umurbeyde teşkilatımız kuruldu.
Kumla ve Kurşunlu’da tamamlan

mak üzere.
Diğer beldelerde de çalışmalarımız 

sürüyor.
“- Fazilet Partisinin yeni mesajı 

nedir”?
Biz Fazilet Partisi olarak, geniş halk 

kitlelerini kucaklamayı hedefliyoruz.
Önyargısız ve uzlaşmaya dayalı bir 

felsefemiz var. .
“■ Yerel ve Genel seçimlerde duru- 

i mumuz ne olur?”
* Türkiye’de birinci partiyiz.

Her kesimden yapılan, kamuoyu 
araştırmaları bunugösteriyor.

“- Belediye seçimlerinde şansınız 
nedir? “

Gemlik’te de birinci parti olacağımızı 
ümit ediyoruz.

“- Görevdeki Belediyeyi nasıl 
buluyorsunuz?”

Belediyenin yaptığı hizmetleri yeterli 
bulmuyoruz.

Tüm Gemlik kamuoyu gibi bizde 
hizmetlerden memnun değiliz.

“- En çok aksayan /hizmetler 
neler?”

Alt yapı çalışmaları yetersiz kalıyor.
Çok yüksek katlı binalara izin ve 

rilmesini hatalı buluyoruz.
İmar konularında da, hatalar var.
Bu kısa şöyleşimizi bitirdikten 

sonra sohbetimiz devam ediyor.
Siyasi partilerin, milliyetçiliğe, müs- 

lümanlığa ve laikliğe endeksli poli
tikalar yapması yerine, ekonomik ve 
sosyal politikaların ağırlık vermesini 
diliyoruz.

Halkı refağa götürecek, gelir 
dağılımını adil hale getirecek somut 
projelerin yarıştırılmasın) temenni 
ediyoruz.

Başkan Sayın Recep Aygün’e 
teşekkür eder, ve parti çalışmalarında 
başarılar diliyorum.

Gemi Saatleri
Yalova-Kartal: (İşgünü) 6.30-11.00-15.,00- 

19.30 (Tatil)?. 15-11.15-16.00 Kartal- 
Yalova:(İşgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00 

(Tatil) 9.00-13.00-18.45 Yalova-
Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30. (Tatil) 

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

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

17.45-18.30-19.20-20.30
Yalova - Kabataşf İşgünü): 7.20- 9.45-12.40 

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

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

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

Feribot
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı) 

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

7.30-9.00-11.00-13.00-15.0Ö-16.30-18.00-19.30- 
21.00-22.30(Cuma, pazar)

t 5132325
MuhPs®£? M- 5,134521-182 
Yazı İş. Md. 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

GEMLİK te SİNEMA GÜNLERİ
TUTKU : “Mr. Bean ”

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukitgaz 
YeniLikitgaz 
Alevgaz

513 12 95
514 1700
513 16 37
513 1637
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
51365 00
513 40 95

NÖBETÇİ

ECZANELER
13 Ekim 1998

Onur Eczanesi

14 Ekim 1998
Merkez Eczanesi

15 Ekim 1998
S. Saral Eczanesi

16 Ekim 1998
Çağlar Eczanesi

17 Ekim 1998
İnci Eczanesi

18 Ekim 1998
Gemlik Eczanesi

19 Ekim 1998 
Kahraman Eczanesi
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[Başbakan Mesut Yılmaz, ilçemize gelerek, temel attı ve Zeytin Halinin açılışını yaptı. ,

Devlet Hastanesine ilk harç
3 . sayfanın devamı

sonra 75 yataklı hale getirildiğini bununda 
büyüyen kentin ihtiyacına cevap vermediğini söyledi. 
Bakan Özsoy daha sonra şöyle devam etti:

“Bu durum Gemlik için yetersiz, devlet için 
ayıptır. Hükümet olarak Türkiye’deki hastaneleri 
ihmal edilmiş, nemelazımcıhktan harabeye dön
müş bir vaziyette aldık. Yeniden yapılanmaya 
başladık. Değişim süreci ardından pırıl pırıl has
tanelerle, halkımıza hizmet sunmağa çalışıyoruz. 
Gidin İstanbul’daki hastaneleri gezin. 
Hastanelere yüksek teknolojiyi getirdim. 5247 
sağlık ocağı, 11 bin 100 sağlık merkezi açtık.

1998 yılında Bursa İline 1 tirilyon 400 milyar 
lira gönderdik.”

Türkiye’de sağlık sorunu, personel sorunu 
olduğunu belirten Bakan Özsoy, sorunun hasta dok
tor, hasta, hastane sorunu olduğunu belirterek, yan
lış alınan kararlarla binlerce sağlık memurunun 
evlerinde oturduğunu, bu yanlışlığın meclise sunulan 
bir yasa tasarısı ile düzeltileceğini belirtti. ,

Kişisel sağlık sigorta yasa tasarısını 14 ay içinde 
meclise sunduklarını da hatırlatan Sağlık Bakanı 
Halil İbrahim Özsoy,"Cebinde sağlık sigortası olan 
her vatandaş günde 24 saat sağlık hizmeti ala
bilecek.” dedi.

AVCI’IN KONUŞMASI
Belediye Başkanı Nuretin Avcı ise, Gemlik 

Devlet Hastanesi’nin fiili anlamda ihtiyaca yetmediği 
için böyle bir hastane ihtiyacının doğduğunu 
belirterek, ilk âdımı attıklarını söyledi.

Gemlik Belediyesinde 25 yıl sonra Belediye 

Hekimliği oluşturduğunu da söyleyen Başkan Avcı, 
ilçeye bir sağlık ocağının daha açılacağını,fakir 
halkın belediye doktorundan yararlanacağını 
belirterek, "Belediye ile Devlet Hastanesi işbirliği 
yaptık ve 10 bin öğrenciye BETA araştırması yap
tıracağız. Sağlık hizmetlerine önem veriyoruz. 
Gemlik’in sağlık sorunu nüfus arttıkça artmak
tadır. Bu hastane ilçenin sağlık sorununu büyük 
oranda çözecektir. Sayın işadamımız Muammer 
Ağım’a hayırlı bağışları için Gemlik halkı adına 
teşekkür ediyorum.” dedi.

HAL AÇILIYOR
Konuşmaların tamamlanmasından sonra 

Başbakan Mesut Yılmaz ve hayırsever işadamı 
Muammer Ağım, “Gemlik Muammer Ağım Devlet 
Hastanesi nin temeline ilk harcı koydular.

Başbakan Mesut Yılmaz ve yanındaki heyet daha 
sonra çevre yolundan giderek, yapımı yeni biten 
Zeytin Üreticileri Satış Hali’nin açılışını yaptı.

Burada konuşan Hal Kooperatif Başkanı Kemal 
Deliçay, hiçbir yerden kredi almadan 104 ortakla 
kurulan kooperatifin çok kısa zamanda Türkiye’nin 
en güzel zeytin halini yaptığını ve zeytin üreticisinin 
hizmetine sunduğunu söyledi.

500 milyar liraya mal olan Hal de, günde 400 
milyar liralık zeytin alımı ve satımı yapılacak.

Başbakan Yılmaz, Hal'in açılışını yaptıktan sonra 
işyerlerinde incelemede bulundu, daha sonra 
açılışlar yapmak ve Türkiye Almanya milli maçını 
izlemek üzere ilçemizden Bursa’ya hareket etti. 
Gemlik hareketli bir gün yaşadı.

Mustafakemal 
Paşadan 4-2 
zaferle döndük

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Mustafakemalpaşa'da 
deplasmana giren Gemlikspor, Lalaşahinspor’u 4-2 yendi. 1

Bugüne kadar yaptığı karşılaşmalarda hiç yenilmeyen ve 
grubunda liderliği sürdüren Gemlikspor’un galibiyeti ilçede 
sevinç yarattı.

4 köy sahaya 
kavuşuyor

Cumhuriyetimizin 75. 
kuruluş yıldönümü 
etkinlikleri içerisinde 
ilçemizin Kurtul, Gençalli, 
Muratoba ve Şahinyurdu 
köylerinde futbol sahası 
oluşturuluyor.

İlçe Spor
Müdürlüğü’nden aldığımız 
bilgiye göre; Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü ve Özel İdare 
Müdürlüğü tarafından Kurtul, 
Gençalli, Şahinyurdu ve 
Muratoba köylerine 
yapılacak saha için direk ve

tel örgü dağıtıldı.
29 Ekim 1998 tarihine 1 

kadar tamamlanacak olan 4 
saha 75. yıl kutlamaları 
kapsamında törenle hizmete I 
açılacak.

İlçemizdeki diğer 
köylerinde daha sonra ' 
programlı bir şekilde futbol j 
sahasına kavuşturmak için 1 
çalışmaların yürütüleceği! 
bildirildi.

İlçemizin Küçük Kumla 
ile Umurbey beldelerinde de 1 
futbol sahası bulunuyor. 1
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ÜRÜNLERİNİ SUNUYORUZ.
O Takvim O Çakmak O Kalem O Kalemlik 

O Masa ve Duvar Saatleri O Ajanda 
O Masa Takımları O Anahtarlık
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GEMLİK

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

1999 yılı bütçesi hazırlanıyor.

Matbaamız ve Gazetemiz’de 
PC Bilgisayar kullanacak 

eleman aranıyor.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

KÖRFEZ OFSET 
GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ 
Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK

raketi 
«114-2)84 
işyedmepı» 

gafibiye# ifafc Belediyeden zam yağdı
Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı İbrahim Talan, uyardı

“Faturasız mal

ııtıkk.
ı 1998 Hin 
banacak obnl 
yıl küfe* 
ı‘irenle fe»

eki $ 
daha sn

ir şakide Mi 
avuçtum^ 
n yirffletej

ı Küçük Kıd 
/ bektetemfei 
îı bulunuyor

V Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantılarının İkincisinde ek bütçe kabul edilirken, 
Tarife Komisyonu’nca hazırlanan raporun görüşülmesiyle 1999 yılında uygulanacak 
belediye zamları da ard arda geldi. Bütçe gelirlerine oluşturan kalemlerde yüzde 50 
ile artışlar yapıldı.
E Gemlik Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısın
da 1999 yılı bütçesine esas olacak tarifeleri görüşmeye 
başladı.

Geçtiğimiz hafta mecliste görüşülerek kabul 
edilmeyen ek bütçe , bu oturumda yeniden ele alı
narak görüşüldü ve 270 milyar lira olarak kabul edildi. 
‘ Fazilet Partisi grup sözcüsü Ali Okuroğlu, mecliste 
yaptığı konuşmada hem bütçenin meclise getiriliş şekli
ni eleştirdi. Personel giderlerinin şişirildiğini belirterek, yıl 
sonunda ek bütçe ile meclise sunulmasını “hesapların 
tutmaması” olarak niteledi.
g DYP’li Emin Bora mahalle aralarında hayvan kesimi
ni eleştirdi, bunun önlenmesini için Savcılığa suçduyu- 
rusunda bulunmasını istedi. . , K

Ek. bütçenin geçmesinden sonra ise Tarife 
Komlsyonu’ndan gelen rapor madde madde 
görüşüldü.

1999 yıhUbûtçesinin gelirler bölümününe esas teşkil 
edecek rakamların oluşumunda önemli yer tutan ta 
rifeler 1999 yılı içip belediye hizmetlerine yüzde 50 ile. 
yüzde yüz zam yapıldı.

Reklam tarifelerine yapılan zamla yüzde yüzlük artış 
sağlanırken , 1x2 ölçülerindeki bir mezann fiyatı 25 mil 
yon liradan 50 milyon liraya yükseltildi.

Su, Belediye Düğün Salonu, Belediye harçları. 
Belediye araçlarının kullanımı zamlardan nasibini aldı.

Haberi sayfa 3’te

bildiriminden
yararlanın"
✓2 Kasım 1998 tarihine kadar işyer
lerinde faturasız mal, demirbaş makina 
ve teçhizat bulunduranlar, Vergi 
Dairelerine bildiriminde bulunacaklar.

HAFTAM BAKI?

□ Kadri GÜLER

ilişkiler
Gazetelerde çarşaf çarşaf manşetler.
Çakıcı, iş dünyası ve polis ilişkisi ile elde edilen devlet 

I ihaleleri özelleştirilen bankalar.
Kısacası kirli ellerin ve kara paranın ekonomiye hakim 

olmada gösterdiği cesaret ve başarı...
Beş yıl önce Gemlik ve çevresini saran bir EZE fırtı

nası atlatılmıştı.
Nereden, nasıl ortaya çıktığı bilinmeyen EZE zeytinci

lik, Türkiyenin en büyük zeytin stokçusu Marmara Birlikten 
daha atik, peşin fiyatla milyonlarca kilo zeytin alarak adını 
duyurdu.

Erol Evcil adını ilk kez o tarihde duyduk.
Bursada gazetecilik yaptığım yıllardan tanıdığım 

Emniyet Müdür yardımcısı, siyasi şube Müdürü Yusuf 
Ilhan'ın emekliliğini isteyerek EZEN’in Genel Müdürü 
olmasına ise şaşmıştım.

Bir polis Müdürünün tabakta gördüğü zeytin işinden ne 
denli anlayacağına şaşırmış, büyük bir işletmenin başına 
getirilişine bir anlam verememiştim.

Ama, bugünlerde gazetelerdeki manşetleri görünce 
ilişkilerin boyutlarının nereye kadar gittiğini kavradım.

Globalleşen dünyada, biz 15 yıldır özelleştirme soru
nunu çözemedik.

Rahmetli Özal ile başlanan özelleştirme tartışmaları, 
bugünlere geldiği halde sorunu çözemedik.

Bunda en büyük etken siyasiler.
i Basiretsiz yönetimlerin elindeki ülkemiz, maalesef 
sokak eşkiyasının eline kalmış,

Eşkıya gürüğunun yapmadığı pislik, girişmediği 
kötülük kalmamış.

Siyaset, güvenlik güçleri, mafya ilişkisindeki çirkinliği 
halkımız hergön ibret venci yeni skandallarla izliyor.

Artık midemiz bulanıyor.
Bu pislik nasıl temizlenecek, kim temizliyecek, bu halk 

kime güvenecek?
Merkez sağ partilerin bulaşmadığı pisliğin kalmadığı 

ortaya çıktı.
Bu pislik İSKİ’yi de, İLKSAN'ı da, Emlak Bank olayını 

da hepsini geride bıraktı.
Devlet özelleştirilen bankaları alan tüm işadamlarını 

büyüteç altına alarak paranın kaynağını öğrenmeli ve bu 
hastalık ortadan kaldırılmalı.

Böylesi bir ortamda DSP lideri Sayın Ecevit, erken 
seçim istiyor.
I Allah aşkına erken seçim neyi değiştirecek.

Önünüzdeki yasaları meclisten çıkarın, pisliğin üzerine 
gidin, suçluları ve ilişkileri ortaya çıkarın da seçime git-

ADD’den KISA KISA KISA

75. yıl 
kutlama
yemeği

Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi, Cumhuriyeti 
mizin 75. yıldönümü nedeniyle. 
24 Ekim 1998 günü Milton Aile 
Gazinosu’nda kutlama yemeği 
düzenledi.

Yapılan açıklamada, dave 
tiyelerin ADD Gemlik Şubesi ve 
Milton Aile Gazinosu’ndan 
sağlanacağı belirtildi.

öte yandan 28 Ekim 1998 
Çarşamba günü saat: 14.00'de 
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Öğretim.Üyesi Tüm Öğretim 
Üyeleri Derneği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Tahir Hatipoğlu 
“Atatürkçü Düşünce ve 
Gençlik” konulu bir konferans 
verecek.

Konferansa, tüm Gemlik 
halkı, ve gençler davet edildi.

Cihattı
Köprüsü yıkıldı

Orhangazi asfaltını 
Cihattı Köyü’ne bağlayan 
köprü, bakımsızlıktan yıkıldı.

Haberi sayfa 3’de

Cumhuriyetimizin 75. 
yıldönümü kutlama kapsam
larında Gemlik Belediyesi 
Kültür ve Sanat Derneği 
Türk Müziği Korosu,. Şef 

. Erdinç Çellkkol yönetiminde 
27 Ekim 1998 Salı günü saat 
19.30’da Endüstri Meslek 
Lisesi Salonu’nda, 
Cumhuriyet Dönemi 
bestekarlarının eserlerini 
seslendirecekler.

Gecede,• Atatürk’ün 
sevdiği Rumeli Türküleri ile 
Segah ve Hüzzam eserlere 
yer verilecek.

Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası ile Mali 
Müşavirler Odası adına bir 
açıklama yapan Gemlik 
Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı İbrahim Talan, 

defter tutma zorunluluğunda 
bulunan, gelir ve kurumlar 
vergisi mükelleflerinin fa 
turaşız mal, demirbaş makina 
ve teçhizatlarını, 2 Kasım 
1998 tarihine kadat bir 
bildirimle belgeli hale getire
bileceklerini söyledi.

Haberi sayfa 3’de

Gemlik Muhtelif 
Esnaf ve Sanatkarlar Odasr 

Başkanı İbrahim Talan

Gemsan Asansör 
TSE belgesi aldı

Kışın yaklaşması
nedeniyle odun fiyatları 
yeniden ayarlandı.

Mahrukatçılar Deme 
ği’nden aldığımız bilgilere 
göre tonu 18 milyon lira olan 
meşe odunu 20 milyon liraya, 
tonu 17 milyon lira olan meşe, 
gürgen, karışık odun 18 mil 
yon liraya yükseltilirken, 
kömür fiyatlarının tonu 33-34 
milyon liradan satılmakta.

Fazilet Partisi Gemlik 
İlçe Örgütü bugün saat 
19.00’da parti binasında, 
yerel basın çalışanlarına ve 
gazete sahiplerine bir 
yemek düzenledi.

FP’den yapılan açıklama
da, yeni oluşturulan parti 
yönetim kurulununun basın 
mensupları İle tanıştırmayı 
amaçladıklarını söylediler.

İlçemizde bir buçuk yıldır 
faaliyete geçen Gemsan 
asansör Sanayi TSE’li oldu.

Gemsan Asansör
Sanayiinin sahisi Elektrik 
Mühendisi Ali Osman Yavuz 
gazetemize yaptığı açıklama
da, Gemlik'te yüksek yapıların 
bulunması nedeniyle asansör

olduğunu söyledi.
Asansörün montaj, tesis 

bakımı ve onarım işlerini Türk 
Standartlar Endüstrisi'nln 
normlarına göre yaptıklarını 
belirten Yavuz, “Günümüzde 
kalite her şeyden önde 
gelmektedir. Yapılan her 
işin standartlara uygun

kullanmanın zorunlu hale i olması gerekmektedir.
geldiğini, kurulan asansörlerin 
hizmet ehli kişilerce yapılması 
gerektiğine değinerek, bu 
konuda Gemsan'ın gerekli titi
zliği gösterdiği ve ilçede İlk 
TSE’li asansör firması

i Asansör gibi önemli bir Ihtl 
ı yacın standart dışı yapıl* 
| ması, kullananlara büyük 
1 eziyetler yaratıyor. Bu konu- 
ş da İlk olmanın mutlulu- 
i luğunu yaşıyoruz” dedi.

Dünya Gıda Günü kutlandı

“Dünyayı kadınlar besliyor”
Uluslararası Tarım ve Gıda Teşkilatı “FAO” tarafından her 

yıl 16 Ekim tarihinde kutlanan “Dünya Gıda Günü” bu yılda 
kutlandı.

İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, FAO’hun 
bu yıl ki sloganının “Dünyayı Kadınlar Besliyor” olduğu belir
tilerek, kadınlara, dengeli beslenme konusunda sağlıklı bilgi 
verilmesi halinde toplumun doğru beslenmesinde önemli rol
oynayacağı açıklandı. Haberi sayfa 3’de

BRAVO
- BELEDİYE EK BÜTÇESİ;
- RAKAMLAR TUTMADIĞI GEREKÇESİYLE 

MECLİSÇE RED EDİLMİŞ.
- ÖNCE TUTTURAMAYANLAR SONRA 

NASIL TUTTURDULAR ACABA?
■ DENGESİZİ DENKLEŞTİRMEK HER 

BABAYİĞİTİN HARCI DEĞİLDİR DE...
- BRAVO!

J^Jnan ^anuz 
==^==s=
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Medya zorda, ama görevini yapıyor
Cumartesi günü değerli dostum 

Feridun Evrenoğlu ile birlikte, Ömer 
Tuncer’in "Mudanya Sanatevl”nde 
Faruk Bildirlci’nin gazetecilik üzerine 
söyleşisini izledik. O arada, yazarın 
“Gizli Kulaklar Ülkesi” adlı yapıtının 
dördüncü, ‘son günlerde fırtınalar 
koparan Maskeli L'eydi’sinin de yir- 
mibirinci baskısını imzalatma 
olanağınrbuldum.

Deneyimli gazeteci Bildirici, 
Türkiye'de basının ve topluca 
medyanın içinde bulunduğu soranları 
yalın bir dille sıralarken, umutsuz 
olmamak gerektiğinin altını da özenle 
çizmeyi ihmal etmedi. Ona göre; 
Türkiye medyası bir değişim ve 
dönüşüm sürecinin eşiğindeydi. 
Özcesi, bu böyle devam edemezdi.

Yukarıda değindim, söyleşi yap
maktı Bildirici'nin amacı. Görüşlerini 
özetledikten sonra izleyenlerin soru
larıyla konuyu açtı, olanakla^ 
ölçüsünde derinleştirdi' Sonuçta 
ortaya şöyle bir durum çıktı : Türkiye 
medyası, bütün olumsuz yanlarına 
ve izleyicilerin haklı yakınmalarına 
karşın, özellikle “Susurluk 
Kazasından bu yana görevini yap
mıştır.

Gerçekten de öyle. Düşünebiliyor 
musunuz, eğer medya üzerine 
gitmeseydi, mafya babası mukallit
leriyle siyasetçilerin iç içeliği böyle 
ortaya dökülebilir miydi? Örneğin 
medya, CHP’li Fikri Sağlarla -parti içi 
muhalefet- arkadaşlarının TQrk 
Ticaret Bankası ile ilgili o müthiş ses 
bandı üzerinde -bütün aleyhine 
koşullara karşın- ısrarla durmamış 
olsaydı, bu özelleştirme yağması kur
banı bankanın durumuna siyasetçiler 
el atarlar mıydı? . . i ■.
el atarlar mıydı?

Diyebilirsiniz x kİ: “Ecevit, 
Haberimiz var, soruşturma yaptın 
yorduk” dedi.

İyi de Ecevit’in bir ay öncesinden, 
ama Başbakan’ın daha da öncesin^ 
den haberi varmış. Öyleyse niçin 
medyanın gürültü koparmasına rağ
men susuldu, açıklama yapılmadı, 
ihale dondurulmadı?

Bence açıklaması yokl
Medya, bu son olayda alnının 

akıyla sınav verdi. Düşününüz ki, 
Milliyet gazetesinin yeni patronu ile 
ilgili bu dehşetengiz, yeni patronunu 
Milliyetin yüzde 10’unu Çakıcı adına 
satın aldığı iddiasını araştırı yorlar, 
yüreklice. Yani medyanın namusunu, 
medya emekçileri kurtarmaya çalışıy
orlar.

Umut verici değil midir bu?

Türkiye medyasının iki önemli 
sorunu var:

Birincisi, Türkiye medyası, 
1980’den bu yana gazeteci patron

ların denetiminden çıktı, büyük ser
mayenin eğemenllğine girdi. 
Kuşkusuz büyük sermaye, büyük 
kazanç amacıyla soyundu gazete 
sahipliğine. Örneğin RTÜK 
Yasası’nda değişiklik yaptırarak 
“özelleştirme pastası”ndan 
dilediğince pay alabilmenin yollarını 
araştırdı, buldu. Elinde medya silahı 
olmasaydı, bu güce ulaşabilir, ve de 
örneğin enerji sektöründe böylesine 
at koşturabillr miydi?

İkincisi,^ ^Türkiye medyasın’ıp; 
çalışanları -emekçileri- örgütlenme 
özürlü! Evrenosoğlu, o söyleşide 
altını çizdi. Bizim medyamızda 
Cumhuriyet gazetesiyle Anadolu 
Ajansı ve Ulusal Basın Ajansı’nın 
dışında “sendika" yok! köşe 
yazarlarımız, habercilerirfılz, memura 
toplu sözleşmeli -grevli sendika hakkı 
verilmesi için çalakalem yazarlar da, 
kendi sektörlerindeki örgütsüzlük 
konusunda suskun’kalırlar.

Önceki yıl As TV’deki “Haftanın 
Konuğu” programında, deneyimli 
gazeteci Mete Akyol’un başına geleni 
yansıtmıştık Bursa’ya: Yılların 
gazetecisi, bir sabah gazetenin elek
tronik kapısından girmek isterken,, 
kartının geçersiz kılınması nedeniyle 
dışarıda kalmıştı! Yani kendisine 
hiçbir duyuru falan yapılmadan, hiçbir 
gerekçe açıklanmadan kapı dışarı 
edilivermişti gazetesinden.

İşte Türkiye medyasının durumu 
bu. Aydın Doğan, Milliyet’i Korkmaz 
Yiğit’e satarken, o gazeteden ayrıla
cak olanlara uzunca bir süre iş ver$: 
meyeceğini de taahhüt etmiş.

Anlıyorsunuz, değil mi dost 
okurlar?

Türkiye'nin yetmişbeş yıllık birikip
Türkiye’nin yetmişbeş yıllık biriki

mi, mafya babalarının pespaye 
yanaşmalarına peşkeş çekilmek 
isteniyor. Cinayetler işleniyor, o mafya 
babalarının pespaye yanaşmalarının 
emrinde eski polis şefleri çalışıyor, 
selam duruyor onlara.

Doğru, bu böyle devam edemez. 
Türkiye'nin medyası da, düzeni de 
değişim ve dönüşüm.aşamasında. 
Diyalektik bunu gösteriyor, Türkiye 
değişecek, bana öyle geliyor ki tan 
ağarmaya başladı. Hani kan çıbanı 
vardır, irini toplayıncaya değin sancı 
yapar da birden bire patlayıverince 
ufünet sarar ortalığı, ama rahatlar 
insan.

İşte Öyle. Çıban patladı gibime 
geliyor, cerahat akmaya başladı. Bu 
pis kokular, bu ortalık yere serilen akıl 
almaz üçkağıtçılıklar, çıbandan 
fışkıran cerahat gibi sanki.

. Türkiye medyası, tüm olumsuzluk
larına ve izleyicilerin haklı eleştirile 
rine karşın görevini yapıyor. Özgür 
olmamasına karşın birşeyler yapıyor.

Tan ağarıyor mu ne?

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1238
Fiyatı :50.000 TL. 

hlbi ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER 

> Mrk,: Gazhane Cad. No.51/A Tel: 513 17 97 GEMLİK 

Büro '■ Kız Yakup Mh. Kemal Bengü Cd. Horoz Apt. 

: 18 BURSA Tel: 225 20 67-223 66 88 

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 
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AYŞE NİNE 
- CANLI TARİH -

Ayşe Nine 80, Cumhuriyet 75 yaşında! Ak saçlı canlı tarih Ayşe Nine! Belleği güçlü, zekası keskin! | 
Bugünlere gelen süreci acısıyla-tatlısıyla derinden yaşamış. Kollarında büyüttüğü Cumhuriyet gelişip- 
serpilirken, Ayşe Nine de yaşlanmış, yorulmuş!,.

Asırlık çınar ve meşe ağacının gölgesinde çayımı yudumlarken, bastonuna dayanarak yanıma 
gelen Ayşe Nine'ye soruyorum:

• Sağlığın nasıl Ayşe Nine?
■ Ah, oğlum sorma! Bunca seneler hiçbir şikayetim yoktu. Ama; bir kaç sene önce midemde 

ekşime-yanma başladı. Doktorlar ‘gastrit’ diyorlar. Ayaklarım cayır cayır yanıyor! Bak, bu yaz 
gününde üst-üste 2-3 çorap giyiyorum! Doktorların verdikleri ilaçları alıyorum, ama...

İç çekerek söylediği ‘ama....’ ile susuyor Ayşe Nine.
- 'Canlı tarihin' yüzündeki anlam yüklü çizgilere bakarken içimde bir şeyler burkuluyor. Belleğimde 
zamanda yolculuk başlıyor, Cumhuriyet öncesine...

>■ Cumhuriyet Öncesi İmparatorluk döneminin serüvenleri... Fetihlerle ele geçirilen toprakların, saraya 
ryakın birilerine verilerek oluşturulan ‘tımar sistemi’ yani; OsmanlInın mülkiyet düzeni: Devlet 
eliyle kişileri (!) servet sahibi yapma anlayışı!

Yıkılan imparâtorluğun enkazları üzerine, Ayşe Ninelerin analânnın-bâbalarınıri dişiyle-tırnağıylâ 
kurduğu daha çoçuk yaştaki Cumhuriyet! Başında, ‘devlet eliyle kişi zengin etme’ anlayışını benimse-' 
meyen, Cumhuriyetin kendi iç dinamiğiyle 'burjuvazisini' yaratacağına inanan gerçek bir devlet adamı 
Mustâfa Kemal!

M. Kemal! Sürecin umduğu gibi işlemediğini, yani; burjuva sıpıfının oluşamadığını farkedince sis
temde, işleyişte değişiklik yapar! 'İktisat Köngresi’ni toplayarak ‘ekonomi bilmediklerini' açık yüreklilikle, 
itiraf eder! Ve özel sektörle devlet sektörünün bir arada yürüyeceği ‘Karma Ekonomi’ye geçilir! Bu 
süreçte de devlet eliyle kişi zengin etme’ anlayışına yer verilmez! Olumlu, önemli gelişmeler 
kaydeder bu süreçte Cumhuriyet!

.Ne kî: ömrü vefa etmâz Sonuçlarını görmeye M. Kemal’in!
1938’ler sonrası, dünyanfri da karışık olduğu (1938-44 İkinci Global Savaş) sıkıntılı bir süreç!, 

Cumhuriyet ekonomi planında ciddi bir gelişme kaydedemez! Yokluk, kıtlık, sıtma...
Ve 1950’lerle başlayan karşı-devrim süreci! Özeti: 'Her mahallede bir milyoner yaratacağım!' J
27 Mayıs 1961! Anayasal-yasal planda karşı-devrime bir 'dur!' arayışı! Ne ki: değişen köklü bir şey 

yok! .
12 Mart 1971! Tüm ileri atılimlara stop! Uçe üç tempoları eşliğinde! '

< Ecevit’li CHP’nin yarattığı heyecan(1974). İşbirlikçi sermayenin karşı-devrimci tam sayfa gazete 
ilanları: Stop! MC’Ier, ilerici atılimlara katliam!

Ve 12 Mart 1981! Özeti: Asmayalım da besleyelim mi!
Süreç devam eder: Özeti: ‘Benim memurum işini bilir!’ Helikopter gezintilerinde: 'Şu koyu falanca j 

beye, bu koyu filanca beye tahsis edin!...’ Kıyak emeklilik, okullardan felsefe derslerinin kaldırılması.! 
geriye dönük tapu işlemleri, bankerlik skandalları, ve!... Ve türbanlı başkaldırılar!...

■ Cumhuriyet 75 yaşında,( Ayşe Nine 80! Tarihin izleri Ayşe Nine’nin yüzündeki anlam yüklü' 
çizgilerde yazılı sanki! Sessizliği bozuyor soruyorum :

- Ayşe Nine, sen tarih sayılırsın, bu yöreden, yaşadıklarından bahseder misin biraz?
Ayşe Nine anlatıyor, ben sadece dinliyorum! Beraber dinleyelim!
- Denize kadar uzanan şu ova var ya, dedelerimizin dedeleri de buralarda yaşamışlar. Köye son

radan gelip, yerleşenler olmamış! Köylü hep aynı köylü! Herkes birbirinin yedi ceddini tanır! ,9 
* Sıtma vardı, yokluk-kıtlık vardı! Sıtma mücadele ekipleri 'sarı sülfat’ (kinin) dağıtırlardı. Yoklu 
başka ilaç! Bulgurluk buğdayımızı, nohutu, mercimeği kendi'ellerimizle yapardık. Kışlığımızı yazdan 
hazırlardık. Şimdiki gibi traktör de yoktu! Kazmayla, kürekle, karasabanla işlenirdi toprak! Dışardan 
tuz, şeker gibi şeyler alınırdı. Köylü sebzesini, meyvesini de satamazdı...

Yol-belde yoktu .o zamanlar. 25-30 kuruş gündelikle çalışılırdı. Yol parası alırdı hükümet. Kişi başı
na 18 lira! Büyük paraydı! Vermeye gücü yetmeyenler yol yapımında ‘mecburi’ çalıştırılırdı, aç-sefil... 
Çok adam öldü!..

- Allaha şükür, bizjm durumumuz fena değildi. Kapımız fakir-fukaraya açıktı. Durumu biraz iyi olan
lar konusünu-komşusunu kollardı. Gözü gönlü boldu insanların o zamanlar! Hatır; gönül vardı!.. -

Bazıları çok fakirdi. Tü'zunU bile deniz suyunu kaynatarak elde edenler vardı! Biz bayramlarda5-( 
kurban keser fakirlere dağıtırdık. Babam 16 yıl muhtarlık yaptı. Eli açıktı. Bayram olmadığı zamanlardı 
da kurban keser dağıtırdı komşulara!..

Ayşe Nine ‘devletimiz o zamanlar çok fakirdi!’ diyor. Şimdi bolluk var. Yol var. O zamanlar laı 
ladan deveyle taşırlardı nohutu, mercimeği. Her sefer için deveciye de yarım teneke buğday-nohu 
verilirdi!. Çıkrığını gösteriyor.. ‘50 yıllık! Pamuğu, yünü bu çıkrıkla eğitirdim. Üst-baş yapardık 
kendimiz örerdik!" diyor.

Ayşe Nine yoruldu. Anlattıkları' da sayfalara sığmaz. Öylesine dolu ki! Son bir soru soruyorum: i
■ Ayşe Nine, bir kaç yıl önce ne oldu da midende ekşime-yanma başladı, gastrit oldun? 1
- ‘Açık, açık konuşayım’ diye söze başlıyor.
‘İstanbul’dan birileri çıkageldi. Yanında da adamları var. Arkası kuvvetli olmalı. Cebinden bi 

kağıt çıkardı. Bu köyün tapusu bu, köy benim üstüme kayıtlı. Çıkın gidin köyden’ diyoı 
Tanımayız-etmeyiz bu adamları. Buralardan değil! yabancı!.. ‘

Ayşe Nine’nin gırtlağı düğümlendi, öksürmeye başladı. Ilık su verdik fayda etmedi. ‘Yoruldum 
sonra konuşuruz’ dedi. Bastonuna dayanarak dinlenmeye giderken, başını çevirdi: .

- Sen bunları bir yerlere yazarsın da! dedi.
Bir daha konuşamadık Ayşe Nine’yle. Ayrılırken tekrar etti:
- Dün anlattıklarımı bir yerlerde yazmak da istersin şen!
- Neden olmasın Ayşe Nine, şayet senin de hoşuna gidecekse!

Ah, Ayşe Ninem ahhh! Ayşe Ninelerim!
Demek İstanbul’lardan birileri çıkageldi, cebinden bir kağıt çıkardı ve bu köyün tapusu bu 

bu köy benim, çıkın-g id in dedi!.
Seni, sîzleri ‘gastrit’ eden nedenlerin defteri dürüldüğü zaman, Cumhuriyet de esenliği 

çıkacak, sağlığına kavuşacak!
Sîzler sıtmayı ‘sarı kininle’ âltetdiniz! Başka ilaç yoktu! j \
Cumhuriyete musallat olan ‘gastrit böcekleri’ de altedilecekler! Üstelik bin türlü ilacı varl

Torunların ve Cumhuriyetin kurumlan!

Ayşe Nine 80, CUMHURİYET 75 YAŞINDA!
J
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L Karfeg 
SIRASI GELDİKÇE

İLLA ÜNLÜ MÜ OLMAK LiEREK..
“Bir okul, bin cezaevi kapar.” Eğitimin önemini belirten 

ne güzel bir deyim. Her iyi ve olumlu şeyin başı eğitim ve 
öğretimden geçer düşüncesi ile Türk İnsanının çağın 
gerisinde kalmaması için Sn. Cumhurbaşkanımız Süleyman 
Demirel'in işareti ile eğitime katkı seferberliği başlatıldı. 
Hamiyetli ve hayırsever vatandaşlarımızdan okul inşa 
ettirmeleri istendi. Bugüne kadar yüzlerce hayırsever 
vatandaşımız bu devlete gönülden katılarak yurdumuzun 
dört bir yanında ilköğretim okulları, liseler, üniversiteler 
yaptırdı. Geleceğin umudu çoçuklarımıza armağan etti.

Gemlik'li hemşehrimiz LALE-KEMAL KILIÇ ile 
otuzbiryıldır Kurşunlu Beldemizde ikameteden ve bu 
nedenle kendilerine Gemlik-Kurşunlulu sayan ÇAĞLAR 
Ailesinden Sn. Nursel ÇAĞLAR bacımız; iki ilköğretim 
okulunu Türk Milli Eğitimine yöre çoçukları iyi ve sağlıklı 
eğitim alsınlar diye bağışladılar. Tanrı, bu büyük hayırlarını 
kabul etsin. Diğer vatandaşlarımıza ve hemşehrilerimize 
gönüllerine böylesi hayır işlerinde bulunmayı nasip etsin. 
İçten dileğim bu.

Üçüncü Cumhurbaşkanımız ve hemşehrimizi Merhum 
Celal Bayar anısına Devletçe yaptırılan ikmali İçin büyük 
desteğini bildiğimiz o günün M.E. Bakanı ve halen 
Milletvekilimiz Sn. Turhan TAYAN'ın Gemlik'imize 
kazandırdığı Celal Bayar Anadolu Lisesi ve Sn. Lale-Kemal 
Kıhç’ın ilçemizin en fakir bir yerleşim alanında inşa ettiği okul 
'1997-1998 öğretim yılı başında; törensiz Sn. Nursel 
ÇAGLAR'ın okulu bu yıl 22 Eylül'de Kurşunlu Beldemizde, 
Valiliğin düzenlediği bir törenle hizmete girdi. ■

Bir şey beni çok üzdü Gemlik'li olarak. İnanıyorum ki; bir 
çok sağ duyulu hemşehrimi de üzdü. Hayırsever Lale-Kemal 
Kılıç, varlıklarının büyük bir bölümünü harcayarak okulun 
her türlü ihtiyacını bir tamam karşılayarak okulu yaptırdı. Ne 
tören, ne plaket ne de bir teşekkür mesajı.

Vatandaşları okul yaptırmaya davet ve teşvik eden Sn. I 

İnan ‘TR‘M‘E‘1^

Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel, her üç okulun bitim 
öncesi ve sonrası birkaç kez Bursa'ya geldiği halde, okullar 
açmak için yurdun en uzak yörelerine zahmet edip koşup 
gittiği halde ne Gemlik'te Celal Bayar Anadolu Lisesi ne 
Lale-Kemal Kılıç okulunun açılışında bulundular, ne de 
Nursel Çağlar’ın okulunun.açılışına katılarak GemıİKİileri ve 
hayır sahiplerini onurlandırdılar. Birer mesajla olsun, bu 
hayırlı işlerini kutladılar.

Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasınlar. Kutlama için, 
katılım için, 'plaketle onurlandırmak için illa Koç .Sabancı, 
Has, Tekışık, Ören vb. gibi inlü işadamı mı olmak gerek? 
Onları okul inşa ettirmelerimi lazım? O ünlü işadamları, 
varlıklarının, Türk insanından aldıklarının çok cüzi bir kısmı 
ile böylesi hayırlı müesseseler! alkın .hizmetine sunuyorlar 
Sayın Cumhurbaşkanım. Oysa Gemlik'li Hemşehrilerim 
Lale-Kemal Kılıç, belkide tüm varlığının yarısını bu hayırlı işe 
harcadı. Acaba sizce hangi hayır yüce? Bütün bunları da bir 
tarafa bırakalım. Siyasi hayatınız boyunca Gemlik 
Gemlik'tiler, ve adı geçen hayırsever hemşehrilerim başta 
Celal Bayar size büyük destek verdi. Saygı sevgi gösterdi. 
Bir İnsan için en yüce olan makamları size layık gördü. 
Olması için maddi manevi gücünü harcadı.

Ne olurdu Gemlikliler için iki yılda, iki gününüzün bir-iki 
saatini vererek İlçemizi ve hayırsever hemşehrilerimizi 
onurlandıraydınız. Hiç olmaz ise bir mesaj İle kutlasaydınız 
sizi bekledik. Aramızda görmek istedik.

Size gönül verenlerin, destek olanların, isteğinize uyarak 
arzularınızın yerine getirilmesine çalışanların diğer 
kimselere gösterdiğiniz alakayı beklemek hakkı 
Cumhurbaşkanım.

Ben duygu ve düşüncelerimi sizlere arzetmekle 
rahatladım. Belki; bu işlerden sîzleri bilgilendiren bile olmadı. 
Ne bileyim? .«

Böyle ise benden öğrenmiş olun. Saygılarımla.

^MUSTAFA KEMAL’İ BİLMEK
Türkiye Cumhuriyeti'nln özdeksel temeli, Söğüt kışlağı değil, 

Sakarya ovasıdır, Sakarya boylarıdır.
Bu temel “kavml” değil, “kevni” dir. Bu temelde, bireysel 

değil, kamul buyrultu vardır.
Kuruluş, zorba dayatmalara değil, devrimci yeğlere dayanır.
Oluşun çekirdeği, üçlü-beşli komiteler, konseyler değil, 

ulusal meclistir.
Kuruluşta, yılgı yok, eylem vardır. Eylemin anlamı Mustafa 

Kemal'in anlamı tam bağımsızlıktır.
Mustafa Kemal’i bilmek, bunu da bilmektir.

Mustafa Kemal ulusalcıdır, teslimiyet ve mandacılığı yadsır. 
Anti-emperyalist tutumunu açıkça belirler, düzenli ordusunu 
kurar, Kurtuluş Savaşını verir.

Zafer, “istiklali tam” parolasını gerçekleştiren ulusundur, 
BMM ordusunundur.

Yineliyorum, Anadolu halkıyla omuz omuza savaşan BMM 
ordusunundur. * * *

Bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda,
Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda ve Laussanne'da ölüm kalım 

mücadelelerimizle batı emperyalistlerinin takındığı olumsuz
I tavırları ve onların işbirlikçilerini, “Türkiye'nin siyasal 
I gündemine de yansıttırdıklarını” unutmayalım.

* * •
| Bizlere, Laussanne'ı bağımsız ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni 

emanet eden Mustafa Kemalleri, İsmet mönüleri, ulusal 
bağımsızlık cephesinde özveri ile savaşanları, Anadolu 
“er”lerimizi “istiklali tam” cephesine cephane yetiştiren 
Anadolu kadınlarımızı "kuvayi milliye” kadınlarımızı,

Bu pırıl pırıl insanlarımızı saygıyla anıyoruz.
Tüm yurttaşlarımızın 75’nci Cumhuriyet Bayramı 

Kutlu olsun,

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

SATIŞ MEMURLUĞUNDAN 
DOSYA NO : 1998/14 SATIŞ

Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 22.05.1998 tarih ve 1998/33 esas 

1998/291 karar şayılı kesinleşmiş kararı ile şuyun izalesi suretiyle satışına karar 

verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
Armutlu İlçesi Çukurtarla mevkiinde kain tapunun 22 pafta, 21/2063 kütük- 

sahife, 2062 parselde kayıtlı 793 m2 miktarındaki zeytinlik 3.965.000.000.-TL 
değerle satışa çıkarılmıştır.’ -

Satış Şartları:

1- Satış 20.11.1998 günü saat :15.50 den 16.10'a kadar Gemlik Belediye 

Düğün Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 

kıymetin % 75’ini. ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 

masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 

artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 01.12.1998 günü aynı yer ve aynı 

saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde 

edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma 

ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, 

artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış 

isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve. bundan 

başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını .geçmesi lazımdır. Böyle fazla 

bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nisbetinde 

pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 

lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 

verebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 

vergiler satış bedelinden ödenir. KDV alıcıya aittir.
, 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 

haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 

gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit 

olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin 

feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 

arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen 
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 

Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, vars öncelikle .teminat bedelinden alınacaktır.

5* Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 

olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 

sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1998/14 sayılı dosya numarasıyla 

Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.

, , Satış Memuru
(İC-lf. K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik Örnek No : 27

T.C.Gemlik İcra Dairesi Örnek No : 64

Dosya No : 1998/1071 Esas

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik İcra Dairesinden

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
1 -Gemlik tapusunda kayıtlı bulunan Gemlik Yeni mahalle Tamer Sokak pafta 18 

ada 434 parsel 176 da kayıtlı borçlu hissesi 3/16 olup bilirkişi tarafından yapılan tesbit 
ve kıymet takdirinde taşınmaz zemin ve 4 normal katta müteşekkirdir. Elektrik ve suyu 
mevcut olup mesken olarak kullanılmaktadır. 3 oda 1 salon önde ve arka balkonlar 
mevcuttur. 110 m2 kullanım alanı mevcuttur. Borçlu hissesi 3.187.500.000.TL.

2 - Gemlik tapusunda kayıtlı yedievler pafta 4 ada 324 parsel 32 de borçlu hissesi 
1/8 bilirkişi ile yapılan kıymet takdirinde taşınmaz 2 katlı olup yığma tula ile örülmüş 
kapı ve pencereleri olmayıp suyu ve elektrik mevcut değildir. 1 katta 2 daire 
bulunmaktadır. Borçlu hissesi 1.250.000.000.TL.. dir.

Satış Şartları:
1- Satış 1 Nolu taşınmaz 11.12.1998 günü saat: 09.45-10.00, 2 nolu taşınmaz 

11.12.1998 günü saat 10.10-10.25 e kadar Gemlik Belediye Düğün Salonunda açık 
artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75’ini ve rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale 
olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 
21.12.1998 günü saat 09.45-10.00-10.10-10.25 ‘ e kadar ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok 
artıranın taahhüdü saklı kalhrıak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en 
çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen 
kıymetinin % -40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların 
toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma 
masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 
düşecektir.

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

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 

haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça 
paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine 

sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce 

tahsil olunacak, bu fark, vars öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 

masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 

sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1998/1071 sayılı dosya numarasıyla' 
Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

İcra Müdürü
(Ic.lf. K. 126) 16/101998
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik Örnek No : 27
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SANA NE SÖYLESEM ÖMRÜM 
11 Güz geldi ah, güle ne söylesem 
11 Sana ne söylesem ömrüm 
11 Sen ki şiirler düşürürdün 
11 Uzun uğultularla akan sulara
I Toprağın tuzu, taşın izi olurdun 
1I Ayışığı toplardın güllerden 
I | Gecenin ürpertisinden çoçukluğumuza 
1* Kırgın kadınlarımıza yazılarda
I Oradan oraya savurduğumuz
11 Sarılan sarılan yalnızlığa
11 Şimdi nasıl koysam yerine.
11 Kırılan dalı, örselenen çiçeği
I Oksaşam usulca, öpsem öpsem
11 Bulutlarla düşlesem, kuşlarla düşünsem
11 Şiirle sağaltsam sayrı yüreğimi
11 Sana ne söylesem ömrüm sana
I Sen ki gümüş pullar düşürürdün 
11 Bulanık karanlığa hüznümüzün 
11 Yeniden yeniden kazanırdık umudu
I Unutulurdu yenilgi, susardı ölüm 
l| Güz geldi ah, güle ne söylesem 
11 Sana ne söylesem ömrüm 
| Toparlan, kanınla katıl haydi 

■ Kalan ömrünle, kahayan yanınla
11 Bir yoğunluğa koy günlerini.

Ahmet UYSAL
I ■Sularla adlı şiir kitabından

YARI ŞAKA YARI CİDDİ
Garip 

Özelleştirmeler
Serbesf piyasa ekonimislnln,' 

“olmazsa olmaz” şartlarından biri de . 
"özelleştirmedir.”

Yani. Devletin ticari faaliyetlerden 
çekilmesidir.

Ama.. 10 yılı aşkın bir zamandan 1 
beri, özelleştirme yapılmasına rağ- ' 
men bu İş hala rayına oturtula
mamıştır.

- Birtakım özelleştirmeler yapılmış, , 
ama hukuki alt yapı oluşturulamadıgı l 
İçin, işlemler Yüksek Mahkeme I 
tarafından iptal edilmiştir.

- Hukuki alt yapı oluşturulmuş, bu i 
seferde özelleştirmelere "mafya göl- ı 
gesi" düşmüştür.

Bir kaç yıl önce. Rusya’da hızla : 
yapılan özelleştirmeler dikkatimi çek
mişti.

Bir süre Sonra, Rusya'daki 1

Haftanın Fıkrası

Erol GÜRÇAY

eleman aranıyor
Katoloğ ve pronıasyon işinde 

prim esasıyla çalışacak 
bay veya bayan eleman aranıyor.

KÖRF€Z OFSGT
Gazhane Cad. No : 51/A GEMLİK 

Tel: 513 17 97

Matbaamızda bilgisayarlı 
sistemle kaşe vemühürleriniz 

30 dakikada yapılır.
BİR TELEFON 

YETERLİ!

Tel: 513 17 97

ANADOLU HAYAT ANADOLU SI GORTA

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

özelleştirmelerin büyük bölümünün 
mafyanın eline geçtiği haberleri gün
deme geldi.

Bu konuda yapılan bazı yorumlar, 
Devletin bu uygulamalardan haberi 
olduğu şeklinde idi.

Bu haberleri ve yorumlan okuyun
ca çok şaşırmıştım.

Liberal Sermaye, İslami sermaye 
derken, bu kez karşımıza “sermaye 
mafya beraberliği”-çıktı.

Aslında, sermayenin mafyalaşması 
demek. Devlet yönetiminin bir süre 
sonra mafyanın güdümüne girmesi 
demektir.

Zaman içinde Medyanın mafya 
kont roluna geçmesi demektir.

Bugünlerde, medyada yayınlanan 
kasetleri dinlediğimde haber ve 
yorumları incelediğimde, bizim de 
ayni kulvara girmek üzere olduğu
muzu üzülerek görüyorum.

Türk Ticaret Bankasının satışında 
ve Petrol Ofisinin özelleştirilmesinde, 
mafyanın ne denli etkili olduğu 
kasetlerden anlaşılmaktadır.

Sayın Başbakanımız; Özal döne 
minin yolsuzluklarını ’Çil.ler'e Vük- 
fenerek" bir nebze de olsa unuttur
mayı başarmıştı.

Ama. Son kasetler, işi tekrar 
başlangıç noktasına döndürdü.

Mafya ile mücadele etmek için, 
mafyadan yardım istememek 
gerekir.

Mafyayı, rakiplerini yok etmek 
amacıyla kullanmamak gerekir.

Bu tüPgirişimier toplumu dafia çök'
kirletir

Mafyayı daha çok büyütür.
Dikkatleri Çillerin mal varlığına ve 

Fazilet Partisinin kapatılmasına çe 
kerek, ülkede malı götürmek isteyen
leri birlikte izleyelim.

4

Terzinin biri fena halde hırsızlığa 
alışmıştı.

Dikilmek üzere gelen güzel kumaşlar
dan bir parçacık olsun makasının ucu 
ile aşırırdı.

Bir gece rüyasında, gökyüzünün 
koca bir bayrak İle kaplandığını gördü.

Bayrak kestiği küçük kumaş 
parçalarından yapılmıştı.

Ertesi gün rüyasını çırağına anlattı.
Çırağı ürkerek:

“■ Ama usta, bir daha kumaş çalma 
yalım. Bu sana bir işarettir” dedi.

Aralarında kararlaştırdılar. Bazen usta 
kumaş biçerken kendinden geçip, 
makası kaptıracağı sırada; çırak

usta, bayrak” der, terzi kendine 
gelirdi.

Bir gün dükkana çok zarif ve nadide 
bir kumaş geldi.

Terzi, dayanamayarak, tam makası 
kaptıracağı sırada.

Çırak yine “usta bayrak” dedi.
Fakat kendinden geçmiş olan terzi:

Ama evlat” dedi. “Dayanamaya 
cağım. Bayrakta bu da bulunsun.”

Yolsuzluk ve hırsızlık bir virüs 
gibidir.

İnsanın kanına bir girmeye görsün.
Ne yaparsanız yapın, kurtulmanız 

mümkün değil.
Terzi gibi bir süre direniyorsunuz, 

ama sonunda yine yenik düşüyorsunuz.

^W'Sözüıi özü
“Burke” Millet Meclisinde üç 
tane parti olduğunu söyledi. 
Ama yukarıda, “Basın Balkonunda," 
Onlardan daha önemli 
Dördüncü bi parti var. “Cariyle”

Sanki bugünün Türkiye’si, anlatılıyor.
Aslında, Türk Medyası, daha da ileri 

gidiyor.
Hükümeti yıkıyor.
Yenisini kurduruyor.
Devlet Yönetimini, Hükümet yetkililerini 

devamlı baskı altında tutuyor.
Kendinle iyi geçinenlere, teşvik ve kredi 

verenleri yere göğe sığdıramıyor.
Onların “önemli ve ağır” kusürlarım bile 

görmüyor.
İşine gelmeyenleri ise, yanlı ve tempolu 

yayınlan ile anasından doğduuna pişman 
ediyor,

Türk medyası, ülkeye sanki tek parti 
yönetimi gibi, ağırlığını koyuyor.

"uçuk"bir söz
O KADAR, sadist bir kocaydı ki, kansını 

bine yakın değişik şapkayla, aynası 
olmayan bir odaya kapatmıştı.

GEmLIH REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

TTO • 
155 
156 
5131055 
5131879 
5131206

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

Uludağ Turizm 
Aydın Turizm

5131051
5131052
5131053
5132954 .
5131028

ULAŞIM
5131212
5132077

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK işletme 
Turizm Der.
Spor Sah. 
Örrri. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

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

Devlet Has.
SSK Hastanesi

Hastaneler
Belediye

5139200
5132329

Mer. Sağ. Ocağı 5131068
TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
-Gemlik Taksi
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Gemlik ve Futbol
Gemlikspor’a bu sezonda, iş adamları ve 

Gemlik halkı tarafından büyük destek var.
Bu yıl hedef 3. lige terfi etmek.
Konu Gemlikspor’dan açılınca, ister iste

mez insanın aklına “40 yıl” önceki 
Sümerspor geliyor.

0 dönemin Sümersporu, Gemlik ilçesini 
aşmıştı.

Gemlik denilince akla, zeytin, Körfez ve 
Sümerspor geliyordu.

(1960) lı yılların başlarında, Bursa’da 
kıran kırana Amatör Küme maçları vardı.

Bursa takımlarında, İstanbul’dan Bursa’ya 
kayan yıldız futbolcularda oynuyordu.

Galatasaray'dan Muhtar, Beşiktâş’dan 
Çengel Hüseyin ve Şevket, Fenerbahçe’den 
Halit ve Cemal futbollarının son yıllarını 
Bursa’da tamamladılar.

Bursa Acaridman ve Güvenspor takım
ları Amatör küme Türkiye şampiyonu oldu
lar.

Acaridman, Merinos, Akınspor ve 
Güvenspor çok güçlü takımlardı.

Gemlik Sümerspor, diğer ilçe takımları 
içinde yıldız gibi parlıyordu.

Bursa’ya günübirlik geliyor, önüne 
çıkan takımı devirip geçiriyordu. -

Bir dönemin Eskişehirspor’u; Bolusporu 
şimdilerin Trabzonsporu gibiydi

Biırsa'nın tarihi futbol adamı, “Baba 
İsmet” antrenör olarak görev yapıyordu.

Sümerspor yüksek kondisyonu olan ve 
tatlı-sert futbol oynayan bir takımdı.

Daha o yıllarda presin ve markajın öne
mini kavramıştı. ... __

Koşan ve'sağlam adamlarının yanısıra 
—yıldız futbolcularıda var.

- Coşkun takımın en kaliteli adamı idi.
Toplara çok iyi vuran bir “sol ayağa” 

sahipti.
- Nehir sağlam bünyeli, hava toplarına 

hakim ve çok sert bir savunma elemanı idi.
Bende o yıllarda Merinos’ta oynuyor

dum.
(ı-ı) berabere biten bir maçımızda, 

Nehir'in taban darbesiyle, sahayı sedye ile 
terketmiştim.

- Daha sonra rahmetli Sümer dikkatleri 
çekti.

Tipi de futbol stili de, İsveç ve Norveç 
futbol ekolünü andırıyordu.

- “Minnacık İsmet” atom karınca gibi 
çalışkandı.

- ”Tuzi Necati” uzun fuleli deporları ile, 
rüzgar gibiydi.

• Güner ve Ertan sağlam ve 
çalışkandılar.

- Hayrettin Akcan dalıcı ve inatçı bir 
futbol stiline sahipti.

Rakip defansı yoruyor ve hırpalıyordu.
Sümersporlu futbolcular, 40 yıl öncesin

deki şartlara göre, çok başarılı bir düzeyde 

idiler.
। Son 40 yıl İçinde, Gemlik her konuda 

gelişti.
Sadece futbolda büyük gerileme oldu.

. Umarım Gemliksporlu kardeşlerimiz, bu 
gerilemeyi durdururlar ve futbolseverlerin 
özlemlerini giderirler.

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

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

(Tatil) 9.00-13.00-18.45 Yalova- 
Slrkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil) 

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

Deniz Otobüsü
Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45- 

\ 13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 (Tatil) 
9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-17.00- 

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

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

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

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

Feribot
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı) 

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

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

Santral 5134521-23
Başkanlık 5134520 Aygaz
Zabıta 5132432 Özgaz
Otobüs İşlet. 5134521-122 Tekgaz
Şu İşletmesi 5134521-115 Ocakgaz
İtfaiye 5132325 Ergaz
Muhpsebe M. 5134521-182 ipragaz
Yazı iş. Md. 5134521-111 Habaşgaz
Su Arıza Yalnız 185 Likitgaz

YenıUkltgaz
Alevgaz

TÜP DAĞITICILARI

513 1295
514 1700
513 1637
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95

NÖBETÇİ 

ECZANELER
20 Ekim 1998

Murat Eczanesi
21 Ekim 1998 

Balıkpazarı Eczanesi
22 Ekim 1998

Bayer Eczanesi
23 Ekim 1998 

Gemlç Eczanesi
24 Ekim 1998

Sağlık Eczanesi
25 Ekim 1998 

Gemlik Eczanesi
26 Ekim 1998

Erçek Eczanesi

GEMLİK te SİNEMA GÜNLERİ

TUTKU: “Mr. Bean



20 Ekim 1998 Salı

Körfez
Sayfa: 6

:er gibi ezdi geı

£Lu kçtdçu^
gol atılmazki!

Gemhkspor, cumartesi günü zayıf rakibi Orhangazi Karşılaşmanın, Yeniköyspor’dan Serdar kırmızı kart 
YeniKöysporu 15-0 yenerek, görülmemiş bir galibiyet elde görerek, oyun dışı kaldı.

Öte yandan Sümerspor’da cumartesi günü Gemlikspor
ilk yarının bınnci r’in ayağındaki göhe WWn °nce 11-80.87.89. dakikadMggMMta 28. ve

1-0 öne 9^en _____ ^ya kadac^^B^^WWWBİKada Ercan'ın golleri ilej§SM^W^W^toerek. 
ab « ja ,a amadı. ; ‘ "c > «A düŞR» tehlikesinden kurtuldu.

31. dakikada . dakikad^^MM^^^MB^tafakemaİpasa Kav^l®|^^^S^ldcumla
ikspor, ikiö4W^ÎW^^^Belediyes ^|;^^B<sırW^^^ââlup

riıjMHIİHImda IMiMMiyss.
» n altı

9e en penaltıyı gdfe;^ sinden
dakikada Nuri, 5 Küçük Sedat.%Mp kalay» GEMLİKSPOR : 15 JYENİK
gol yağdır ^^^^^^^Pakemler: Süreyya TemflMMM

B“nd simmblukâya alan FGEMLİKSPOR : Özcanf^l
Gemhkspor _______ d j^M^^MMWdnan(*****) Erkan)*****) Nihat)
dakikada Ömer, 64. dakikada Büyük B.Sedat (***•*) Türker)******) Necmi (***•*) Abdullah (“***)
Abdullah ve 83. dakikada Necmi, 84. ve 86. dâkiRada Küçük K.Sedat (****•) Nuri )***“)
Sedat, 90. dakikada Büyük Sedat’ın golleri ile 1998-99 liginin YENİKÖYSPOR: Öykü(‘) Sedat (*) Osman)*) Cihan (*) 
bugüne kadar yapılan karşılaşmalar içerisinde en çok gollü Ramazan(*)_ Adnan (*) Okan (*) Alptekin)*) Özkan)*) 
olan karşılaşması oldu. Memduh)*) Özgür)*)

ile ilk devreyi 3-0 k| 
şahlandı.

48. dakikada

Çil 
Devat)’ 

) Ömer)*' 
’) Abdullah (*’

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN
Dosya No: 1996/215
Gemlik Kurşunlu Köyü, Altıntaş Mevkiinde 

kain, Tapu Fen Memuru Halil Bilici’nin 5.12.1997 
tarihli krokisinde (A) harfi ile tesbit ettiği ve krokide 
(A) ile belirtilen taşınmazın doğusu 2469 nolu 
parsel, güneydoğusu 342 nolu parsel kuzeyi 
Mudanya Gemlik yolu, batısı devlet ormanı ile 
çevrili ve miktarı 19475,93 m2 olan, (B) harfi ile 
belirtilen taşınmazın doğusu kuru dere, güneyi 
348 nolu parsel, batısı 2471,340,344,346 nolu 
parseller, kuzeyi Gemlik-Mudanya yolu ile çevrili 
ve miktarı 11577,17 m2. olan taşınmazların 
davacı Mesut Özaltın tarafından senetsizden 
teşçili talep edildiğinden dava konusu taşınmazlar 
hakkında hak iddiasında bulunanların ilan 
tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 
1996/215 esas sayılı dosyasına müracaat 
etmeleri ve itiraz etmeleri ilan olunur..

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ 

SATIŞ MEMURLUĞUNDAN 
DOSYA NO : 1998/12 SATIŞ

-• Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 22.05.1998 tarih ve 1998/31 esas 

1998/289 Karar sayılı kesinleşmiş kararı ile şuyun izalesi suretiyle satışına karar 
verilen ve aşağıda belirtilen gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Armutlu ilçesi Çukurlarla mevkiinde kain tapunun 5O.L.2.d pafta, 179 ada, 
93/9048 kütük-sahife, 8 parselde kayıtlı bulunan 307.40 m2 miktarındaki arsa 
3.150.000.000.-TL. değerle satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları
1- Satış 20.11.1998 günü saat :15.10 den 15.20'a kadar Gemlik Belediye 

Düğün Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 01.12.1998 günü aynı yer ve aynı 
saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde 
edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma 
ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, 
artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan 
başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla 
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak İsteyenlerin 1998/12 satış sayılı dosya 
numarasıyla Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.

Satış Memuru

(lc.lf. K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik örnek No : 27

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ 

SATIŞ MEMURLUĞUNDAN 
DOSYA NO : 1998/13 SATIŞ

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 22.05.1998 tarih ve 1998/32 esas 1998/290 

Karar sayılı kesinleşmiş kararı ile şuyun izalesi suretiyle satışına karar verilen ve 
aşağıda belirtilen gayrimenkul açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Armutlu ilçesi Dereağzı mevkiinde kain tapunun 27 pafta, 28/2718 kütük-sahife, 
2713 parselde kayıtlı bulunan 855 m2 miktarındaki zeytinlik 2.700.000.000.-TL 
değerle satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları:
1- Satış 20.11.1998 günü saat :15.30 den 15.40'a kadar Gemlik Belediye 

Düğün Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 01.12.1998 günü aynı yer ve aynı saatlerde 
ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse 
gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen 
müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın 
tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan 
alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve 
paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış 
talebi düşecektir.

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

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

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin 

feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen 
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 

Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 

masrafı verildiği taktirde İsteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 

sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1998/13 satış sayılı dosya numarasıyla 
Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.

Satış Memuru
(lc.lf. K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik örnekNo:27
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Cumhuriyetimiz 75 yaşında
Belediye Meclisi ekim ayı tojpIct^tılaj^k^eVtirıh ediyor

1999 Belediye Bütçesi
2 trilyon 821 milyar lira
✓ Perşembe günü toplanan Belediye Meclisinde 1999 yılı bütçesi ele alındı. 2 trilyon 
821 milyar liraya bağlanan bütçe, FP’lilerin red oylarına karşın çoğunlukla kabul edil
di.

Bütçenin yüzde 34.86’sı personel giderlerini kapsıyor. Yatırım harcamalarına 5.5 
Bilyon lira ayrııldı.Haberi sayfa 3’te

Umurbey’de traktörkozasındaüçkişiyaralandı

Yaşlı kadının ayağı koptu
Umurbey Beldesinde i koptu.

geçtiğimiz pazar günü î Ehliyetsiz sürücü, Sedat 
meydana gelen ilinç trak- i Kaya'nın kullandığı traktör 
tör kazasında Rukiye i hız yüzünden kontrolden 
Düşmez adındaki (76) i çıkıp yaşlı kadını ezdi.
yaşındaki kadının ayağı i Haberi sayfa 3'de

Kemal Akıl, Mha^otary ve Çimiaş’ateşekWer

Ticaret Lisesine 
21 bilgisayar 
armağan edidi

Genç işçi av tüfeğ ile evinin . 
bodıumİuğunda ölümü seçti

HAFTAYA BAKIŞ
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□ Kadri GÜLER

Cumhuriyet
[ Yurdun her tarafında Cumhuriyetin 75. yıldönümü 
nedeniyle yoğun bir kutlama programları uygulanıyor.

Büyük kentlerde Valiliklerin organizasyonu İle kitle 
yürüyüşleri düzenleniyor.

Gösteriler, sergiler, konferanslar, konserler birbirini izliyor.
L Bir coşkudur gidiyor.
t İnsanın sevinmemesi olası değil.
| Ama bu durum bir yandan da insanı düşündürüyor. •

Durup dururken niye böylesine bir coşku.
Niye devlet bu tür düzenlenemelere daha önce hiç 

gitmedi?
Yürüyüşler, gösteriler bir devlet dayatması mı?
Gelişen laiklik ve Cumhuriyet karşıtlarına karşı bir 

gövde gösterisi mi?
Neden hala 10. Yıl Marşı söylenir de, 50. Yıl Marşı veya 

yeni bestenenen 75. Yıl Marşı söylenmez.
75 yılda Cumhuriyetin kurumlarıni oluşturamadık da bir 

tehlike mi yaşıyoruz?
Bunlar hep kafalarda sorulan sorular.
Akkıhç’ın deyimiyle “Ne yaptık veya yapmadık da, 

75’nci yılda Cumhuriyet’! korumak ve kollamak için 
sokaklara dökülmek zorunda kaldık?”

Bugün, Cumhuriyet karşıtlarını, Cumhuriyetin eğitim 
kurumlarında bizler yetiştirmedik mi?

Cumhuriyetin kurucusunun kapattığı medreseler, 
zaviyeler, tarikat yuvaları, kimler tarafından beslendi? 
Kimler tarafından desteklendi?
i Bir ellerinde Kurian, bir ellerinde bayrakla miting mey
danlarında dini siyasete alet edenler, cuma, namazlarına 
padişah edelarıyla katılanlar, ırkçılığı, Türk- İslam tezlerini 
devlet görüsü yapmaya çalışanlar, hatta bu görüşü 
Atatürkçü düşüncenin önüne koyanlar, bugün niye 
yakını yorlar.

Onların yakınmaya hiç hakları yok.
Bugünlere onlar yüzünden gelindi.
Laik Cumhuriyetin, insanın kul olmaktan çıkıp birey olma, 

kişiliğini geliştirme, yönetmenin Allah buyruğu değil, kişinin 
seçme hakkı olduğu, kişilik haklarının ise evrensel haklar 

[ olduğunu öğrendik.
I Cumhuriyetin bize kazandırdıklarını saymakla bitireme 

lyiz.
Bize 75 yıl önce Cumhuriyeti armağan edenlerin koyduğu 

ilkelere sahip çıkmamız, demokrasimizi de geliştirecek.
Bugün batılı anlamda laik, demokratik Cumhuriyete 

t kavlamamanın sancılarını yaşıyor.
L Türkiye Cumhuriyeti, içten ve dıştan yıkılması için bir 
ateş çemberi içinde dimdik ayakta durabiliyorsa, bunda en 

ı önemli etken Mustafa Kemal Atatürk ve onun çağdaşlaşma 
için koyduğu ilkelerdir. Bunu unutmayalım.
î Bayramınız kutlu olsun.

Yine 
intihar

Yeni Mahalle Bakırcı 
Sokakta oturan DÖKTAŞ işçisi 
Ferhat Göneç, nedeni bilin
meyen bir sebeple evlerinin 
bodrum katında kendini av 
tüfeği ile vurarak öldürdü.

Genç işçi bıraktığı notta 
“Günahlarımın bedelini 
ödeyeceğim. Ölümünden 
kimse sorumlu değil” diye 
yazdı.

Olayla ilgili soruşturma 
sürüyor. Haberi sayfa 3’te

Sergi ve 
konferanslar 
ard arda

Cumhuriyetimizin 75. 
yıldönümü nedeniyle konferans, 
sergi, konserler ard arda yapılıyor.

Geçtiğimiz hafta Ülkü Ocakları 
Derneğince Esnaf Kefalet 
Kooperatifi Salonunda Yrd. Doç 
Özcan Yeniçeri tarafından “Türkü 
devlet yapan Adam Atatürk," 
konulu konferans verildi. Embiya 
Çavuş adlı ressamın sergisi ilgi 
topladı. ADD yarın saat 14.oo de 
“Atatürkçü Düşünce ve Gençlik” 
konulu konferans , ANAP Gençlik 
Komisyonu ise Metin Arolat’lı 
konser düzenliyor. Halk Eğitim 
Sergisi de yarın açılıyor.

Haberi sayfa 3’de

Gemlik Ticaret ve 
Anadolu Ticaret Meslek 
Lisesine işadamı ve Ticaret 
Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt, MINA A.Ş. ve 
Rotary Kulübü ile ÇİMTAŞ 
A. Ş. tarafından armağan 
edilen 21 bilgisayarın tutarı

7 milyar lira.
Dün, okulda yapılan 

törende bilgisayar labratu- 
varı hizmete sokuldu. 
Bilgisayarların tümü 2000' 
yılına kadar sınırsız internet 
görüşmesine açık.

Haberi sayfa 3 de

Belediye Sağlık < 
taramasına başladı

Gemlik Belediyesinde bir 
süre önce yeniden oluşturulan 
Belediye Doktorluğu, ilçe 
okullarında sağlık taramasına 
başladı.

Sağlık taraması nedeniyle 
bir toplantı yapan Belediye

Başkanı Nurettin Avcı, 
Belediyenin sağlık personeli 
nin belediye çalışanları 
yanında halk sağlığı ile de 
ilgilendiğini bu nedenle 
okullarda sağlık taramasına 
başladıklarını söyledi.

Dun başlayan yağmur bazı semflerı gÖle'çwtra

RENKLER
== Gonca YERLtYURT =

Cumhuriyet
Yürüyüşünde Buluşalım
29 Ekim 1923 bir doğum günüdür...
Çağdaş bir ulusun doğum günü...
Bir çağdaşlaşma projesinin, büyük bir atılımın başladığı 

gündür.
75 yıldır süren bu atılımda, biz benzersiz bir başarı öyküsü 

yazdık.
Bu başarının bize kazandırdığı en önemli nitelik, 

Cumhuriyetimizin kuruluşlarıyla kazandığımız yurttaşlıktır. 
Kullardan oluşan bir topluluk değil, özgür yurttaşlardan, çağdaş 
insanlardan oluşan bir ulus olmamızdır. Yazısı 3. Sayfada

Yağmura esir olduk
Dün akşam saatlerinde | 

başlayan yağmur, ilçemizde i 
birçok mahallede büyük biri i 
kintiler yaparak i
vatandaşların evlerine giriş i 
çıkışlarını engelledi.

Sabaha kadar durmayan i 
yağmur, Hamidiye Mahallesi i 
Kumsal Sokakta Gümrük i

binası önünü adeta göle 
döndürdü..

Yoldan geçen araçların 
bile etkilendiği gölcükler, 
Belediye itfaiye ve Fen İşleri 
ekipleri tarafından uzun 
süren çalışmalar sonucu 
giderilebildi.'

TAŞI GEDİĞİNE

KÖŞEMDEN
________ Yılmaz.AKKILIÇ

Cumhuriyetin yaşı ve başı
‘Yahu bu telaş niye?"
Evet bu telaş niye?
Türkiye’de, 75 yıl sonra Cumhuriyete sahip çıkmak bir 

gereklilik, hatta zorunluluk halinde dayatıyorsa, bana göre 
birşeyler aksamış, aksıyor demektir. Geçen 75 yılda 
Cumhuriyetin kurumlarıni yerleştirememiş, şu veya bu 
nedenlerle, sistemi rayına oturtamamışız demektir.

razısı 2 sayfada

CUMHURİYET
TÜM YURTTA MİLYONLAR YÜRÜDÜ
LAİK CUMHURİYET İÇİN
OMUZ OMUZA, GÖNÜL GÖNÜLE
ONURLA, KIVANÇLA, İNANÇLA 
UFKU KARA BULUTLAR BÜRÜMESİN DÎYE...

fJnan ^JJarruz
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Cumhuriyetin yaşı ve başı
İki gün sonra Cumhuriyetin 

75’irici yıldönümünü kutlayacağız. 
Bilirsiniz, eskiler durmuş oturmuş 
kişi için “yaşını başını almış” der
ler.

İki anlama gelir bu deyim:
Birinci anlamıyla, birikimleri 

olan, zamanında yanlışlar yapmış 
Olmasına karşın ders almış, gerek
siz yere kavga gürültü etmekten 
kaçınan, olgun kişiyi tanımlar.

İkincisiyle de, ilerlemiş yaşına 
ve, edindiği deneyimlerine karşın 
bir türlü oturuşmamış bir kimliği...

Cumhuriyetimiz 75 yaşında. 
Şöyle bir şapkamızı önümüze 
koyup düşünsek, “Acaba yaşını 
başını almış bir görünümü var 
mı Cumhuriye timizin?” diye. Bir 
ir delesek: “Acaba birinci 
anlamıyla mı ‘yaşını başını 
almış’ görünümde, yoksa ikinci 
anlamıyla mı?”

Pazar günü 78 ilde caddeleri, 
alanları dolduran yurttaşların 
coşkusu, deyimin hem birinci, hem 
de ikinci anlamını çağrıştırıyor 
bence. Öyle ya, Cumhuriyeti mil 
yonlar sahiplenmiş, “Türkiye laik
tir, laik kalacak” sloganıyla 
yürümekte. Bu, güven veriyor 
insana. Ama bir kuşku da uyanmı 

i yor değil içinizde :
“Yahu bu telaş niye?”
Evet, bu telaş niye?
Türkiye’de, 75 yıl sonra 

Cumhuriyete sahip çıkmak bir 
gereklilik, hatta zorunluluk halinde 
dayatıyorsa, bana göre birşeyler 
aksamış, aksıyor demektir. Geçen 
75 yılda Cumhuriyetin kurumlarını 
yerleştirememiş, şu veya bu 
gedenlerle, sistemi rayına oturta
mamışız demektir.

Eğer 75 yılın sonunda, hala 
Cümhuriyet’i koruma ve kollama 
•kararlılığımızı haykırarak caddeleri 
ve alanları dolduruyor, hala 
Cumhuriyetin kurucusundan 
medet bekliyorsak, Cumhuriyetle 
karşı akımların ciddi bir tehdit 
haline gelmiş oluşundan dolayı 
tedirgin demektir.

Açı., ama gerçek!

; TV haberlerinde izledik, gazete 
lerde okuduk. Kimileri Cumhuriyet 
yürüyüşünden hoşnut değil, karşı 
eylem düzenleme girişimlerinde 
bulunuyorlar. Örneğin HADEP 
İstanbul’da korsan mitingler

örgütlemiş, taşlı sopalı kavgalar 
olmuş, pek çok kişi gözaltına alın
mış.

RP ârdıMFP.de pek hoşnut 
görünmüyor. Siz bakmayın! İ.Melih 
Gökçek’in elinde bayrak, kortejin 
en önünde gülücükler dağıtarak 
karne ralara poz vermesine. Bu 
kesim, “28 Şubat”tan .bu yana 
"takıyye”de...

O zaman ister istemez soru 
işaretleri kıvrılıyor beyninizde:

“Acaba biz, geçen 79 yılda ne 
gibi yanlışlar yaptık ki,
Cumhuriyetten haşnut
olmayanlara karşı, Cumhuriyeti 
korumak ve kollamak için 
sokakları doldurmak zorunda 
kalıyoruz?”

Kim, kimler, ... yıllar ve yıllar 
boyu, “Türk-İslam sentezi” adını 
verdikleri çağ dışı bir öğretiyle 
Cumhuriyetin maddi dayanağı 

"olan ^üTu sTİ u ırk ve'cfFn vektör7 
lerinin bileşkesine / oturtmaya 
kalkışarak, bunu devletin tutumu 
haline.geti rerek, bilerek veya 
bilmeyerek ayrışmanın ve terörün 
tohumlarını etkiler?

Kim, kimler.....ünlü fötr ’şap- 
kalarını enseye yıkıp “Cuma 
İbadeti”ni objektifler aracılığıyla 
siyaset taamına katık eylediler?

Bu.soruların yanıtları var, değil 
mi dost okurlarım? Hangi görüşten 
olursanız olun, şöylece anılarınızı 
yoklayıp objektif olmayan özen 
göstererek düşünecek olursanız, 
yanıtlarını bulabilirsiniz bu soru
ların.

75’nci yılda alanları, caddeleri, 
Anıt Kabir’i dolduran büyük kala
balıklar beni duygulandırıyor, yarın 
Bursa’da da en az 50 bin 
Cumhuriyetçinin yürüyeceğine, 
inanıyorum.

Evet ama...
“Neden” diye soruyorum kendi 

kendime, “ne yaptık veya yapa
madık da, 75’inci yılda 
Cumhuriyeti korumak ve kolla
mak için sokaklara dökülmek 
zorunda kaldık?”

Neden geçen zamanı hovarda
ca harcadık?

Neden hala “Onuncu Yıl 
Marşı”yla coşuyor, yürüyoruz?...

Neyse! Bu karamsar ihtiyara 
bakmayın siz genç Cumhuriyet 
çiler, bayramınız kutlu olsun!..'.
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CUMHURİYET
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- Tarihe, tarihin sadece
bir zaman diliminden bakanların 
yanılması kaçınılmazdırl-

Orta Asya insanının bilinen tarihi İ.Ö. 6000’lerin ötelerine uzansa da bilinmeyen tarihi daha ] 
uzak geçmişlere gider! Gökyüzünden zembille inmediklerine göre, belki de insanoğlunun- 
varoluşunun başlangıcına kadar!

Amerikadaki yerlilerin de, Bering Boğazı buz tuttuğu zamanlarda, Kıta’ya Orta ve Uzak 
Asya’dan geçen cesur serüvenciler, meraklılar ve ekmek kapısı arayanlar oldukları 
Antropolojinin ortaya koyduğu, doğruluğu kuvvetli bir varsayımdır!

Orta Asya’nın uzak geçmişi bir yana, İ.S. 9. y.y. önceleri başlayan ve uzun süren şiddetli 
kuraklık, insanları yurtlarından ayrılmaya zorladı. Türkler için elbette tek neden bu değildi! 
Türklerin Orta Asya serüvenini anımsayanlar, onların sıcak denizlere inmek için Çinlilerle 
sürekli kapışmalarını, Çin Seddi'nin yapılış nedenlerini de bilirler! Çin tarihi kaynakları bu bil-; 
giler konusunda oldukça zengindir!

Birçok nedenler bir yana; 'Gök Tanrısı' yağmurunu, güneşini esirgeyince, ‘Yer Tanrısı'da, 
çayırını-çimenini-meyvesinî esirgemiş! Bu durum karşısında, dalgalar halinde, Türk ağırlıklı 
‘Büyük Göç’ başlamış!

Orta Asya insanları; Anadolu’dan, Pers(İran) ve Arap dünyasından tümüyle habersizde 
değildiler! İpek ve Baharat yollarıyla yapılan ‘kervan’ ticaretine takılıp .gelenlerden, geri dönen
lerden duydukları, dilden dile dolaşan abartılı anlatımlardan haberliydiler.

’’ İ.S. 9. y.y’ın başlarında başlayan, 300 sene süren Büyük Göç’ün ‘tarih’ bilgisine sahipsiniz. 
Ayrıca, insanlık tarihinde çok anlamlı, özel bir yeri olan bu zorlu göçün destanını da din- 
lemişsinizdir! lltj V

Ergenekon Destanı!.. I.S. 9. y.y’da Anayurtlarından gruplar halinde ayrılmaya başlayan, 
300" yıllık1 göç boyunca; karşı laştikiârı başka topluluklarla ve bilmedikleri yollarda doğa ile 
mücadele ede ede ilerleyen Türklere, bu insanlara yol gösteren kimdi, ne idi? . '

Elbette, hayatın doğrudan kendisiydi! Bu yadsınamaz bir gerçek!
Hayatın kendisi!,> Destagın şiirli dili Bozkurt'uh (Bozkurtların)-yol gösterdiğini söyler.

Doğrudur, ama, nasıl? ' * ' '
Yanlarında atları, sürüleri ve köpekleriyle, yaya-yapıldak bilmediği yollarda-dağlarda, duraJ 

kalka ilerleyen göç insanları, her türlü olanaktan en doğru tahminlere ulaşarak, hayattan 
öğrenerek hayatta kalabilirlerdi! Öyle de oldu!

Kuraklık, sadece insanları değil, kurtları, kuşları, bitkileri... Bütün canlıları açlığa, yokluğa, 
yok olmaya mahkum etmişti!..

Sürüleriyle yol alan insanlar, bir yandan kendilerini ve sürülerini vahşi hayvanlardan, âç 
kurtlardan korumaya çalışırlarken, bir yandan da onların izini sürerek kendilerine bir çıkış yolu 
arıyorlardı. Kurtlar kuzuları çok sever!.. Kuzularını kurtlara kaptırmamaya özengöste 
rerek, aynı zamanda da dağlara dayanıkİık kurtların izini sürerek yol alan insanlar, gele- 
gele öyle bir yere gelirler ki; üç tarafı, geçit vermez dağlarla çevrili, kuş uçmaz, kervan 
geçmez bir yer! Tam bir çıkmaz!

Destan’ın şiirli pili bü dağların aşılmazlığını “üç tarafı demirden dağlarla çevrili”’ifadesiyle^ 
niteler.

Bu zahmetli, bu-uzun yolculuğun ‘akibeti’ bu mu olmalıydı? Bir çikış, bir kurtuluş yolu, mut
laka bir çare bulunmalıydı!...'

İşte, tamda bu nokta da, çaresizliğin çaresi, demircilikle uğraşan bir ‘demirci ustası’ 
olur! Demirci; körüğünü kurar, ‘demirden dağı’ eriterek bir ‘geçit’açar! (Yontma taş devri-; 
Cilalı taş devri-Demir ve Tunç devirlerini anımsayın). v ,.................... , ” '

Bu geçitten geçerek Anadolu’ya ulaşır Türkler! Ve büyük çoğunluğu,
“Dörtnala gelip Uzak Asya’dan,
Akdeniz’e bir kısrak başı ğibi uzanan.”

Anadolu’ya yerleşirken, bazı küçük gruplar da Karadeniz'in kuzeyini takip ederek, Avrupa'nın’ 
çeşitli yörelerine, Finlandiya'lara kadar ulaşır, oralara yerleşirler!

‘Büyük Göç’ün tarihsel ve destansal bilgisinden sonrası!....
Selçuklular öncesi, Selçuklular dönemi ve yüz yıllık Moğol istilasıyla İpek ve Baharat yol- 

wıyl.â yapılan ticaretin kesintiye uğraması, 1299 yılında OsmanlI Devleti'nin kurulmasa 
İmparatorluk süreci ve Birinci Dünya Savaşı'nın (1914-18) Sevr’le noktalanması!.. Bunları bili 
yorsunuz!

Bir sonun başlangıcı olan ve yeni bir başlangıcı yaratan Kurtuluş Savaşı'nı da biliyorsunuz: 
Hedef: Misak-ı Milli.Türkiye! Savaşın taktiği: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır! Bu 
satıh bütün vatandır!" Başkomutan : M.Kemal Atatürk!

- Savaş kazanılmış, sınırlar kesinleşmiştir! Yeni başlangıç : CUMHURİYET 129 Ekim 1923 J 
Pek çok badirelere karşın (bugünlere gelinmiştir! Bugün de zorluklar var! Ama, sınırlardan 
kaygımız yok! Genişler de küçülmez!

Cumhuriyet 75 yaşında!

Acımız, bugün, 'sathı müdafaa' dadırl
Bu toprakları, sanki, işgal ordusu gibi yağmalayanlara, yağmalatanlara 'dur!' demek için 

zaman kaybına tahammül yoktur!
Aklın, emeğin yağmalanmasına tahammül yoktur!
Bu ülkenin 'kötü' yönetilmeye tahammülü yoktur!...
Ve, bu ülkenin insanları, yetişmiş insan gücü 'heba' edilmemelidir. Kendini bulunmaz 'hint 

kumaşı' sananların engeli kalktığı, ileri demokrasinin önü açıldığı, tecrübeyle yeni devrimci 
kuşak kaynaştığı zaman, Cumhuriyetin sağlam temelleri daha da pekişecektir!

Toplumsal barışın, dengeli gelir dağılımının gerçekleştiği, ulusun kayıtsız şartsız egemen 
olduğu özgür bir Türkiye özlemiyle!

Bu ülkeyi, bu ülkenin insanları taşıyacak sonsuzluğa!
Ve Cumhuriyet 75 yaşında!

■DÜZELTME : Geçen hafta yayınlanan ‘AYŞE NİNE’ başlıklı yazıdaki,
'Ve 12 Mart 19811’ ifadesi,
‘Ve 12 Eylül 1981' olacaktı. _______________
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eledi' c^cıısı okut» çayı ; iQP|cmnı<arf..aevam ediyor

1999 Belediye Bütçesi Gonca YERLÎYURT

2 trilyon 821 milyar lira
Perşembe günü toplanan Belediye Meclisi’nde 1999 yılı bütçesi ele alındı. 2 trilyon 

821 milyar liraya bağlanan bütçe, FP’lilerin red oylarına karşın çoğunlukla kabul edildi.
Bütçenin yüzde 34.86’sı personel giderlerini kapsıyor. Yatırım harcamalarına 5.5

trilyon lira ayrıldı.
[ Belediye Meclisinin 
ekim ayı olağan toplantı
sında 1999 yılı bütçe ve 
kesin hesap raporu ince
lenerek 1999 yılı bütçesi 2 
trilyon 821 milyar 080 mil
yon lira olarak kabul edil
di.

Geçtiğimiz hafta per
şembe günü toplanan Be
lediye Meclisi toplantısına 
Kaya Kesen, Ali Avcı, As
lan Özaydın, Aydın Kaya, 
Osman Sal, Gül Buçukoğ- 
lu katılmadılar.

15 Ekim günü yapılan 
Belediye Meclis tutanağı
nın okunarak kabul edil
mesinden sonra. Belediye 
Başkanlığınca gündeme 
alınması istenen bir öner
ge okundu.

Önergede, Bursa Bü-

yükşehlr Belediyesi Baş
kanlığında BOT-AŞ, özel 
sektör ve yabancı serma
ye ile belediyelerin katıla
cağı "Gaz Dağıtım ve Sa
tış Şlrketi”ne ortak olun
ması isteği oylanarak gün
deme alındı.

Daha sonra 1999 yılı 
mail gelir bütçesi He İlgili 
Bütçe ve Kesin Hesap Ko
misyonundan gelen rapor 
madde madde okunarak 
oylamaya sunuldu.

Belediyenin 1 Ocak 
1999 tarihinde u/gulaya- 
cağı Vergi Gelil lerinin 1 
trilyon 682 milyar 306 mil
yon Hra olması. Vergi Dışı 
gelirlerinin 853 milyar 720 
milyon lira olaması oylan
dı.

FP'II üyeler İbrahim Çe-

tin, Enver Şahin, AH Okur j Harcamaları İse 1 trilyon
oğlu, Nurettin Yurtlu, Mdh- i
mut Küçük'ün red oyu 
verdiği oylama, 16 kabul 
oyu ile kabul edildi. ‘

Daha sonra yardım ve 
fonlarla ilgili fasılın 285 mlk 
yar 054 Hra olarak kabul 
edilmesine yine FP'II İbra
him Çetin, Nurettin Yurtlu, 
red oytı kullanırken, diğer 
üyelerin oylarıyla gelir büt
çesi 2 trilyon 821 milyar 
080 milyon Hra olarak ka
bul edildi.

, Gider bütçesinin görü- 
şümlesinde bölümler teker 
teker okunarak ele alındı, 
1999 yılının cari harcama
ları 1 trilyon 264 milyar 520

049 milyar 010 milyon lira 
olarak kabul edildi.

Encümen üyelerinin 
i oturum başına 15 milyon II- 
i ra alması, Bakanlar Kurulu 
; karârı İle 24 saat devamlı- 
i lık gösteren zabıta ve itfal 
i ye hizmetlerinde görevlile- 
i re fazla mesai verilmesi 
: kabul edildi.

Belediye bandosunun 
i çalışanlarına da yeni zam- 
; lar yapıldı

Şefin aylığı 20 milyon li- 
. raya, bandocuların ki İse 
i 17 milyon 500 bin liraya çı- 
i karıldı. Belediye Meclisinin 
İ gündeminde kalan diğer 
i konuların görüşülmesi için

milyon lira olarak. Yatırım i toplantının 5 Kasım güriü- 
Harcamaları, 507 milyar ] ne ertelenmesine karar 
550.milyon lira. Transfer i verileli

■detürk ve Filiz terfi etti Gene işçi av tüfeğ ile evinin 
bodrümîuğunda ölürnü seçti

Gemlik U Bde tky es t 
İMhasebe servisinde çalışa 
Juncl Dedetürk. Muhasebe 
ffidfit ,y.ard un ediğin*., 
tilgisayar işletmesi ol cm 
hrhan Filiz Jse , Su 
iânalizasyon ” İsletme

Müdürlüğü görevine «eti 
tjidtter. • : ‘

• Öte yandan Belediye.
Avı. kaihğı re» una Gamze

' VeUtîafec
Hekimliği kadrosuna da

Yine konferanslar

Ticâret Lisesine 
21 bilgisayar 
armağan edidi

■
|g&aret ve Anadolu Ticaret 
sayar bolümü, işadamı ve 
yi Odası Başkam Kemal Akıt

Gemlik Ticaret ve Anadolu Ticaret Lisesinin bilgisayar 
bölümünde uzun yıllardır eksikliği bilinen bilgisayarlar, 
İşadamı Kemal Akif’in öncülüğü ve gayretleriyle giderildi, 
okula, 7 milyar lira değerinde 21 adet bilgisayar armağan 
edildi.

Bilgisayarların okula kazandırılması nedeniyle dün 
Ticaret Lisesi’nden bir tören düzenlendi.

Bilgisayar Labaratuvarının açılış törenine Kaymakam 
Şener Can, Belediye Başkanı Nurettin Avcı, İlçe Emniyet 
Müdürü Necdet Argun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet 
Tuna, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt ile 
Gemlik Rotary Kulübü Başkanı ve MİNA A.Ş. Yönetim 
Kurulu Kaşkanı Melih kazanç, ÇİMTAŞ A.Ş. adına Mehmet 
AH Demiriz ve davetliler katıldılar.

Okul, öğretmen ve öğrencilerinin de hazır bulunduğu 
törende konuşma yapan Kaymakam Şener Car), bir 
meslek okulu olan Ticaret Lisesi’nde eksikliği bilinen bil
gisayarların kazandırılmasında büyük emeği geçen 
işadamı ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt’a 
teşekkür etti.

Kaymakam Can, çağımızın bilgi çağı olduğuna dikkat 
çekerek, bilgisayarların her yere girdiğini vurguladı. 
Öğrencilerin çağdaş teknolojiyi öğrenerek hayata 
atılmalarını istedi.

Okul Müdürü Mehmet Ali Baraş ise okullarına 21 adet 
bilgisayar kazanılmasında büyük emeği geçen işadamı 
Kemal Akıt’a ve diğer işadamlarına ve Gemlik Rotary 
Kulübe teşekkür ederek, alınan bilgisayarların yaklaşık 7 
milyar lira tutarında olduğunu, tümünün internet bağlantılı 
olup, 300 pentium işlemciye sahip bulunduğuna dikkat 
çekerek, 2 yıl sınırsız Internet kullanım hakları olduğunu 
söyledi.

Daha sonra Ticaret Lisesine bilgisayar armağan eden 
Kemal Akıt, MİNA A.Ş ve Gemlik Rotary adına Melih 
Kazanç İle ÇİMTAŞ adına M.AH Demiriz’e teşekkür plaketi 
verildi. Konuklar yeniden düzenlenen bilgisayar labaratu- 
Vannı gezdiler.7'

intihar
DÖK I AŞ Fabrikasında işçi 

olarak çalışan Ferhat 
Güney(26) adlı genç, evlerinin 
bodrumluğunda kendini av 
tüfeğiyle vurarak intihar etti.

Geçtiğimiz hafta çarşamba 
günü meydana gelen olay şöyle 
gelişti:

Yeni Mahalle Bakırcı 
Sokak’tâki 5 nolu evde oturan 
Güney ailesinin, evlerinin 
bodrumluk bölümünde saat 
8.30 sıralarında bir silah patla
ması duyuldu.

Evin genç kızı Dilek 
Güney, alt kata inince, ağabeyi 
Ferhat’ı kanlar içinde buldu. 
Acılı aile oğullarının durumunu 
görünce fenalaştı. Olaya el 
koyan polis, kısa zamanda genç 
işçinin bıraktığı notu buldu. 
Notta “Günahlarımın bedelini 
ödeyeceğim. Ölümümden ben 
sorumluyum” yazıyordu.

Ceset, Devlet Hastanesi 
morguna kaldırılırken, polis 
intiharm nedenini araştırmaya 
başladı.

Genç işçi, askerlik görevini 
yaparken bir kızla nişanlanmış, 
ancak bu nişan bir süre soma 
bozulmuştu. Askerden sonra 
yeniden başka bir kızla 
nişanlanan Ferhat Güney’in 
intiharım gerektirecek bir duru
mun bulunmadığı çevrelerince 
açıklanırken, genç işçinin 
ölümü, Yenimahalle de ve 
Döktaş camiasında büyük 
üzüntü yarattı.

Savcılık, olayla ilgili 
soruşturmaya başlarken, genç 
yaşta av tüfeği ile yaşamına son 
veren işçi Ferhat Güney’in 
cenazesi sevenlerince 
gözyaşları arasında toprağa 
verildi.

Ferhat Güney’in intiharı 
sinim korurken, bir ay içinde 
ilçemizde iki ihtihar olayının 
yaşanması, toplumu saran 
bunalımın insanlara yansıması 
şeklinde yorumlanıyor.

ard arda
Cumhuriyetimizin 

kuruluşunun 75. yıldönümü 
nedeniyle ilçemizde konferans, 
sergi ve konserler ard arda 
düzenleniyor.

Geçtiğimiz hafta Gemlik 
Ülkü Ocakları Derneği 
tarafından, Esnaf, Kefalet 
Kooperatifi Salonunda 
“Türk’ü Devlet yapan Adam 
Atatürk” konulu bir konferans 
düzenlendi. Konferansı 
Yardımcı Doç. Özcan Yeniçeri 
sundu. ‘

RESİM SERGİSİ
Ardından Bulgar göçmeni 

ressam Embiya Çavuş 
tarafından “İnsan Haklarına 
Saygı, İnsanlığa Çağrı” adlı 
inginç bir resim sergisi açıldı. 
Belediye Sergi Salonu’nda 
açılan sergi, ressamın iç 
dünyasında zülmu konu edinen 
düşşel imgelerden oluşuyordu. .

HALK EĞİTİM SERGİSİ
Yarın ise, yine Belediye 

Sergi Salonu’nda, Gemlik Halk 
Eğitimi Merkez Müdürlüğü’nce 
saat 13.30 da bir sergi açılacak.

Öte yandan ANAP Gençlik 
Komisyonu Başkanlığı 
tarafmdan 28 Ekim günü ücret
siz halk konseri düzenlenecek.

Genç sanatçı Metin 
Arolat’ın katılacağı konser 
Gemliklileri coşturacak.

ADD’den KONFERANS
Atatürkçü Düşünce Demeği

Gemlik Şubesi tarafından

75.yıldönümü nedeniyle, 28 
Ekim 1998 Çarşamba günü saat 
14.oo de “Atatürkçü Düşünce 
ve Gençlik” konulu konferans, 
Tüm Öğretim Üyeleri Derneği 
Genel Başkanı Prof. Dr. Tabir 
Hatipoğlu tarafından verilecek.

Gemlik Belediyesi Sanat ve 
Kültür Derneği ise bu akşam 
Endüstri Meslek Lisesi 
Salonunda, “Cumhuriyet 
Dönemi” bestekarlarının segah 
ve hüzzam makamındaki eser
lerini seslendirecekler.

Cumhuriyet
Yürüyüşünde Buluşalım

Cumhuriyetimizin 75. kuruluş yıldönümü 
kutlamalarında artık son haftaya girdik.

Kuşkusuz etkinlikler devam edecek ama final 
sayılabilecek kutlamaların hepsi bu. hafta içinde gerçek
leşecek.

Bu kutlamaların içinde çok özel bir yere sahip olan ve 
Bursa Valiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyet 
Yürüyüşü de 28 Ekim Çarşamba günü yapılacak. 50 bin 
kişinin katılmasını beklendiği yürüyüşün ardından 
Fomara Meydanı’nda ünlü sanatçıların şarkılarıyla ilk kez 
caddelere taşınan bir bayram yaşanacak.

0 yürüyüşe bayrağımızı alarak, marşlarımızı söyle 
yerek, barış içinde herkesi kucaklayarak katılmak ve 
gerçek bir halk kutlaması yaratmak bizim elimizde.

Çünkü bu onur bizim, bu gurur bizim; çünkü bu 
Cumhuriyet bizim.

75. yıl kutlama ilanlarında dendiği gibi;
29 Ekim 1923 bir doğum günüdür...
Çağdaş bir ulusun doğum günü...
Bir çağdaşlaşma projesinin, büyük bir atılımın 

başladığı gündür.
75 yıldır süren bu atılımda, biz benzersiz bir başarı 

öyküsü yazdık.
Bu başarının bize kazandırdığı en önemli nitelik, 

Cumhuriyetimizin kuruluşlarıyla kazandığımız 
yurttaşlıktır. Kullardan oluşan bir topluluk değil, özgür 
yurttaşlardan, çağdaş insanlardan oluşan bir ulus 
olmamızdır.

Başarı öykümüz bitmedi; devam ediyor.
Bugün hedefimiz, her kuşağın, .her kesimin ve her 

bireyin yurttaşlık bilincini daha da geliştirmek, sahip 
yıkmasıdır. Ve bu hedef için Cumhuriyet vazgeçilmez bir 
buluşma noktasıdır.

Büyük bir başarı öyküsünü yazan yurttaşlar olarak, bu 
gelişmeyi, bu atılımı yine biz sürdüreceğiz. Çünkü bizim 
Cumhufiyetimiz var, çünkü biz Cumhuriyette 
buluşuyoruz, yurttaşlıkta buluşuyoruz.

29 Ekim 1923 bir doğum günüdür.
Çağdaş bir ulusun doğum günü..
Bir çağdaşlaşma projesinin, büyük bir atılımın 

başladığı gündür..
75 yıl süren bu atılımda, biz benzersiz bir başarı 

öyküsü yazdık. .
Bu başarının temel unsurlarından biri, 

Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte tanıdığımız ve adım 
adım geliştirdiğimiz demokrasidir.

Başarı öykümüz bitmedi, devam ediyor.
Bugün hedefimiz, daha da gelişmiş bir demokrasi.
Ve bu hedef için Cumhuriyetimiz vazgeçilmez bir 

buluşma noktasıdır.
Büyük bir başarı öyküsünü yazan yurttaşlar olarak, bu 

gelişmeyi, bu atılımı yine biz sürdüreceğiz.Çünkü biz 
Cumhuriyette buluşuyoruz, demokraside buluşuyoruz.

29 Ekim 1923 bir doğum günüdür.
Çağdaş bir ulusun doğum günü...
Bir çağdaşlaşma projesinin, büyük bir atılımın 

başladığı gündür...
75 yıldır süren bu atılımda, biz benzersiz bir başarı 

öyküsü yazdık.
Bu başarının en önemli kaynaklarından biri, 

Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte kavuştuğumuz 
temel hak ve özgürlüklerdir.

Başarı öykümüz bitmedi; devam ediyor.
Bugün hedefimiz, sahip olduğumuz hak ve özgürlük

leri daha da geliştirmektir.
Ve bu hedef için Cumhuriyetimiz vazgeçilmez bir 

buluşma noktasıdır.
Büyük bir başarı öyküsünü yazan yurttaşlar olarak, bu 

gelişmeyi, bu atılımı yine sürdüreceğiz. Çünkü bizim 
Cumhuriyetimiz var, çünkü biz Cumhuriyette 
buluşuyoruz, demokraside buluşuyoruz.

Ve biz 28 Ekim Çarşamba günü saat: 13.00’te 
Cumhuriyet için Heykelde buluşuyoruz.

yaralandı

Yaşlı kadının ayağı koptu
Umurbey Beldesinde geçtiğimiz pazar günü meydana 

gelen ilginç traktör kazasında, Rukiye Düşmez adındaki 
(76) yaşındaki kadının ayağı koptu.

Sedat Kaya(17) adındaki ehliyetsiz sürücü, traktörler
ine arkadaşlarını da aldı. Kaya, Şükrü Kaya 
Mahallesinde hızlı bir şekilde aracını sürerken, Tarım 
Kredi Kooperatifi önündeki tümseğe çarparak traktörün 
kontrolünü kaybetti.

Araçta bulunanlardan Akif Çoklu ile birlikte yere 
düşen Sedat Kaya yaralanarak hastaneye kaldırılırken, 
boş kalan traktör, karşıdan gelen Rukiye Düşmez’e 
çarparak ayağının kopmasına ve ağır şekilde yaralan
masına neden oldu.

Yaralılar Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılırken 
olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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SERBEST KÖSE ;
CUMHURİYET

Her milletin hayatını etkilemiş olan olaylar vardır. Bu 
olaylar toplumların gidişatını etkilediği gibi, birçok ülke 
için de yeni bir geleceğin başlangıcı olmuştur. Milletlerin 
kaderim etkileyen olaylar olduğu gibi Türk Milleti’ni de 
geleceğini değiştiren olaylar olmuştur.

1071 yılındaki Malazgirt Zaferiyle Türkler'e 
Anadolu’nun kapıları açılmış ve bu bizim için yeni bir 
dönemin başlangıcı olmuştur. Daha sonra gelişen 
olaylarla Türkler Anadolu'ya bir daha terketmemek üzere 
yerleşmişlerdir. Bize daha yakın olan geçmişimize 
baktığımızda bizim için anlamı ve değeri çok büyük olan 
bir olayla karşılaşırız. Bu olayın gerçekleştiği tarih 19 
Mayıs 1919’dur.

19 Mayıs ülkemiz için bir dönüm noktası, bağımsızlık 
mücadelemiz içinde adeta bir kıvılcım olmuştur. Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs sabahı 
Samsun'a ayak basarak bağımsızlık mücadelesini 
başlatmıştır. Atatürk Türk halkının da desteğini alarak 19 
Mayıs'ta başlattığı mücadeleyi 29 Ekim 1923'te 
noktalamıştır. Çekilen onca sıkıntıdan sonra ülkemiz 
düşman işgalinden kurtulmuş ve bağımsızlığına 
kavuşmuş, yeni bir dönem başlamıştır. Fakat bağımsızlı 
ğın kazanılmasından sonra başlıyordu. Uzun süren 

.savaş döneminde ülke harabe haline dönmüştü. İleri 
görüşlü bir kişi olan Atatürk Türk halkıyla birlikte el ele 
vererek ülkemizi en kısa zamanda kalkındırmak için 
çalışmalara başladı. En büyük eseri olan Türkiye 
Cumhuriyetini tüm dünyaya tanıttı.

Türkiye Cumhuriyeti bir eserdir. Bu eserin en sağlam 
temeli ve vazgeçilmez unsuru milli birlik ve beraberlik 
anlayışıdır. Atatürk Türk Milleti için bir ilke, bi_r~yaşam 
biçimi, vazgeçilmez bir önderdi. Onu yaşadığı çağın 
şartları içinde, OsmanlI’dan kalan birçok sorunların 
arasında değerlendirmek ve o yıllardaki devletlerin çeşitli 
çıkar kavgalarına, yeni Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki 
baskılara rağmen nasıl çalışarak birçok şeyi yoktan var 
ettiğini unutmamak gerekir. Getirdiği yenilikler zekası, 
deneyimleri, ileri görüşlülüğü ve isabetli kararları 
sonucudur ki bugün Türkiye uygar uluslar arasında yerim 
almıştır. Her gün daha da güçlenerek saygınlığını 
arttırmış, bir çok ulus .tarafından örnek alınarak kuruluş 
ilkelerinden ödün vermeden ilerlemesini sürdürebilmiştir. 
Bu da Cumhuriyetle gerçekleşmiştir.

Hak hukuk hürriyet ve bağımsızlık için dunyaya\afa 
tutun İnsanca vasama- çağdaş uygarlık seviyesine dlsma azmini kesin ve ^kararlılıkla ilan eden dahi 
ttıcımız Atatürk için Cumhuriyetin manası büyüktü. 
Kurtarıcımız «raıum v Q çağdaş bir Türkiye nın 
O, demokrasi aş g y •*ek|i o)an cumhuriyeti 
oluşmasında en ıy y ? jdj Halkın iradesine

.Kend .s _kıstır O “Türk Milletinin tabiat ve 
butun benliğiyle inanmıştır, u,

Çiitay
Celal Bayar Anadolu Lisesi 

Edebiyat Öğretmeni

şiarına. en uygun olan idare Cumhuriyettir,” 
“Cumhuriyet fazilettir" diyor ve “Milli azmin, bilincin 
eseri olan Cumhuriyetin yarınki neslin demir 
ellerinde her an yükselip sağlamlaşacağına güvenim 
tamdır” diye ekleyerek, bize sahip çıkmamız gereken 
hedefi gösteriyordu.

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak 
olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar 
kalacaktır” sözü ile de geleceğe, gençliğe olan güvenini 
yansıtıyordu.'Atatürk Cumhuriyeti milletine hediye 
etmekle kalmamış, tüm düyâdaki mazlum milletlere 
örnek olup, onları hürriyet aşkıyla ateşleye meşale 
olmuştur. Milli mücadele ruhunu. körükleyip, kendi 
kültürüne, töresine, benliklerine dönmelerini, sahip 
çıkmalarını sağlamıştır.

Bağımsız, hür bir vatan, dimdik bir baş olma bedelinin 
o toprakların her karışının şehit kanıyla sulanması ile ve

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.”
Haykırışı ile -milli birlik ve bütünlükle- bunları kutsal 

bir ülkü yapmakla gerçekleşeceğini göstermiştir. Bu 
görevi yaparken de muhtaç olunan kudretin, kuvvetin, 
cesaretin kahraman evlatlarının damarlarındaki asil 
kanda bulunduğuna güvenmiştir.

Ben, bu vatanın evladıyım! Bu bayrağım rengiyim! 
İstiklal Marşrnın sözüyüm, sesiyim! diyen hir Türk genci 
bu yüce emaneti canından üstün tutacaktır. Gumhurlye 
tin 75. yıldönümünde de her Türk en gerçek’ kılavuz 
olarak bilimi seçmenin, almanjn mutluluğu içinde 
olacaktır. Atatürk, ilke ve inkılaplarına bağlılığın, 
cumhuriyeti yüceltmenin yeni bir sevinç ve kıvanç günü 
olduğu bu, bayramı Türk Milleti için yeni bir güç kaynağı 
olarak selamlıyoruz.

29 Ekimler çağdaş ülkeler arasında daha güçlü, daha 
bilgili ve rahat yaşamak için neler yapılması gerektiğini 
gözden geçirme, M.Kemaller yetiştirmek için herkesin 
kendine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmek üzere 
Atatürk’e söz verdiği günler olacaktır. Cumhuriyet 
barıştan, akıldan, bilimden yana olan görüşleriyle, 
yapıcılığıyla tefc dişi kalmış canavarlara karşı koyma, 
yenme gücü olacaktır. Atatürk’ün ülküsü olan tam 
bağımsızlığımızı, toplumsal bütünlüğümüzü korumak, 
bilimi yani aklın eğemenliğini etkin kılmak, halkın yaşam 
düzeyini yükseltmek, durmadan çalışarak az 
gelişmişlikten kurtulmak ve kalkınmak temel ilkemiz 
olmalıdır.

Türklüğü ile gurur duyan bu millete, bu bayramlar 
daha da güç katacaktır. Bir düğün, bir şölen olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramınızı 
en içten, en coşkulu dileklerimlerimle kutluyorum.

Ne Mutlu Türküm diyene! r

TASFİYE HALİNDE
S.S. GÜNEŞ KONUT YAPI 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin 4 Ekim 1998 Pazar 

günü yapılmış bulunan olağanüstü Genel 
Kurulunda, kooperatifimizin tasfiyesi kararı 
alınmış olup, Tasfiye Kurulu seçilmiştir.

5 Ekim 1998 tarihinden itibaren (1) yıl 
içinde, kooperatifimize borçlu yahut alacaklı 
bulunan üçüncü kişilere müracaatları için (1) 
defa ilanen duyurulur.

TASFİYE KURULU
Dr; Ziya Mahallesi Atatürk Caddesi 
üzerinde kurulu

□ Bursa 2000
□ Olay

□ Haber
Gazetelerine vereceğiniz 

her türlü ilan için 
BİR TELEFON YETERLİ!

Ttel & Fax : 513 17 97
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Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

VARI ŞAKA YARİ CİDDİ

ERKEKLER NEDEN ÜTÜ YAPAMAZ
Yazının başlığına bakıpta erkeklerin ütü yapa

mama nedenlerini sıralayıp onları haklı kılacağımı 
sanmayın.Yıllardır süren erkek egemen anlayışı ve 
ilişkilerini terketmek o kadar kolay değil tabii. Artık 
sesli düşünmenin zamanı geldi. Bazı gerçekleri 
söylemenin ve doğruları savunmanın her 
demokratın görevi olduğunu hatırlayalım. Aile siste
mi içinde cinsler arası bir ayrımın işbölümü 
bağlamında olmaması gerektiğine inanıyorum. Hele 
erkek olmak avantajlı bir konum sağlamamalı. 
Hangimiz kadın ya da erkek olmayı isteme ve belir
leme şansına sahip oldu? Önemli olan insanca ve 
uygarca ilişkileri içinde olmak değil mi? Kadını 
ezmek, onu manipule etmek yani kullanmak, önemli 
kararlarda görüşünü almamak, ikinci sınıf vatandaş 
gibi görmek erkeğe ne kazandırıyor? Hiç bir şey. Ya 
kaybettirdikleri. O kadar çok ki, bir defa eşitler arası 
olmayan bir ilişki her iki tarafın kişisel gelişimini 
olumsuz yönde etkiler. Kişilikler böylesi bir ortamla 
gelişemez. Çocukluklar aşılamaz. Bunlara yetişkin 
çocuklar tanımı uygun düşer. Sevgi ve güven 
temelinde olmayan bir ilişki başarısız olmaya 
mahkumdur. Evliler için bu tarz bir ilişki katlanma 
ilişkisine dönüşür. Yola beraber çıkılmış ancak 
dönüşü olması bizim toplumlumuzda çok zordur. 
Farklılıklara saygı duyulmalı. Her birey kendini 
özgürce geliştirebilmeli ki mutluluklar tadsın. Yakın 
ilişkilerde insanlar birbirlerini iyi tanıdıklarını sanırlar. 
Oysa durum sanıldığı gibi değildir. Önyargılar, bek
lentiler, bencillikler, dünya görüşü ve yaşamı 
algılayış biçimi, sübjektif değerlendirmeler ve 
yorumlamalar, başka bir yığın neden kişilerin birbiri- 
lerini tanımada engel oluşturur. Hele sempatik bir 
tavır geliştirme yeteneğiniz gerçekten tanıma 
niyetiniz yoksa yandı gülüm keten helva.

Güçlü erkek sendrömunu terkeTmek ğerek. EvdeJ 
eşine yardım etmek jest olarak anlgılanmamah. Ev 
işlerinde işbölümü sağlıklı bir tutumdur. Gerçek 
güçlü erkek eşini anlayandır, onu karşılıksız se 
vendir. Sevmek en büyük güçlülüktür. Çünkü var 
olandan veriyorsunuz. Yok ise veremezsiniz. 
Karşınızdaki kişi sizin aynanızdır. Kendinizi tanımak 
istiyorsanız ilişkide olduğunuz kişilerin size olan 
tutumlarına bakın. Siz osunuz.

İkili ve yakın ilişkilerde ilişkiye kattığınız her 
değer sizin mevduat hesabınızı yükseltir. Erkekler 
öyle güzel ütü yapar ki, yeterki istesin, ütü yap
manın nimetlerini bilsin. Siz siz olup ütü yapmayı 
bilmiyorsanız eğer öğrenmeye bakın. Vakit geçmiş 
değil. Gelecek yazımda hanımlara sözüm olacak.

TÜĞSAŞ 
SÖZELLEŞİYOR (1)

Son gelişmelerle, özelleştirmeye gölge, 
düştü.

Ama. Uygulamalar devam ediyor.
Şimdi TÜĞSAŞ özelleştirme kapsamına 

alındı.
Ve. 1,5 yıl içinde özelleştirilmesi planlanı 

yor.
Ama. Bize göre (TÜĞSAŞ) ın özelleşti 

rilmesi uzun zaman alacaktır.
Çünkü TEDAŞ ve PETLAS 

özelleştirmelerinde olduğu gibi yüksek talep 
olmayacaktır.

Uygun ve gerçek fiyat temin edilemeye
cektir.

Çünkü çok önemli ekonomik ve çevre, 
sorunları var. •$'

-Gübre sektörü karlı bir sektör değildir, i
■Çok sınırlı pazarlama imkanı vardır. i1
Üretim dönemi (12) ay, pazarlama döne

mi (3) aydır.
- Dünya pazarlarında rekabet şansı azdır.
Bir çoğu hammadde yönünden dışa 

bağımlıdır.
- Gübre Fabrikalarının ekonomik ömrü 

12-13 yıldır.
Bizde neredeyse (40) yaşına ulaşan fab-1 

rikalar vardır.
Zaman zaman yenileme ve rehabilatosl 

yon çalışmaları yapılmış olsa bile, bu fab
rikalar yeni ve bugünün teknolojisi ile yapılan 
fabrikalarla rekabet etmekte zorlanır.

- Üretime giren fosfat kayası ve kireç taşı1 
nedeniyle çevreci kuruluşlarla sürekli başı i 
derttedir.

- Gübre sektörü her dönem kronik bir | 
finansman sorunu yaşar.

Gübre sektörü işte bu önemli darbo
ğazları nedeniyle, iş dünyasının ilgisini çek- i 
meyecektir.

- Az da olsa ihaleye katılacak firmalar, i 
halen gübre ile uğraşan şirketler olacaktır. ‘

■ Liman işleriyle uğraşan ve tahmili 
tahliye işleri yapan bazı şirketler, (TÜĞSAŞ)ın 
bazı fabrikalarının belirli bölümleriyle! 
ilgilenebileceklerdir.

- Gemlik Serbest Bölgesini kuran “ortakj 
Girişim Grubu”nun, Gemlik Fabrikasının biri 
bölümüne ait, kısmi bir talebi olabilecektir.

Ama. Ekonomik yönden görülen tüm bul 
olumsuz şartlara rağmen; özelleştirme çalış
maları ağır aksak devam edecektir.

Çünkü özelleştirme; dünya da gündeme 
gelen "piyasa ekonomisi döneminin" biri 
sonucudur.

Devletin ticaret ile ilgisi kesilmektedir. i
Devlet; memur ve işçi ücret] 

ödemelerinden çekilmek istemektedir.
Devlet; sendikalarla ve toplu-iş 

sözleşmeleri ile uğraşmak istememektedir. I
(TÜĞSAŞ)'ı özelleştirme kapsamına olan ] 

yetkilerin “vitrine koydukları” ilk konu, ele-1 
man fazlalığı olmuştur.

Özelleştirme Kurulu Başkanı, Gübrede;K

Haftanın Fıkrası
Genç adam işe girebilmek için, 

beraberinde getirdiği referans mek
tubunu yeni patronuna uzatır.

Mektupta şunlar yazılıdır.
“Bu mektubu taşıyan kişi, yanımda 

bir ay çalışmış olup, ve şimdi beni ter- 
ketmektedir. Ben gayet memnunum”.

Görevi iyi yapmayınca, olumlu refe 
rans alınamıyor.

Kamuoyundan iyi referans ala
bilmek için, “TÜĞSAŞ” özelleştirme 
çalışmalarının tatmin edici sonuçlan
ması gerekir.

Bugünkü yönetimin birlik içinde ve 
araştırmacı bir biçimde çalışmalar.yap
ması gerekir.

“TÜĞSAŞ’ta bazı özel dönemler 
yaşandı.

- Bir dönem “ÜRETİM” ön plandaydı.
Rekorlar kırıldı ve hep birlikte sevin

dik.
- Bir dönem “PAZARLAMA” vitrine 

çıktı.
Satış ve ihracat rekorları kırıldı.
Yine hep birlikte sevindik.
-Şimdi yeni bir dönem karşımıza 

çıktı;
Özelleştirme dönemi, bu dönem.
Bu dönemde, fabrikalara, sosyal 

tesislere iskeleleri ve rıhtımlara tatmin 
edici bedeller ödenmesi önemlidir.

Çalışanların mali ve idari hak
larının korunması önemlidir.

Bu "özel dönemde” birlik içinde ve 
akılcı olmak önem taşıyor ve gereki 
yor.

Aksi halde kamuoyundan referans 
alınamayacaktır.

Sözün Özü
Teker Teker kötü olan insanlar, 
Birleşincc,
İyi bir topluluk meydana getirirler.

“Montesguieu”

TÜĞSAŞ ÖZELLEŞİYOR (2)
Şimdi gelelim, özelleştirme Ihalele 

rine.
Türkiye'de özelleştirilmeye açılan her 

kuruluşun, kendine özel şartları vardır.
(TÜĞSAŞ) ın şartları ise, hepsinden 

farklıdır.
- Tevsi edilen ve rehabillte edilen fab

rikalar vardır.
- Şehirlerin en güzel yerlerinde sosyal 

binaları vardır.
- Anbarlar kritik ve özel yedek 

parçalarla doludur.
- Büyük maliyetlerle kurulan iskeleleri 

ve rıhtımları vardır.
Peki. Bütün bu büyük varlıkların 

kıymeti nasıl biçilecektir.
İhale evrakı ‘nasıl” ve “kimler” 

tarafından hazırlanacaktır.
İşte. İşin temel noktası buradadır.
(TÜĞSAŞ) in ilk önce, bunu hal

letmesi gerekir.
(1990) sonrası girenler, (1990) 

öncesinden kalanlar tartışmasına girme
den inatlaşmayı bırakarak yeni bir yapılan
maya girmek şarttır.

Özelleştirme İdaresinin bile bir kriter 
veremediği bir konu, toplumsal yardım
laşma ile çözülür.

Aksi halde, (TÜĞSAŞ), tanımıyan, 
rakip fabrikaları bilmeyen kimselerden 
meydana gelecek “komisyon ve kürullâr” 
istemeyerek bile olsa, kurumun “ıspanak 
fiyatına” satılmasına neden olur.

Bunun için, ilk yapılacak iş, eski ve yeni 
farkı gözetilmeden değerli elemanların 
görev başına ve kurulların başına geti 
rilmesidir.

Aksi takdirde, kamuoyunda tepki 
yaratacak bir satış işlemi, Şirket çalışan
larının ve yönetim kurulu üyelerinin 
başını belaya sokar.

Şimdi gelelim bazı teknik önerilere :
Eğer Özelleştirme Kurulu, bir değer

lendirme kriteri veremiyorsa, bu 
“anahtarın” (TÜĞSAŞ).çalışanlarınca 
bulunması gerekir.
,..,...1966 yılından bu tarafa yapılan her 

yatırımda küçük de olsa payı olan, bir “Azot 
sevdalısı” olarak görüşlerimi sunuyorum.

_____________________________________ Özelleştirme İhalesini (3) e bölmek
Birlik ve beraberlik, insanların kötü gerekir'

duygularının ve önyargılarının kaybol
masını sağlıyor.

Bu sözü ayftT şirketle çalışan farklı
siyasi görüşlü veya farklı inan 
kişilere de uygulayabilirsiniz.

Ah. Bir araya gelebilseler.
Bir konuşmayı deneseler.

• Önyargının kalktığını görecekler.
Farklılığın kalktığını görecekler.

çi<

Farklılığın bir “evham” olduğunu 
anlayacaklar.

uçuk" bir söz ;
KAYIP

İstanbul Ankara .Sigorta’dan almış olduğum 36843 

. noiu poliçemin aslını kaybettim. Hükümsüzdür.

Se£ai AKÇAY

%22 payı olan Toros Gübrenin bu işi 81 kişi ile]_____________________________________
yaptığını, % 20 payı olan (TÜĞSAŞ)ın bu kişiI 'Adamın birinin basireti bağlanmış; 
926 kişi ile yaptığını söylemiştir. ' “Çözememişler”

Fabrikaları ayrı, sosyal binaları ayrı 
ve iskele ve rıhtımı ayrı ihaleye sokmak 
gerekir.

Her grup için, ayrı, komisyon gerekir.
• Fabrikaların sosyal tesislerin ve 

iskelelerin rayiç değerlerini ve kayıt 
değerlerini ayrı ayrı tesbit etmek gerekir.

- Kurum çalışanlarının mali kayıp 
lannın ve iş kayıplarının, ihale hazırlıkları 
ile birlikte gündeme getirilmesi gerekir.

Son günlerde; sistem tıkandı, meclis 
tıkandı ve siyaset tıkandı cümlelerini çok 
sık duyuyoruz.

(TUGSAŞ)ın böyle bir tıkanmayı 
aşarak, bu özel dönemde verimli ve 
huzurlu bir çalışma dönemine girmesini 
diliyoruz.

□EmUH REHBERİ Gemi Saatleri

Gerekli Telefonlar
İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K.
Polis karakolu 
Gar. Kom

110
155
156
5131055
5131879
5131206

Kaymakamlık

ANADOLU HAYAT ANADOLU Sİ GORTA Kaymakamlık
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı 
C. Savcı Yrd.
Emniyet M.

NUM AN SİGORTACILIK LTD. ŞTİ 
ACENTELİĞİ

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR 

ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR.

- TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, YANGIN, 

KAZA SİGORTALARIYLA (TÜM) 

BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.

Uludağ Turizm 
Aydın Turizm

ULAŞIM
5131212
5132077

Hastaneler
Devlet Has.
SSK Hastanesi

5139200 i
5132329 ,

Mer. Sağ. Ocağı 5131068

TAKSİLER

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK işletme 
Turizm Der. 
Spor Sah.
Orm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
'Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel id. Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.

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

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

Kartal-Yalova:(İşgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00 
(Tatil) 9.00-13.00-18.45

Yalova-Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil) 
6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(İşgünü) 9.15- 

14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15

Deniz Otobüsü
Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-' 

13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30
(Tatil) 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-

17.00-17.45-.18.30-19.20-20.30
Yalova - Kabataş (İşgünü): 7.20- 9.45-12.40

15.00-17.15-19.30
(Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.30

Kabataş-Yâlova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-
18.25 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30

Feribot
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)

Ver. Da. Md.
İlçe Tar. Md.
İlçe Seç. Md.

5132360
5131186
5134994

7.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.3Ö-17.30-
19,30-20.30-22.30(P.tesi, sah, çrş, prş) 

07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30- |
17.30-19.30-20.30-22.30

Belediye TÜP DAĞITICILARI 1
Santral 5134521-23
Başkanlık 5134520 Aygaz 513 12 95
Zabıta 5132432 Özgaz 514 1700
Otobüs İşlet. 5134521-122 Tekgaz 513 16 37
Şu İşletmesi 5134521-115 Ocâkgaz 513 1637
İtfaiye 5132325 Ergaz 513 88 43
Muhasebe M. 5134521-182 ipragaz 513 22 59
Yazı İş. Md. 5134521-111 Habaşgaz 513 45 46
Su Arıza Yalnız 185 Likitgaz 5142841 |

Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95

NÖBETÇİ

ECZANELER
27 Ekim 1998

Engin Eczanesi, 

28 Ekim 1998

Veziroğlu Eczanesi

29 Ekim 1998
Serim Eczanesi I

30 Ekim 1998
Yiğit Eczanesi I

31 Ekim 1998

Seda Eczanesi

1 Kasım 1998

Çamlıca Eczanesi 

2 Kasım 1998
Yasemin Eczanesi

GEMLİK te SİNEMA GÜNLERİ

TUTKU: "godzıllg ”


	E:\1998\10. Ekim 1998\6 Ekim 1998\6 Ekim 1998 (1).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\6 Ekim 1998\6 Ekim 1998 (2).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\6 Ekim 1998\6 Ekim 1998 (3).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\6 Ekim 1998\6 Ekim 1998 (4).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\6 Ekim 1998\6 Ekim 1998 (5).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\6 Ekim 1998\6 Ekim 1998 (6).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\13 Ekim 1998\13 Ekim 1998 (1).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\13 Ekim 1998\13 Ekim 1998 (2).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\13 Ekim 1998\13 Ekim 1998 (3).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\13 Ekim 1998\13 Ekim 1998 (4).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\13 Ekim 1998\13 Ekim 1998 (5).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\13 Ekim 1998\13 Ekim 1998 (6).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\20 Ekim 1998\20 Ekim 1998 (1).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\20 Ekim 1998\20 Ekim 1998 (2).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\20 Ekim 1998\20 Ekim 1998 (3).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\20 Ekim 1998\20 Ekim 1998 (4).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\20 Ekim 1998\20 Ekim 1998 (5).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\20 Ekim 1998\20 Ekim 1998 (6).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\27 Ekim 1998\27 Ekim 1998 (1).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\27 Ekim 1998\27 Ekim 1998 (2).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\27 Ekim 1998\27 Ekim 1998 (3).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\27 Ekim 1998\27 Ekim 1998 (4).JPG
	E:\1998\10. Ekim 1998\27 Ekim 1998\27 Ekim 1998 (5).JPG

