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Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi fiyatları açıklamadı
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Matbaamız ve Gazetemizde 
çalışacak bilgisayar 

kullanabilen eleman aranıyor.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

HÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK 
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V Marmarabirlik 1998-99 ürünü zeytin alımlanna başladı. Bu 
yıl rekoltenin geçen yıla göre daha iyi olduğunu söyleyen 
ilgililer, zeytin fiyatlarının Orhangazi Zeytin Festivalinde açık
lanacağını söylediler.

Cumhuriyetin 75. yılı 
törenlerine görkemli kutlama

Cumhuriyetimizin 75. yılı ilçemizde de bu yıl coşkulu ve görkemli bir şekilde kutlandı. 
28 Ekim günü saat 13.00'de Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başlayan bayram kut
lamaları 29 Ekim gecesi sona erdi.

İlçemizde bayram süresince cadde ve sokaklar bayraklarla donandı, paneller, 
sergiler, konserler düzenlendi. Halk, coşkuyla yürüdü. Haberi Sayfa 3’de

| Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış 
(Kooperatifi 1998-99 zeytin alım kampan 
yasını başlattı.

Zeytin fiyatlarının açıklanmamasına 
karşın, atımlara dün 8 merkezde baş
landı.
I 72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin 
[Farım Satış Kooperatifi dün 200 kğ. 
dolaylarında zeytin aldı. Bu yıl, ödemelerin nasıl yapılacağı
F Havaların yağışlı gitmesi ve olgun- i konusunda birlikten bir açıklama yapıl
aşan zeytinin az olması alımlan etkile- i mamaması üreticiyi tedirgin ediyor.

Tüccarın, iri taneli zeytini koopedi.
r Birlik Yönetim Kurulu'nun önümüzde-

tavan fiyatlarını duyurması bekleniyor.
220 taneli zeytlhin 750-800 bin lira,' 

450 taneli zeytinin ise 400 bin lira ı 
olmasını bekleyen zeytin üreticilerinin 4 
gözü birliğin yapacağı açıklamada. [

Marmarabirlik, geçtiğimiz yıl 20 bin ' 
ton almış ve üreticiye, 4 trilyon 918 mil-! 
yar lira para ödemişti.

rafitten daha yüksek fiyatla peşin 
ki günlerde toplanarak, zeytin taban ve i alması bekleniyor.

Haberi Sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Coşkulu kutlama
Cumhuriyetimizin 75. yıldönümü törenleri uzun yıllar

dan beri böylesi coşkulu kutlanmadı.
s İnsanımızın yaşam biçimini değiştirmek isteyen 
siyasetlerin egemen olması, bu oluşumun kendiliğinden- 
ligini.hızlandırdı.

Önceleri birer dayatma gibi görünen kutlamalar, 
halkın da katılımlarıyla şölene dönüştü.

Son yıllarda gerek kurtuluş günlerinde, gerekse 
önemli milli bayramlarda açık halk konserlerinin yapıl
ması, coşkunun daha da artmasına, halkın kutlamaların 
içine girmesine neden oluyor.

İlçemizde de başlatılan bu tür geceler hep ilgi gördü.
Son olarak Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluş 

şenliklerinde, stadda düzenlen “AYNA” Grubunun 
Katıldığı gecede, tribünlerde ve sahanın içinde biriken 
insanları izlerken, bayramların bu tür etkinliklerle kutlan
masının, halkın bayramlara karşı sevgisini arttırdığını 
gözledim.

Avrupa ülkelerine gidenler bilir. Buradaki bayramlar 
bir festival coşkusu içinde halk ile kutlanır.

İnsanlar, sabahlara kadar eğlenirler, yerler, içerler, 
dans ederler..

Bayramları birer resmi törenden ibaret görürsek 
zaman içinde unutulur giderler.
[ Bazı bayramlarda bunu ilçemizde de görmekteyiz.

Dileğimiz, tüm bayramlarımızın coşkulu ve inançlı 
geçmesi yönünde.

Son günlerde ilginç olaylar ard arda bomba gibi 
[kamuoyuna duyuruluyor.
i Cumhuriyetin 75. yıldönümünde Anıtkabir’e yönelik 
|Cemalettin Kaptancılar’ın girişecekleri eylemler, 1995 
yılında RP’li Asiltürk'ün yaptığı “Cihat” konuşması, Van 

| Belediye Balkanının konuşmaları...
r İnsana “iyi olsunlar”mı geldi dedirtiyor.
t Bu ülkede, 1995 yılında Atatürk aleyhine veya 
Cumhuriyet Aleyhine işlenen suçların, aradan onca yıl 
geçtikten sonra mı hesabı sorulmaya kalkılıyor!
| Yoksa başka hesaplar mı var?
L Aynı Çakıcı’nın kasetleri gibi..
E Kasetler devletin elinde ama bekleniyor..

18 Nisan 1999 tarihinde yapılması beklenen seçim
lere yönelik hazırlıklar mı bunlar?

Fazilet Partisinin seçimlere sokulmaması için 
inceden planlanmış senoryalar mı.

■ Bilmiyoruz ve yaşadıkça çok şeyler daha göre
ceğimize inanıyoruz.

Gemlik İş 
Adamları
Derneği 
açılıyor

Bir süre önce İbrahim 
Çetin, Mehmet Dinç, ErsirY 
Erenoğlu, Adnan Tekeş, 
Aslan Özaydın, Halil Köse, 
Ekrem Akın, Abdullah kay
maz/ Yüksel, Bayrak, Turgay 
Aypek, Hâşan Yavuz? 
Şevket Çüleryüz; Ahmet 
Işıldak, Ali Sarıca tarafından 
kurulan Gemlik İş Adamları 
Derneği, (GEMİAD) Asilhan 
İş Merkezi’ndeki büro ve 
lokalini açılışını 6 Kasım 
1998 cûma günü saat 
14.30’da yapacak.

COŞKULU TÖREN : Cumhuriyetimizin 75. yıldönümü Mustafa 
Kordonu’nda yapıldı. Halkın büyük ilgi gösterdiği törendeki bayrak geçit! görülüyor.

MKS’den 
belediyeye 
ambulans

•Marmara Kimya Sanayi tarafın
dan Gemlik Belediyesi'ne ambulans 
armağan edildi.

6 milyar liraya satın alınan ye 
Belediye’ye armağan edilen ambu
lansın, yoksul ailelerin hastaneye 
götürüImesinde kuIlanılacağını 
söyleyen Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, MKS'ye teşekkür etti.

Avcı, belediye doktorunun 
göreve başlamasıyla halk sağlığı 
konusunda üzerlerine düşen görevi 
yerine getirmeye çalıştıklarım 
söyledi.

Abdullah Yenice 
Daimi Encümen

İl Genel Meclisi'nin Özel İdare Sarayı’nda dün gerçek
leştirdiği tartışmalı toplantısında, DYP’den istifa eden 
bağımsız üye Abdullah Yenice, İl Dâimi Encümen üyeliğine 
seçildi.

DYP'lilerin İttifaka girdediği seçimlerde ANAP, DSP ve 
bağımsız üyeler birlikte hareket ettiler.

Gemlikli eski RP’li Erdinç Arabalı ikinci Başkanvekilliğine 
seçilirken, Gemlikli bağımsız üye Abdullah Yenice, 
ANAP’tan Ekrem Uçar, Gürsel Akengin, Bağımsız üye 
Zafer Hıdıroğlu, DSP’den Yusuf Çalışkan İl Daimi Encümen 
üyeliklerine seçildiler.

Eski Refah Partili üyeler seçimlerde bölündü. 3 kişi 
ANAP listesini, üç kişi de DYP listesini destekledi.

İl Daimi Encümen üyeleri Mayıs 1999’a kadar görev 
yapacaklar. Nisan ayında yapılacak seçimlere kadar 
bütçenin yüzde 30'u kullanılacak.

DYP'lilerin seçimlerde ittifak yapamaması sonucu görev 
alamamaları üzerine sinirli oldukları gözlendi, il Daimi 
Encümen üyeliklerine daha önceki yılla da Haşan Dillioğlu, 
Yüksel Yıldırım ve Esat Coşkun da seçilmişlerdi.

Bir Dernek daha açıldı

Kars, Ardahan ve 
fğdıriıtor dernek kordular 
✓ Kars, Ardahan ve İğdırlılar Kültür ve Dayanışma 
Derneği Lokali cuma günü Kaymakam Şener Can 
tarafından açıldı.

Kuzey Doğu illerimizden i 
Gemlik’e gelerek yerleşenler, i 
Kars, Ardahan.ye İğdırlılar i 
Kültür Dayanışma Derneği •

Osmaniye Mahallesi’nde 
bulunan dernek lokalinin açılışı 
geçtiğimiz hafta cuma günü 
Kaymakam Şener Can tarafın-

adında yeni bir dernek kurdular, i dan yapıldı. Haberi sayfa 3'de

Emin Dalkıran çocuk parkı su içinde 
O Her yağmurdan sonra göle donen Emin Dalkıran Kordonunda 
bulunan Çocuk Parkı, yine su içinde kaldı.

Çocukların eğlenebildikleri ender yerlerden bin olan parkın 
salıncakları altlarının su gölcükleri içinde olması, aileleri olduğu 
kadar çocukları da tedirgin ediyor, Belediye Park ve Bahçeler 
Müdü riûğü ile Fen İşleri Müdürlöğünün soruna çare bulamaması 
eleştirilere neden oluyor.

TAŞI GEDİĞİN

ÖNERİNCE PARLAK ZEKA 
SATILSIN İSTENDİ SEKA 
KİM DİYECEKTİ ACEP, 
OH! KEKA...
DİRENDİ EMEKLİSİ-İŞÇİSİ 
SAĞLANDI BEKA.

fJnon ^orruı
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Cumhuriyet’! korumak için..
Anımsayınız, birkaç yıl önce par

tisinin Meclis Grubu’nda RP'nin iktidara 
gelme yöntemleri üzerine görüş açık
larken ne dediğini Necmettin Erbakan’ın:

“Tatlı mı olacak, sert mi olacak? 
kanlı mı olacak, kansız mı olacak?”

Erbakan’ın bu sözlerinin anlamını 
çözmek için pek çaba harçanmadı. 
Birkaç cılız karşı çıkışın ardından, 

1 öylece geçiştirildi. Hoca’nın, “Biz ikti
dara geldiğimizde, üniversite rektör- 

ı leri ‘türbanlı’ öğrenciler karşısında 
selam duracak” söylemi de pek cid
diye alınmadı: “Aman canım, Hoca 
bu, dilinin kemiği yok” denildi, geçildi.

Ama sanıyorum,içindeki gerçeği 
açığa vuruyordu hoca bu söyledik
leriyle,yada kaçınılmaz gördüğü gerçeği. 
Nitekim iktidara gelir gelmez ilk önemli 
icraatı, Cumhuriyet devriminin yıktığı 
eski yapılara başbakanlık konutunun 
kapılarını açmak oldu. Sonra şu ünlü 
kaddafi rezaleti, güya “G-7”lerin karşısı
na çıkarmayı düşlediği “İslam 

. ekonomik Birliği’lçin Uzak Asya 
1 turları...
I Şimdilerde de Anayasa Mahkemesi’ 

nin kararıyla yasaklı politikacı olmasına 
karşın,-yargı kararını hiçe sayarak- iş 
adamlarından Fazilet Partisi için oy 
istemesi...

Son zamanlarda sık sık düşünmeye 
başladı m^ _

Biz, Cumhuriyet’! kurffr^içın 
büyük kavga verdik; ama görünen o 
ki, korumak için, bırakınız kavga ver
meyi, galiba pek çaba da harcamadık!

Son yetmişbeş yıllık sürece yalapşap 
bakacak olursak -ama objektif kalmaya 
özen gösterek-, Cumhuriyeti demokra 
tikleştirme savaşımında sınıfta 
kaldığımız hemen ortaya çıkacaktır. Biz 
-daha doğrusu bizim siyasetçilerimiz-, 
“demokrasi”yi Cumhuriyetin temel 
değerleriyle çelişip çatışarak getire
ceğimizi sandık. Cumhuriyet, 
“ümmef’ten “ulus”a dönüşümün kav
gasını veriyordu; oysa biz, demokratim- 
leşme savaşımını “ümmetçi” yöntem
lere başvurarak başarmaya kalkıştık. Ki 
bu,Emre Kongar’m pek yerinde vurgu
ladığı gibi, aslında demokrasi savaşımı 
falan değil, düpedüz demokrasi adına 
bir tür “yağmacılıklı.

Bir başka yaklaşımla, demokrasi 
adına, birey veya grup çıkarı gözeten 
“restorasyon” amaçlı bir karşı devrim 
kalkışmasıydı. Onun için Cumhuriyetin 
uzun uğraşılarla siyaset dışı bırakmaya 
çabaladığı “din” ile kol kola yola çıktık.

Yani Demokrat Parti’nin iktidara 
gelişinin haftasında, 1933’lerden beri 
türktçe okunmakta olan “ezan’1 yeniden 
arapçaya çevirmesi bir demokartik
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- Bu yazı sadece muhataplarına!- |
düzenleme midir? İnsanların, ibadetlerini 
anlamadıkları bi dille yapmasını özendir
menin, demokrasiyle, demokratik
leşmeyle uzak yakın ilgisi var mıdır?

Bu bir örnek. “Din’ln “siyasef’e 
araç olarak sokulduğu öylesine çok alan 
var ki Türkiye’de. Üstelik bu davranış, 
sadece karşıdevrim cephesinden 
gelmiyor. Varlığını devrimi savunmakla 
sürdürmesi olanaklı kesimler -ve hatta 
partiler- de medet umuyor siyaset are
nasına “din” silahıyla girmekten. 
Bakıyorsunuz, kimileri, demokratikleşme 
yolculuğuna tarikat şeyhlerinin veya 
cemaat reislerinin kolunda koyuluyorlar, 
kırk yıllık geçmişlerini unutarak.

taraması ‘Kalıplarla konuşan ‘kumpas’cıların toplumun en temeli 
birimlerini bile, ayrık otları gibi sardığını farkeden kaç kişi var! 
Saygın görünümlü ayrık otları!...

Farkedip de kumpasa katılmayanları sindirebilmek içini 
şizofren dilin absürd bestesini(!) yaptığını sanan frustras 
yona uğramış manyak ‘kalıpçıların karanlık dünyasını! 
psikologlar, psikiatristler bile anlamakta güçlük çekiyorlar! ■

Doğaldır; art niyetin sinsi planı, sade insanı her zaman 
şaşırtmıştır! Her tuttuğunun elinde kalması, umut bağladım 
dağlara kar yağdığını gördükçe karamsarlığa düşmesi bun
dandır! Çıldırmalar, yalnızlıklar, intiharlar bundandın 
Bundandır, dost diye sarıldıklarının yılan çıkması! ’

Laik olmayan, demokrat olabilir 
mi?

Bence temel sorun bu. “Devlet laik
tir, birey değil” safsatasına yapışarak 
politika yapanlar, aslında bilerek hedef 
saptırıyorlar, ya da aymazlık içindeler. 
Din kurallarını sorgulamayan, sorgulaya- 
mayan birey, hangi felsefe yönteminden 
yararlanarak demokratik gelişim 
sürecinde rol alabilir? Olanaklı mıdır bu?

Değişmesi söz konusu bile edile
meyecek kurallarla ufkıi sınırlanmış 
siyasetçiler, demokrasinin uçsuz bucak
sız enginlerinde yitip giderler, yitip git
mişlerdir, yitip gideceklerdir de. Bir 
siyasetçi, eğer “Devlet laik, ben deği 
tim” yutturmacasını bilinçli veya bilinçsiz 
savunuyor ve uyguluyorsa, Emre 
Kongar’m dediği gibi, yalnız ve ancak 
“yağma”nıh içindedir ya da payan
dasıdır.

1950’den beri, özellikle de 19651er- 
den 1980’lere değin, cerre çıkmış bezir- 
gah hoca misali cami cami siyaset 
yapanlar, “Cuma”yı siyasete alet eden
ler, aslında karşı devrimin hizmetinde 
harcamışlardır uzun siyasi yaşamlarını. 
Dün “rüzgar” ekmişlerdir, bugün “fırtı
na” biçmeleri kaçınılmazdır.

Ama önemli olan şu : Türk insanı, 
Cumhuriyetin 75’nci yıldönümünde, 
Devrimin bölücü ve karşıdevrime! güçler 
tarafından kuşatıldığının ayırdına vardı. 
Ülke çapında milyonların, Bursa’da kat 
be kat onbinlerin sokaklara dökülmesi 
“gaflet” ve “dalalef’ten ayrılmanın 
işaretidir.

Şimdi deniliyor ku : “Bunca masrafa 
ne gerek vardı?”

Siz eğer Susurluk’u çözmemekte 
uzlaşmasaydınız, siz eğer Kaddafi’nin 
otağında diz kırıp biat eylemeseydiniz, 
siz eğer yıkmak için kıyama kalkış- 
masaydınız...

Doğru! Laik Cumhuriyeti koruma 
kararlılığıyla sokaklara dökülmeye ve 
bunca masrafa gerek kalmazdı...

yapılacak
Belediye Tabipliği 

tarafından ilçemizde bulu
nan ilköğretim okulu 
öğrencileri- sağlık tara
masından geçiriliyor.

Gemlik Belediyesi 
bünyesinde bir süre önce 
yeniden oluşturulan 
belediye tabipliği, ilçemiz 
genelinde bulunan öğren
cilere sağlık taraması 
yaparak, öğrencilerin 
sağlıklı bir şekilde yaşa
malarını amaçlıyor.

Belediye Tabibi Levent 
Kutlu, Gemlik Devlet 
Hastanesi Enfeksiyon 
Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Teoman Çınar ve Gemlik
Devlet Hastanesi
hemşireleri tarafından 
geçtiğimiz hafta Borusan 
İlköğrötim Okulu’nda 
sağlık taraması yapıldı.

Sağlık taramasında 
.öğrencilerin kalp rahat 
kızlıklarına bağlı romatiz
ma! kapak hastalıklarına, 
bit ve boğazda bulunan 
beta mikrobunun bulunup 
bulunmadığına bakılıyor. 
- Sağlık taramasına 
katılan ve İlçemiz gene 
linde bulunan 7500 
öğrencinin sağlık tara
masından geçeceğini 
belirten Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı,“Öğrenci
lerin rahatsızlıkları tes- 
bit edilerek, önlemleri 
alınıp, gerekli tedavileri 
yapılacağını, öğrenci
lerin sağlıklı bir şekilde 
eğitim ve öğretim 
görmeleri için elimizden 
geleni yapacaklarını, 
belediyede bulunan 
sağlık personelinin 
belediye çalışanlarının 
yanında halkın sağlığı 
ile de ilgilendiğini söyle
di.

Karşıdan 
karşıya 
geçerken 
can verdi

.Gemlik-Bursa yolu üzerinde 
bulunan Yılmaz Benzin İstasyonu 
önünde pazar günü saat 01.00 
sıralarında aşırı alkol alan ve 
karşıdan karşıya geçmek isteyen 
İlyas Saygın adlı şahıs, Metin 
Conbak’ın kullandığı otomobilin 
çarpması sonucu can verdi.

İlyas Saygın'ın aşırı alkollü 
olması nedeniyle otomobili kul
lanan Metin Conbak serbest 
bırakıldı.

Kumpaslar, ihanetlerin sinsi örgütleridir! Angaje men 
supları eğitilmiş dobermanlardır! Gülücükler dağıtırlarken diş
lerini gıcırdattıklarını, hayatın çilesini çekenler bilir! Sezgi 
yüklü aklını bilgi ve sabırla disipline edebilenler bilir! ®

Doğal ki; bir de ‘kumpas’ın karanlık mensupları!.. Yani; 
‘kendileri!’

Şartlanmışlardır, ısrarlıdır, yeminlidir! İnsanı arkadan vuran! 
vurdurtanlardır! Yürekleri kutuplardaki buzullardan da soğuk!...|

Sözcüklert, 'cümleleri, jest ve mimikleri... Her türde dilleri; 
eşya dili, hareket dili, hesaplanmış davranışları, susmaları bile 
kalıplara dökülmüştür! 'Kalıplarını, içlerindeki zehir! kusmak, 
bir başkasına da aktarmak için kullanırlar! Kışkırtmak için kul 
tanırlar! İronik sanatın zavallı müsveddeleri!...

Olağan görünümlü bir konuşma ve ilişkinin arasına kalıpla 
yerleştirerek hainliğin ‘gizli dilini’ konuşan böyleleri yasal soruml 
luluktan da bu dille kurtulmuş olurlar!

■ Duymuşsunuzdur, iki arkadaş gezinirlerken, biri diğerini 
“Hava bulutlu galiba yağmur yağacak!" deyince, diğeri ‘Ben 
Ördek değilim; der ve arkadaşına kızar. Arkadaşı, nerden 
çıkardın bu ördek lafını, ben sana öyle bir şey demedim kİ, or 
yerek arkadaşını yatıştırmaya çalışsa da diğeri ısrar eder] 
“Hayır! Sen bana ördek dedin!” Ve izah eder: “Hava bulutlu 
olunca ne olur? Vağmur yağar! Yağmur yağınca ne olur? Sular 
birikir, gölcükler oluşur! Peki, gölde ne yüzer? Ördek! Bak, 
gördün mü işte, ‘Hava bulutlu’ derken, sen aslında bana- 
ördek” demek istedin!..."

■ Bu yazıda anlatılmak istenen “ördek” hikayesindeki "alın
ganlıklar değil doğal ki!

Hain ‘kumpas’cıların, fodul zekalıları da yanlarına alarak, 
sade insanları ‘ketenpere’ye getirip köşeye sıkıştırmaları 
anlatılmak isteniyor!

Kumpasın yeni yetme ve kaşarlanmış aktör ve aktörcük- 
leri; “alınganlık kategorisinin" dışındadırlar ve özel ihanet 
şebekelerinin iflah olmaz mensupları, meczuplarıdırlar.!! 
Tepenize dikilip laf sokuşturmayı da marifet belleyen, özü-sözü 
eğri, içi-dışı başka kuzu postuna bürünmüş- hani çok da bilmiş- 
sinsilerdir!...

Birbirini yer görünseler de farklı kanallardan aynı kuk
lacı da (kumpasda) buluşurlar! (Bu önemlidir!)

Uzaktan kumandalı robotturlar. Bağlı oldukları kumpastan 
• ayrılmaları olanaksızdır! Bedeli ağırdır!

İki yüzlülük, çok yüzlülük yaşam tarzlarıdır, yazgılarıdır! 
Başkalarını da bulundukları yere çekmek veya yıpratmak,) 
soyutlamak, yok etmek için her renge giren, ‘dublör’ de kul- 
lanırlar! Kuklacıklarını tatlı vaadlerle ve şantajla buna 
mecbur ederler!:..

Bireyler, kurumlar ve uluslar arası düzeyde faaliyet gösteren 
bu şebeke mensuplarının 'özel hayatları' da rot ve oyundan 
ibarettir! Sahtedirler! Sevgisizdirler! Korkak ve duyarsızdırlar! 
Yı|anı deliğinden çıkaran tatlı dil böyleleri için geçersizdir! w

LAMBADA dansının arkaik kalıntılarıdır bunlar! 
Birbirlerini görmeseler de iletişimleri güçlüdür! Birinden 
alır diğerine aktarır kuklacı başı!

Bu haftayı üsluplarına uygun aşağıdaki yazıyla kapa 
yalım:

Hepinizi,, gerçekten ve hayalinde ve ‘kalıp ifadelerinizle 
tanıyorum! İç-dış farketmez! Uzak-yakın farketmez! Yok bir
birinizden farkınız!

Dublörünüzü, dublörlerinizi de “mistik kalıplarınızı 
ileten iletkenlerinizi de tanıyorum!

Nasıl mı?
Bu soruyu, rakınızı, mistik ortamlarda yudumlarken 

kendinize sorun! Kesin bir dille söylüyorum ki; yanıtını zorlan-1 
madan bulacaksınız! Cinsiniz ne ölurşa olsun akıllı insanlar’? 
olduğunuz için leb demeden leblebiyi kaparsınız! Çünkü, be
yinmişsiniz!...

Besininiz!... Her naneyi yersiniz! İnsan kanı mezenizdir! 
Vay ivan beyler vay!.. Ne mi bunlar? Bu sorular! Şizofren dilin 
absürd bestesi! Size ait! Mistik dillerinizi ladesiz taahhütlü 
olarak size iade ediyorum! Afiyet olsun! Yiyin! Besininizi 
Gıdanız!..
। Bütün hakaretleriniz; öncekiler ve bundan sonrakiler, 
defalarca katlanarak, otomatik iletişim ağlarınız dikkate alın
madan, tarafınıza iade edilir! Seviyenize inmek mümkün 
değil! Güç, kudret size, tilkilerinize yaraşır!

Not : Bu yazının ‘dinsel mistisizim’le hiç, bir ilgisi yoktur!. 
Sadece bir “ihanet kumpası”na dikkat çekilmiştir! Kendilerinin, 
üsluplarıyla!
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Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, fiyatları açıklamadı Cumhuriyetin
75. yılında 
görkemli 
kutlama

'■= Gonca YERLİYURT=-----

V Marmarabirlik 1998-1999 ürünü zeytin alımlarına başladı.. 
Bu yıl rekoltenin geçen yıla göre daha iyi olduğunu söyleyeni
ilgililer, zeytin fiyatlarının Orhangazi Zeytin Festıvali’nde açık
lanacağını söylediler

Marmarabirlik zeytin i 
Tarım Satış Kooperatifi, i 
1998/1999 ürünü zeytin alım- i 
larına başladı.

Birlik Genel Müdürlü i 
gü'nden yapılan açıklama
da 2 Kasım 1998 Pazartesi i 
gününden itibaren Birliğin : 
tüm merkezlerinde zeytin i 
alımlarına başlandığını i 
bildiren ilgililer, fiyatların 
daha sora açıklanacağını i 
söylediler.

72. nolu Gemlik Zeytin i 
Tarım Satış Kooperatifinde ; 
de dün zeytin alımlarına ■ 
başlandı.

Ancak, beklenen ürün . 
gelmedi. Bir günde ortaklar- . 
dan ancak 200 kilo zeytin 
alımı gerçekleştirildi.

Havaların yağışlı olması : 
zeytin ürününün toplamasını i 
engellerken, bölgede olgun i 
zeytinin seyrek ağaçlardan i 
toplandığı gözlendi.

Ürünün bölge bölge

olgunlaştığını belirten koope 
rafit yetkilileri, toplanan 
zeytinlerin değerlendirilmesi 
için kampanyayı başlattık
larını söylediler.

Zeytin alım kampan 
yasının her yıl Kasım ayının 
ilk haftasında açıklandığına 
dikkat çeken kooperatif 
ilgilileri, bu yıl da Birlik'e 
bağlı Gemlik, Orhangazi, 
Mudanya, İznik,' Erdek, 
Edincik, Mürefte, Marmara 
Adası merkezlerinde olum
ların kampanya kapanasıya 
kadar devam edeceğini 
söylediler.

Zeytin barem fiyatlarının 
her yıl olduğu gibi9 kasım 
günü yapılacak olan 20. 
Orhangazi Zeytin Festiva 
ünde açıklanmasının bek
lendiği gözlenirken, Birliğin 
bu yıl üreticiye aldığı ürünün 
bedelini nasıl ödeyeceğinin 
belli olmaması üreticilerde 
tedirginlik yaratıyor.

Geçen yıl 220 tane zey
tinin 440 bin liradan alındığı-) 
na dikkat çeken üreticiler, 
bu yıl fiyatların 750 bin 
liradan aşağı olmamasını 
beklerlerken, geçen yılki gibi 
küçük taneli zeytinlerin de) 
alınmasını istiyorlar.

Marmarabirlik,) 
geçtiğimiz yıl 20 bin tonj 
zeyrin almış ve üreticiye 4 trilj 
yon 918 milyar 1 milyon 775| 
lira ödeme yapmıştı.

Bu yıl ortaklardan satın' 
alınacak zeytinin 12 trilyon) 
lira olacağı tahmin ediliyor.

72 nolu Gemlik Zeytin: 
Kooperatifi ise 1997-98 sezo
nunda ortaklarından aldığı) 
bin 35 ton zeytine karşılık! 
298 milyar 96 milyon lira 
ödeme yaptı.

Baremi yüksek zeytine 
tüccarın da iyi fiyat verdiği^ 
üreticiden peşin alım yap-j 
ması nedeniyle tücarın ten 
cih edildiği söylendi.

Bir Dernek daha açıldı

Kars, Ardahan ve 
İğdırlılar dernek kurdular
✓Kars, Ardahan ve İğdırlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Lokali 
cuma günü Kaymakam Şener Can tarafından açıldı.

İlçemizde Inegöllüler, Trabzonlular, 
Artvinliler, Karadenizliler-Derneklerinden 
sonra şimdide Kuzey Doğu illerimizden 
Gemlik’e gelerek yerleşenler, Kars, Ardahan 
ve İğdırlılar Kültür Dayanışma Derneği adın
da yeni bir dernek kurdular.

Geçtiğimiz hafta cuma günü saat 17.oo 
de Osmaniye Mahallesi Cadde üzerinde 
açılan Dernek Lokalinin açılışa Kaymakam 
Şener Can, Garnizon Komutanı Kıd. Alb. 
Süreyya Nail.Utkun, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Nedret 
Argun ve davetilıler katıldılar.

Lokal açılışını yapan Kaykaman Şener 
Can, “serhat illerinden kopup Gemlik’e 
gelen vatandaşlarımızın kendi kültürleri

ni yaşatmak amacıyla biraraya gelmeleri 
mutluluk vericidir” dedi.

Lokal açılışında konuşan Dernek 
Başkanı Muammer Akın, Gemlik'te yaşayan 
Kars, Ardahan ve İğdırlılar arasında birlik, 
dayanışma, kültürel geleneklerin korunması 
amacıyla böyle bir derneğin kurduklarını, 
üye sayısının yakında 700 e çıkaracaklarım 
söyledi.

Akın, lokal ve dernek açılışının Kars’ın 
düşman işgalinden kurtulduğu güne rastla
masının önemine de dikkat çekerek, açılışa 
katılan devlet erkanına teşekkür etti.

Aynı günün akşamı Milton Aile 
Gazinosu’nda Gemlikli Kars, Ardahan ve 
İğdırlılar biraraya gelerek doyasıya eğlendiler.

Cumhuriyetimizin 75. 
yıldönümü bu yıl daha 
büyük etkinlikler ve coşkuyla 
kutlandı.

28 Ekim günü saat 13.oo 
de Atatürk Anıtı önünde 
yapılan törenle kutlamalara 
başlandı.

İlçemizin her yanı en 
büyük bayramımız 
nedeniyle bayraklarla 
donatıldı.

29 Ekim sabahı 
Kaymakam Şener Can, 
Garnizon Komutanı P.Kıd. 
Alb. S. Nail Uykun ve 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'nın kutlamaları kabulü 
ile bayram başladı.

Protokol buradan 
Mustafa Kemal Atatürk 
Kordonuna gidilerek remsi 
törene katıldılar.

Kaymakam,. Garnizon 
Komutanı ve. Belediye 
Başkanı burada halkın, 
öğrencilerin bayramını kut
ladı. Daha sonra Kayma 
kam Şener Can günün öne
mini belirten bir konuşma 
yaptı.

Kaymakam Çan'dan 
sonra öğrenciler şiirler 
okudular.

Bayraklar ve flamalar, 
adından askeri birlikler ve 
öğrencilerin geçit töreni 
başladı.

Askeri Harada bulunan 
eğitilmiş köpeklerin küçük 
gösterisi büyük alkış toplardı. 
-Gemlik Halk Danslarının folk
lor gösterileri ardından kor
dondaki tören sona erdi.

Cı ımhı ırivp>t Rnvrnmı ,kı ıt- 
lamalarını halkımız coşku 
içinde kutladı.

Öte yandan 29 Ekim 
gecesi Kaymakam Şener 
Can tarafından verilen 
resepsiyona büyük katılım 
oldu. Bu; arada havai fişek 
gösterileri yapıldı. Atatürk 
Anıtı'nda toplanan halkta 
coşkuyla kordonda “Yaşasın 
Cumhuriyet, Türkiye Laiktir, 
Laik Kalacak” sloganlarıyla 
yürüdü.

Başkan Avcı vefalı çıktı

Veteriner 
Bademci’ye 
teşekkür 
plaketi

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
GEMLİK

Hamidiye-Osmaniye Mahalleleri Granit Parke Kaldırım İnşaatı yapım 
iyi 2886 sayılı yasanın 81. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre 
10/11/1998 Salı günü saat : 14.00’de Emanet Komisyonu huzurunda 
ihale edilecektir.

1- İşin keşif bedeli 9.717.103.500.-TL olup geçici teminatı 
292.000.000. .- TL.dir.

2- İhaleye girmek isteyenlerin yapı tesis ve onarım işleri ihalelerine 
girme yönetmeliğindeki hükümler içinde ibraz edecekleri belgeleri ile 
müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- Bu işe ait keşif ve şartnameler Fen İşleri Müdürlüğü’nde 
görülebilir.

4- İhaleye iştirak edeceklerin 1998 yılı ticaret odası belgesi, yapı 
araçları bildirisi, teknik personel bildirisi, mali durum bildirisi, iş bitirme 
belgesi ile en az (C) grubu müteahhitlik karnesini ibraz etmeleri şarttır.

5- İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 09/11/1998 günü saat : 
17.00’e kadardır.

6- Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Basın: 1998/20 Nurettin AVCI İnş.Müh.

Belediye Başkanı

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Gemlik 
Belediyesinde 17 yıldır 
Veteriner Hekimliği yapan 
Ferit Bademci'ye görevin
den ayrıldığı için teşekkür 
plaketi verdi.

Gemlik’e atandığından 
beri Kaymakamlık'a bağlı 
olarak ve belediye de ve 
terinerlik yapan Ferit 
Bademci, kadrosu boş 
bulunan Belediye 
Veterinerliğine atama 
yapılması nedeniyle 
görevinden ayrılmıştı.

Başkan Avcı, geçtiğimiz 
hafta Başkanlık Odasında 
düzenlediği bir törenle 
Bademci'yi kutladı ve 
hizmetleri nedeniyle 
teşekkür plaketi verdi.

Daire Müdürlerinin de 
katıldığı törende 
Belediye'ye 17 yıl hizmet 
vermiş olan, şu an da İlçe 
Tarım Müdürlüğü görevini 
yürüten Ferit Bademci 
duygulandı.

Bu bir teşekkür yazısıdır
Gölün derinliklerinde süzülen sakin ve asil kuğu

lara benzer halkla ilişkiler çalışmaları.
Kuğunun suyun üstünde böyle kalabilme becerisini 

sağlayan ise görünmeyen ayaklarıdır.
Küçücük ayaklar buz gibi suyun altında çırpınıp 

dururlar.
Halkla ilişkiler uzmanlarının heyecanla çarpan 

yürekleri ve çabaları da böyledir.
Görünmezler ama onların tarzını ayrıntılarda 

hissedersiniz.
Bu kuğu hikayesi halkla ilişkilerin en güzel tanım

larından biridir. Profesyonellerle çalışmanın ve işi 
ehlihe teslim etmenin güvenini yansıtır. Görünmeyen 
ayaklar, görünmeyen eller her şeyi yerli yerine koyar 
ve kusursuz bir organizasyon yaşanır. Herkes görevi
ni ve işini bilir, parlaması gereken kişi ve olayın 
üstüne basmadan olaylar kotarılır.

Bu yoğun bir çaba ve yürek demektir.
Ve yüreğiniz ile yaptığınız işler bir gün size mutla

ka döner.
Bütün bunları neden mi yazıyorum?
Gerçek bir ekip çalışmasıyla, sadece emeğini değil 

yüreğini de koyarak Bursa’da yaşanan en görkemli 
Cumhuriyet Balosu’nu gerçekleştiren kuğunun, o 
görünmeyen ayakları için yazıyorum.

Balonun yapıldığı fuar alanının ortaklarından 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın özverili çabaları 
için yazıyorum. BTSO Genel Sekreteri Zeki Eke ve 
ekibinin kolaylaştırıcı ve çözümleyici yaklaşımları 
olmasaydı ne elektrik problemi çözülür, ne çiçekler 
dikilir, ne de o boş kullanılmayan bina yaşanılır hale 
getirdi. Teşekkürler Zeki Eke. Bursa’da kamp kuran 
Tuncay Kuzu için yazıyorum. Onun profesyonelliği 
olmasaydı ne kar makinesi gelirdi İstanbul’dan, ne 
yüzlerce sandalye-masa örtüsü ve şamdan. Ne 75. 
Yıl Hatıra Fotoğrafı Standı olurdu, ne de Bursa 
maketi. Teşekkürler Tuncay Kuzu.

Altın Ceylan Genel Müdürü Levent Atay ve ekibi 
için yazıyorum. Fuar alanında bir mutfak kurarak 
kusursuz servis ve menüyle geceyi ölümsüzleştirdik
leri için. ?

Cumhuriyet Balosu için kırmızı kostüm diktirme 
inceliğini gösteren Topkapı Orkestrası için yazıyorum. 
Performans ve profesyonellikleri için.

Ata’nın sevdiği şarkılarla gönlümüzü okşayan 
Erdinç Çelikkol ve ekibi, kurtuluş coşkusunu yaşatan 
zeybekler için yazıyorum. Sîzler olmasaydınız 
gecenin ruhu olmazdı. Teşekkürler.

Ete Mensucat’tan Suzan Hanım ve 
DecoCenter’dan Tülin Hanım için yazıyorum. Dekor 
için kullanılan kumaşlar ve şık fularlarla gecenin 
havasını değiştirdikleri için. Baloda davetlilere anı 
olarak sunulmak üzere Cumhuriyet’in ilan edildiği 
gazetenin dağıtılması fikrini veren Ahmet Erdönmez, 
gazetelere ulaşma yolunu açan İlknur Kalıpçı, ve 
gazeteleri Milli Kütüphane’den mikrofilm olarak alan 
ve tercüme eden Ömer Kurmuş için yazıyorum. Sîzler 
olmasaydınız bu fikir 10., 25.,.50., yıl gazeteleri ve 
75. yıl özel gazetesi haline dönüşmez ve tarihe 75. 
yılda böyle bir anı bırakılamazdı.

Teşekkürler.
Vali Yardımcısı Delalettin Eran, Özel Kalem I 

Müdürü Zeki Düzgider ve Yazıişleri Müdürü Türkan 
Araş için yazıyorum. Onlar olmasaydı , ne davetli lis- I 
tesi hazırlanabildi, ne LCV alınabilirdi ne de oturma 
düzeni yapılabilirdi.

“Yaşadıklarımız hayallerimizdi” diyerek, hayalini 
kurduğumuz organizasyonu gerçekleştiren Kiraz 
İletişim için yazıyorum. Kiraz İletişim gibi profesyonel 
bir halkla ilişkiler şirketine organizasyon sorumluluğu 
verilmeseydi, bütün bu fikirler ve ekipler biraraya 
gelmezdi. Balo davetiyesinden başlayan düş; deko
rundan menüsüne, armağanlarından müziğine, anı 
defterinden hatıra fotğrafı standına kadar tüm ayrın- I 
tılarıyla 29 Ekim gecesi gerçekleşti.

Bir de zerafeti ve sakinliği ile her zaman yanımız
da olan Zerrin Taşanlar için yazıyorum. Verdiği moral 
destek, güven ve motivasyon için.

Ve Bursa Valisi Orhan Taşanlar. O olmasaydı 
kuğular zaten gölge olamazdı.

Orhangazi Caddesi ilgi bekliyor1
Orhangazi Caddesine açılan yağmur giderlerinin kapan

masından sonra enkazın kaldırılmaması sürücüleri-zor durumda 
bırakıyor.

Ticari hareketliliğin yoğun yaşandığı Orhangazi Caddesinde’ 
büyük araçların sağlı sollu park edilmesi, belediyece yaptırılan 
yağmur giderlerinin tamamlanmasına karşın çevrelerinin temiz 
lenmemesi yolu mezbeleliğe döndürdü.

Cadde üzerinde hareket eden araçların zor anlar yaşadığı, 
logar kapaklarının yüksek olması nedeniyle araçların zarar 
gördüğü bildirildi.

Öte yandan cadde üzerinde düzensiz park nedeniyle rhey-l 
dana gelen sıkışıklığın da giderilmesi isteniyor.
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SIRASI GELDİKÇE
POSTACI AMCA...

Mehmet Danış. Kimmidir Danış?
Postacı Sarı Mehmet. Şimdiki yeni 

nesil ve göç sonucu Gemlik'e yerleşen 
yeni hemşehrilerimin çoğu belki bilmez 
belki de tanımaz kendisini. Emekli olalı 
26 yıl oldu.

O tam 34 yıl omuzunda çantası ile 
Gemlik halkına hizmet verdi. Kar, 
yağmur, çamur, taş toprak demeden 
gece-gündüz. Girmediği sokak çalmadığı 
kapı yoktur o'nun Gemlik’te. Acılı, 
sevinçli haberler getirdi, götürdü tam 34 
yıl boyu. Görevi esnasında; o günkü 
Gemlik'te kim ne iş yapar, kim nerede 
oturur o bilirdi. Gemlik insanı gibi, 
sokakları, binaları, işyerleri onun dostu idi 
adeta.

O’da vefalıdır Gemlik insanına, 
caddesine, sokağına, binasına. 34 yılın

aşinalığı ile, emekli olduğu günden beri 
tam 26 yıl yine caddeleri, sokakları 
aksatmadan gezer durur 84 yaşına 
rağmen çıta gibi hergün. Ö’nu yaşatan, 
O’na sağlık veren hatıralarla dolu 
yürüyüşler, devletin verdiği ile yetindiği 
helal lokmalar.

Görev yaptığı PTT’nin 158.nci kuruluş 
yıldönümünde, Güzel Gemlik’imize 
namusu ile hizmet vermiş Postacı 
Amcamız, Mehmet Danış’ı sevgi ve saygı 
ile anar, kendisine sağlıklı uzun bir ömür 
dilerim.

Bilmem ki; Gemlik’e böylesi uzun süre 
hizmet eden, postacı amcamızın adı bir 
sokağa verilerek ölümsüzlüştirilecek mi?

Umarım Sn. Belediye Başkanımız 
gereğini yapacaktır. Bilirim O’da 
kadirşinastır.

İlköğretim Okulları arası kompozisyon . GÖZDE ASLAN
yarışmalarında dereceye giren kompozisyon ?ehlt Cemal ilköğretim okulu

EN BÜYÜK BAYRAMIMIZ
Türk Ulusunun ölüm kalım 

savaşının zaferle sonuçlanması 
üzerine TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
doğdu. Yeni bir yaşını 75. yılını 
doldurdu.

OsmanlI İmparatorluğu dört yıl 
süren Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik 
çıkmıştı. Türk ordusu dağıtılmış; 
silahları, donanması, tersanaleri için 
tek amaç, özgür ve bağımsız bir ulus 
olarak yaşamaktı.

Türklüğün kan ağladığı, korkunç bir 
uçuruma doğru sürüklenmekte olduğu 
böyle bir anda yurdumuzun kararmış 
ufuklarına Mustafa Kemal bir güneş 
gibi doğdu.

Yüce Atatürk’ün önderliğinde, “Ya 
bağımsızlık, ya ölümü ilkesinden göç 
alarak girişilen Kurtuluş Savaşı, kadın 
erkek, yedisinden yetmişine bütün 
Türkler’in kahramanca çarpışması 
sonunda kesin zafere ulaştı. Yurt

'kurtuluş, ulus bağımsızlığına kavuş 
muştu.

Atatürk’ün Türk gençliğine armağan 
ettiği “Cumhuriyet” 29 Ekim 1923 
günü akşamı saat sekiz buçukta 
dünyaya bildirildi.

Cumhuriyet ve onun getirdiği 
birbirinden başarılı devrimler nedeni ile 
devletimiz her bakımdan yabancı 
devletlerin içten saygısını kazanmış, 
ülkemiz çağdaş uygarlığa kapılarını 

i açmış; ezilen ulusumuz gerçek 
benliğini bulmuştur.

Atatürk, en kutsal eseri olan 
: Cumhuriyet’! korumak görevini, çok 
sevdiği ve inandığı Türk gençliğine 
bırakmıştı. Bizler, Türk çocukları olarak 
özgürlüğün, bağımsızlığın, Cumhuriyet 
ve onun getirdiği devrimlerin bekçiliğini 
yılmadan yapacağız. Ne zaman, 
nerede ve ne durumda olursak olalım, 
Atatürk ilkelerine bağlı kalacağız. 75. 
yılın kutlu olsun CUMHURİYET.

T.C. aGEMLİK İCRA DAİRESİ Ornek No 64
DOSYA NO : 1997/531 Tal.

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK IÇRA DAİRESİNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik tapusunda kayıtlı Gemlik Küçükkumla Köyü, Sarıincir Mevkii, pafta 

27,700 m2 parsel 1612 de kayıtlı borçlu hissesi 4/96 olup bilirkişi tarafından yapılan 
tesbit ve kıymet taktirinde taşınmaz K.Kumlanın sayfiye yerinde olup, denizi görmez 
bir mesken olup, mesken 1 balkon önde 1 balkon arkada, ön balkon büyük olup, 
mesken 1 salon, 3 yatak odası mutfak banyo ve wc beraber olup antre ve koridoru 
mevcuttur. Elektrik ve suyu mevcuttur. Borçlu hissesi 2.700.000.000.-TL.dir.

Satış Şartlan :
1- Satış 4.1.1999 günü saat: 10.30 dan 10.45 e kadar Gemlik Belediye Düğün 

Salonu’nda 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 14.1.1999 günü aynı yerde ve 10.30-10.45 de 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.

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 isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1997/531 Tal. sayılı dosya numarasıyla 
Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.

. . İcra Müdürü
(Ic.lf. K. 126) 23/10/1998
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Yönetmelik Örnek No : 27

MİLTON
AİLE GAZİNOSU

Tel :513 10 71 GEMLİK
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75. yılı etkinlikleri
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HADİ YE YAŞAR
Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu

CUMHURİYET
Yirmi Dokuz Ekim’de
Cumhuriyet kuruldu
Ulus özgür sesini
Tüm dünyaya duyurdu

Cumhuriyet bizlere 
Armağandır Ata’dan 
Egemenlik sesleri 
Yükseldi Ankara’dan

Cumhuriyet Cumhuriyet, 
Seninle can buldu millet 
Dilimizden düşmez adın 
Ne sıcaktır kanadın

Ne güzel 75. yılda 
Kanadının altında biz. 
Yaşamayı hep isteriz, 
Seninle biz ilerleriz

Şeninle açıldık çağa 
Kalbimizde senin sevdan 
Yaşayacaktır her zaman 
Cumhuriyet var ol, yaşa!

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 
BEKLEME YOK!
Matbaamızda bilgisayarlı 

sistemle kaşe ve mühürleriniz 
30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel: 513 17 97

ANADOLU HAYAT ANADOLU SI G0RTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD, ŞTl 
ACENTELİĞİ|KASKO SİGORTALARDA % 100. HASAR ©DEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR.

I TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, YANGIN, KAZA SİGORTALARIYLA (TÜM), BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.
ÇARŞI MEYDANI AKIT TEL : (0.224) 513 02 34
HAN KAT: 1 GEMLİK FAX: (0.224) 514 11 48

YARI ŞAKA YARI CİDDİ
MUHTEŞEM 
KUTLAMA

28 Ekim’de yapılan, Cumhuriyet 
Yürüyüşü Bursa tarihine geçti.

Bursa, Bursa olalı, “onblnlerce 
insanı” bu derece coşkulu görmedi.

Böyle, birarada görmedi.
Hafiften atıştıran yağmur bile, bu 

muhteşem kalabalığı etkilemedi.
Yıllardır özlediğimiz bu beraber

lik, Cumhuriyet yürüyüşü ile 
gerçekleşti.

“Cumhuriyet hepimiz için"
■ "Hepimiz için Cumhuriyet" 

sözleri, bu coşkulu yürüyüşün en 
anlamlı sloganı idi.

Cumhuriyet, halkın “teba” 
olmaktan çıkarak vatandaş olmasını 
sağladı.

Bir kişinin''veya bir hanedanın 
ülkeyi ve halkı idaresine son verdi.

Cumhuriyet “Kurumlar ve kural
lar” rejimidir.

Kurallar ise, yasama, yürütme ve 
yargı kurumlandır.

Krallıkların, diktatörlüklerin kol 
.gezdiği bir dönemde kurulan bu 
Cumhuriyeti, elbirliği ile korumamız 
gerekiyor.

Çağdaş, yeniliklerle, takviye 
etmemiz gerekiyor.

Fikir ve inanç özgürlüğüne saygı 
konusunda çıkaracağımız çağdaş 
kanunlarla süslememiz gerekiyor.

Ülkemizi kanun devleti olmaktan, 
“biraz daha” evrensel hukuk devleti 
kulvarına sokmamız gereki yor.

Bilgi-toplum çağında, südece 
hukuk devleti olmak bile yetmiyor, 
artık “sosyal Hukuk Devleti’ 
olmanın yolları aranıyor.

, Eğitime, sağlık hizmetlerihe devlet 
tarafından verilen destekler, Sosyali 
Hukuk Devleti olmanın.sorumluluğunu 
gösteriyor.

İleri ülkelerde, insan haklarına 
göste rîlen önemi ile ile takip edi 
yoruz.

İşsizliğin azaltılması ve işsizlik 
sigortası konusunda alınan önlem
leri biraz kıskançlıkla izliyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
önderliğinde, 1923 yılında 
Cumhuriyet kurulduğu zaman “şu 
anda bize demokrasi ve insan hak
ları dersi vermeye çalışan” Batı 
ülkelerinden daha çağdaş kanunlar 
yapılmış, daha çağdaş kararlar alın
mıştı.

Ama. Son yıllarda yönetime 
gelen politikacılar, sadece “milli, 
manevi ve vicdani”' değerlerle 
ilgilenmekten başka, bir sey yapa
madılar. T

Bu. 75. yıl kutlamasının bir “sil 
kinme dönemi” olmasını diliyor ve 
tüm okurlarımın Cumhuriyet i 
Bayramını kutluyorum.

Haftanın Fıkrası
Hitler döneminde, Berlin Hayvanat 

bahçesinden bir aslan kaçtı.
Aslan önüne geleni pençellyordu.
Polisler ve (ss) subayları aslanın 

peşindeydiler.
Aslan bir ara ufak tefek bir adam ile 

karşılaştı.
Adam gayet soğukkanlı bir şekilde 

.elini arka cebine attı, silahını çıkardı ve 
aslana ateş etti.

Aslan kükreyerek yere yuvarlandı 
ve öldü.

Gazeteciler adamın etrafını sardılar.
Ve kim olduğunu sordular.
Adam “söyleyemem". Çünkü 

“yazamazsınız” dedi.
Gazeteciler “söyle, söyle biz her 

şeyi yazarım” dediler.
Adam, “ya öyle mi, pekala. Ben 

yahudiyim” dedi.
Herkes şaşırdı. Yahudi kalabalığı 

yardı ve uzaklaştı.
Ertesi gün gazetelerde şöyle bir 

başlık görüldü.
“Dün masum bir aslan, canavar bir 

Yahudi tarafından öldürüldü.”
Medyanın tartışılmaz gücü ortada.
Konjektöre göre olayı nasıl tersine 

çevirip, okuyucuya sunuyor.
Günümüz medyası sadece haber 

vermiyor.
Aynı zamanda yorum katıyor.
Ve yönlendiriyor.
Yönlendirmeye bir yere kadar iti

razımız yok.
Ama. Olayları ters yüz etmemek 

kaydıyla.
Kendi çıkarları için kullanmamak 

şartıyla.

Sözün Özü .
Söyleyecek yalan bulamayanların, 
Baş vurduğu son çare
Gerçektir.

‘Marcel Lenoin”

Aslında bu söze bir dip not koymak 
gerekiyor.

“Politikacılar hariç” diye.
Çünkü politikacılar olayları abartı 

yorlar, saptırıyorlar “son çare” olan, 
gerçeklere baş vurmuyorlar.

Ve. Yine seçiliyorlar.
Başımızdan eksik olmuyorlar.
“Sessiz topluluk”, yalan makinalartnı 

siyasetten silmenin yollarını arıyor.
Şimdilerde imkansız gibi görünse de 

bir süre sonra hepsinin “mumlan" 
sönecek.

î> $. ” u ç u k " b i r s öz
O KADAR aptal bir dilenciydi ki, 

“Allah rızası için şu dilsize bir sadaka' 
diyerek dileniyordu.

GEmUH REHBERİ
Gerekli Telefonlar
İtfaiye

“Polis İmdat • 
Jandarma imdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 1 
Gar. Kom

110.
155'
156
5131055
5131879
5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık
Kaymakamlık Ev;
C. Savcılığı .
C, SavciYrd.
Emniyet M.

,5131081 
5131Û52 
5İ31053 
5132954 
5131028

Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme, 
Turizm Der.
Spor Sah. 
'Orm.BÖl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kutüp.
As. Şb< 
Karayolları 
Liman Bşk. . 

> Mal Md.
Nüfus Md. 
Özel id. Md.
Tapu Sic. Md. 

, Müftülük?
Gümrük Md. 
Tekel Md.' 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tor. 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

Gemi Saatleri

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Erol GÜRÇAY

GEMLİKSPOR 
FARKEDİLİYOR

Gemlikspor hem kendi 
sahasında, hem de deplasmanda 
aldığı farklı galibiyetlerle dikkatleri 
üzerine çekmeyi başardı.

Kendi sahasında, Muradiye 
spor’u (9-0) Orhangazi Yeniköy 
spor’u (15-0) yenen Gemlikspor, 
deplasmanda M.Kemal Paşa Lala 
Şahin Spor’u da (4-2) yenmeyi 
başardı.

Alınan galibiyetler, Gemlik 
halkını da hareketlendirdi.

Yani. Bir anlamda, 
Gemlikspor farkedilmeye baş
landı.

Gemlik halkı (1960)lı yıllarda, 
Sümerspor’un başarıları ile 
mutlu olmuştu.

Son kırk yıl turizrrTve ticari alan
da gelişen Gemlik ilçesinin, spor 
etkinlikleri açısından da başarılara 
ihtiyacı vardı.

İşte. Bu yılın Gemlikspor’u, 
bu boşluğu doldurmaya çalışıy
or.

Gemlikspor’un bu başarılarını 
devam ettirmesi için iyi bir teknik 
kadroya, maddi ve manevi 
desteğe ihtiyacı var.

Ama. Bu kadarı da yetmiyor.
Gemlikspor’un, (12) adam 

denilen taraftara da ihtiyacı var.
Çünkü bir futbol maçının, 

“olmazsa olmaz” tek şartı taraf 
tardır, seyircidir.

Bunun en güzel örneği, “tril 
yonluk takım” İstanbulspor’da 
görülüyor.

Türkiye’nin en büyük futbol 
yıldız larından kurulan İstanbul- 
spor, “Üçyüzbeşyüz” kişilik bir 
seyirciye oynamanın sıkıntısını 
yaşıyor.

Taraftar sıkıntısı, kulübün ka 
patılmasını ve yıldız oyuncuların 
satılmasını gündeme getirdi.

Yavaş yavaş pırıldayan ve (40) 
yıl öncesini hatırlatan Gemlik 
spor’un, halk tarafından benim
senmesi lazım.

Gemlikli gençler tarafından 
desteklenmesi lazım.

Güçlü bir Gemlikspor, Gemlik 
halkına hareket getirecektir.

Renk getirecektir.
Halk, motivasyon ve moral 

verecektir.
Gemlikspor’u sadece sevmek.

yetmez.
İlgi ve destek
İçerideki ve?

izlemek gerekir.

k şarttır.
dışarıdaki maçları

Gemlikli gençlerin, bu görevi 
en iyi biçimde ve centilmenceye 
rine getireceğine inanıyoruz.

Yalova-Kartal:(lşgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30 
M :(TatH)7(.15-11.15-16.00

Kartal-Yalova:(işgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00 
(Tatil) 9.00-13.00-18.45

Yalova-Slrkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil) 
6.30-13.00-17.30 Slrkecl-Yalova:(İşgünü) 9.15- 

14;15-18.1 Ş (Tştil) 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

(Hâftasonü): 09.15-11.35-16.15-18.30 
Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10- 

18.25 (Haftasonu): 1,0.30-13.00-17.30

Feribot

Belediye
Santral 5134521-23
Başkanlık 5134520 Aygaz
Zabıta 5132432 Ozgaz
Otobüs İşlet. 5134521-122 Tekgaz
Şu işletmesi 5134521-115 Ocakgaz
İtfaiye 5132325 Ergaz,
Muhasebe M. 5134521-182 Ipragaz
'Yazı İş. Md. 5134521-111 Habaşgaz
Su Arıza Yalnız 185 Llkitgaz

Yeni Llkitgaz
Alevgaz

Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı) 
7.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30- 

19.30-20.30-22.30(P.tesl, salı, çrş, prş) 
07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30- 

17.30-19.30-20.30-22.30

513 12 95
514 1700
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95

NÖBETÇİ - 

ECZANELER
3 Kasım 1998

Yasemin Eczanesi
4 Kasım 1998 

Demiriz Eczanesi
5 Kasım 199£

Serim Eczanesi
6 Kasım 1998

Özer Eczanesi
7 Kasım 1998 

Gemlik Eczanesi
8 Kasım 1998 

Seda Eczanesi
9 Kasım 1998

Onur Eczanesi

GEMLİK te SİNEMA GÜNLERİİ

TUTKU: "Melekler Şehri
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Gemlikspor :9 
Selimspor :3

Gemlikspor, pazar günü Hipodrum 3 sahasında yine 
fırtınalar estirdi.

Haftalardır yapılan karşılaşmalarda rakiplerini gol 
yağmuruna tutan Gemlikspor, bu kez Selimspor’u 9-3’lük 
bir galibiyetle yendi. 1

İlk yarıda 16. dakikada Ömer’in, 26. dakida 
Menderes'in 31. dakikada Abdullah’ın ve ikinci yarıda 49. 
ve 78. dakikada Büyük Sedat’ın, 58. dakikada Abdullah’ın

77-79-. ve 86. dakikada ise Küçük Sedat’ın attığı gollerle 
karşılaşmayı 9-3 galibiyetle bitirdi.

Öte yandan Selimspor’dan 19. dakikada Taner, 21.66 
dakikada ise Hakan gol attı.

GEMLİKSPOR: Cengiz (“) Özcan (**) İsmail (**).. Nuri
(**) Necmi (**) Adnan (**) Barış (**) B. Sedat(****‘) Ömer

KONGRE İLANI
GEMLİK CELAL BAYAR ANADOLU LİSESİ 1 
KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
aşağıdaki gündem gereğince 22 Kasım 1998 Pazar 
günü saat: 11 .OO’de Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi 
Salonu’nda yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği taktirde 29 Kasım 1998 
Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

(****) Abdullah (*’ 
Nihat(**) Türker(*‘)

■ SAĞLIK

’) K.Sedat(*******) Menderes(““)

—,■ Öte yandan Gemlik
—n Sümerspor, K.Yeşildağ ile 

yaptığı deplasman maçında 
4-2 yenilerek, bu haftayı da 
mağlup olarak kapattı. 
Sümerspor, başarısız bir 
hafta daha geçirdi.

GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2- Kongre divan teşekkülü,
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
4- Denetim Kurulu raporunun okunması,
5- Raporlar üzerinde görüşme,
6- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı | 

aklanması,
7- Geçici bütçenin sunulması ve oylanması,
8- Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi.
9- Dilek ve temenniler.
10-Kapanış. J ı|

UZMAN DOKTORLAR GÖZETİMİNDE
□ ACİL
□ Dahiliye
□ Kadın Hast. - Doğum
□ Genel Cerrahi
□ Çocuk Hastalıkları

□ Üroloji
□ Fizik-Tedavi
□ K.B.B. Odyometri
□ Nöroloji

□ Cildiye
□ Göz
□ Psikiyatri
□ Ortopedi ve Travmatoloji
□ Diş

□ Laboratuvar
□ Röntgen
□ Doppler Ultrason

KONGRE İLANI
S.S. ARKADAŞLAR YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Kooperatifimizin olağan kongresi 22 Kasım 1998 Pazar günü saat : 1.0.00'da 

İnfa sitesi A-13 Blok No:1 GEMLİK adresinde yapılacaktır.
Ekseriyet sağlanamadığı taktirde toplantı 29 Kasım 1998 Pazar günü saat: 

TO’OOda aynı adreste tekrarlanacaktır.

“Lütfen Randevu Alınız”
4BUTTIM Yalova Yolu 3. Km. G-2 Kapısı -BURSA

Tel: (0.224) 211 14 52 -211 14 53 Fax : (0.224) 211 14 54

GÜNDEM :
1- Açılış yoklama- Divam seçimi
2- Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve ibrası
3- Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve ibrası
4- Bilanço kar ve zarar defterlerinin okunması ve ibrazı
5- Kooperatifin tasfiye sonu kapanış kararı alınması
6- Dilek ve temenniler
7-Kapanış.

YÖNETİM KURULU

/999 ffîedû/eltâ ây/a

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ FİRMALARININ
ÜRÜNLERİNİ SUNUYORUZ.

O Takvim O Çakmak O Kalem O Kalemlik 
O Masa ve Duvar Saatleri O Ajanda 

O Masa Takımları O Anahtarlık

KÖRFEZ REKLAM - PROMOSYON



HAFTALIK SİYASİ GAZETE

IVlarmoraıbirlık, zeytin alım fiyatlarını açıkladı.

Ulu Önder Muştala Kemal Atatürk’ü 
ölümünün 60. yıldönümünde 

sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.
GEMLİK KÖRFEZ

Ölümünün 60. yıldönümünde

Tavan 750, taban 300
V Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Yılanlı, Bursa’da 
yaptığı basın toplantısında, 1998 yılı ürünü “Gemlik” tipi sofralık zeytinde 
baş fiyatın 750 bin, taban fiyatı ise 300 bin lira olarak açıkladı. Balıkesir 
yöresinde yetişen “su” tipi zeytinin ise 450 bin lira ile 160 bin lira olduğunu 
“kayısı” tipi zeytini 400 ile 250 bin liradan alacak.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Birliği, ödeyeceklerini söyledi.
1998-99 yılı ürünü “Gemlik” tipi, “su” tipi ve “kayısı” 
Ki zeytin alım fiyatlarını açıkladı.
j Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Yılanlı, 
Eursa'da basına yaptığı açıklamada Birliğin 2 Kasım 
gününden başlayarak, Gemlik, Mudanya, İznik, Erdek, 

[Orhangazi, Edincik, Mürefte ve Marmara Adası’ndaki alım 
[merkezlerinde yeni zeytin ürününü almayı sürdürdüğünü 
söyledi.

I Yılanlı, alınan zeytinlerin “Gemlik” tipi olanlarının en 
yüksek kalitesi olan 220 adedini 750 bin liradan, eh düşük 
kalite olan 460 taneli zeytinin ise 300 bin liradan fiyat

Balıkesir yöresinde yetişen“su” tipi zeytinde ise fiyatlar 
220 taneli zeytin 420 bin lira,460 taneli zeytin 160 bin lira 
olduğunu, “kayısı” tipi zeytinin ise 250 i|e-40,0 bin liradan 
alacağını açıkladı.

Marmarabirlik’in yağlıkzeytine 10Ö bin liradan, barem 
dışı ve kızıl zeytine ise- 12pbinBroOoO,'öim^a sırasında 
ödeme yapacak.

Birliğin, yüzelli noktadaalım yapacağını söyleyen 
Yılanlı, ortakların teslim ettiğiürünün tamamını alacaklarını’ 
ve ödemelerin geçeri ynki gibbİacağırlTsöyledi.

Devamı sayfa 3’de

HAFTAYA BAKIŞ

o Kadri GÜLER

Bugün 10 Kasım
Büyük devrimcinin ölümünün ardından 60 yıl 

geçmiş.
Mustafa Kemal ile çağdaş olan onca lider bugün 

yaşamıyor. Halkları onları unuttu.
Oysa Mustafa Kemal, bıraktığı eserleriyle 

'halkının gönlünde, kalbinde yaşıyor.
Atatürk’te senin benim gibi bir insan, Ölümlü bir 

insandı.
■ Ö’nu ölümsüz yapan, Türk toplumunu esaret zin
cirlerinden kurtarması, köhneleşmiş bir imparator
luğun yerine Cumhuriyet rejimini halkına armağan 
etmesi, toplumu kulluktan çıkarıp birey yap
masıdır. Çevrimleriyle halkını çağdaş toplumlar 
düzeyine çıkarma girişimleridir.
■[ O’nun yıllar önce getirmek istediği ilkelere yete 
rince sahip çıkılabilseydik, bilimi kendimize yön gös

terici alabilseydik, sanırım arzuladığı “Çağdaş 
i toplumlar düzeyi”ne çoktan çıkmış olacaktık.

Atatürk’ü anlamak, o’nun eserlerine sahip 
çıkmakla olur.

Zaman zaman değişik izimlerin ve dinsel yöne- 
I tim arayışlarının peşinden koşuluyorsa, O’nun eser
lerinden verilen ödünler ve ilkelerine sahip çıkılma- 
[rnaşındandır.

Ülke ne zaman dara düşse, hep ona koşuyoruz. 
HCumhuriyetin kuruluşunun 75. yıldönümü tören
lerinde kitleler Anıtkabir'i görülmemiş bir yoğunlukta 
[ziyaret etmişse, bunun bir nedeni olmalıdır.
[. Ülkenin en önemli köşelerini madrabazı, 
[üçkağıtçısı, mafya bozuntuları, çetecisi, yobazı, 
Imütagalibesi, feodal düzencisi, kokuşmuş 
[siyasetçisi, soyguncusu, hırsızı, nemelazımcısı vur
guncusu doldurmuşsa ve bunlar Cumhuriyetimizi 
i muz cumhuriyeti haline getirmişlerse, kendimize 
■Sığınak olarak hep Atatürk'ü buluyoruz.
F O’nun ilkeleri bizi aydınlatıyor.

Toplumun yapısını bozan bu pisliklerden 
[ arınmadan mutlu yarınlara ulaşmanın mümkünü 
■yok.

Atatürk’ün Anıtlarının önünde toplanıp nutuk 
[atmakla, rozetlerini yakalara takmakla Atatürkçü 

E olunmuyor.
[ 75, yılda, onun arzu ettiği Çağdaş Medeniyet 
l| düzeyine çıkabildik mi?.

i Cevabımız Evet ise Atatürkçüyüz.
|; Atatürk, tüm olumsuzluklara karşın üstümüzde 
[ bir meşale olarak bizi aydınlatacak.
L Sevgili Atam, ölümünün 60. yılında seni şaygı ve 

■sevgi ile anıyor ve arıyoruz.

OLAY
Tv.’den 
naklen 
form 
f' Olay Gazetesi ilçemizin 
sorunlarının ele alındığı bir 
form düzenledi.

Olay Tv. Haber 
K o o r d i n a t ö r ü U f.u k
G ü I d e m ir'in yönettiği, 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Salonu'nda yapılan 
toplantıda. Kaymakam 
Şener Can, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, sivil 
kitle örgütlerinin temsilcileri 
ve meclis üyeleri bulundu.

HABER..HABER.,HABER 
□ Gemlik Lisesi Yârdım bekliyor 
□ GEMİAD Açıldı 
□ Güvenlik kontrolleri 
sürüyor.

3. Sayfamızda 
□ Ertelenen Konser Yapıldı

4. Sayfamızda
□ Gemlikspor Yine Yendi 
□ Basketçllerimizin Zaferi

Ö. Sayfamızda

Belediye 
Meclisi 
toplanamadı

Ekim ayı toplantılarını 
tamamlayamayan Belediye 
Meclisi, 5 Kasım günü yapılan 
toplantıya Ba kan Nurettin 
Avcı’nın geç gelmesi üzerine 
muhalefet durumu protesto 
ederek toplantıyı terketti.

Ekim ayının son toplantısı 
dün yapıldı.

Devamı sayfa 3’de 

Gazeteci 
Cemal 
Kırgız 
marketçi 
yaraladı 
Olay Gazetesi Gemlik 
temsilcisi ve Çağrı 
Gazetesi Haber Müdürü 
Cemal Kırgız, bir 
tartışmada üzerine 
yüreyen marketçiyi 
çakıyla yaraladı.

Haberi Sayfa 3 'te

önünde toplanılarak, buradan topluca Atatürk An+ttnâ 
gidilecek. Anıta çelenkler konulacak, saat 09.05’de saygı 
duruşunda bulunulacak. Bu sırada bütün resmi ve özel 
teşekküller, limandaki gemiler ve tüm araçlar, Sunğipek 
Fabrikası’nın-sinyali ile birlikte siren, korna ve düdüklerini 
bir dakika süre ile çalacaklar, bayraklarda yarıya inecek. 
Daha sonra anma törenlerinin yapılacağı Endüstri 
Meslek Lisesi Salonu’na gidilecek. Buraya protokol, 
daire amirleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile prog ramı 
hazırlayan Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi 
öğrencileri ve öğretmenleri katılacaklar.

CHP’NIN AÇIKLAMASI-
Cumhuriyet Halk Partisi Gemlik Şubesi tarafından 

yapılan yazılı açıklamada, Atatürk’ün ölümünün 60. 
yıldönümünde sevgi, saygı ve özlemle andıkları belirtildi.

Haberi sayfa 4’de

Traktörde bıraktıkları T 0 yaşındaki Selime bulunamıyor

Mantarcı kız kayıp
Gemlik’ten Selimiye 

Köyü’ne mantar toplamaya 
giden Giresunlu Güler 
Ailesinin 10 yaşındaki kızları 
Selime Güler(IO) ormanda 
kayboldu. .

Ailesinin, jandarmanın ve

Gemlik Aske.ri Veteriner 
Okulu’na ait eğitilmiş 
köpeklerin aramalarına karşın 
4 gündür bulunamadı.

Küçük kızın bulunması için 
ormanlar didik didik aranıyor. 
Devamı sayfa 4de

Saniyede 300 litre debisi var.

Belediye yeni su buldu
Belediye Su leri ekiplerinin Ta ocakları Mevkiinde 

buldukları su ile yaz aylarında ilçede su sıkıntı çe 
kilmeyece i açıklandı.

Belediye Ba kanı Nurettin Avcı, yeni su kayna ı 
hakkında gazetemize yaptı ı açıklamada, suyun 
sertli inin normal, renksiz ve kokusuz oldu unu söyledi. 
Saniyede 300 litre su debisine sahip olan kayna ın son 
ölçümlemelerin yapılmasından sonra borularla Hayvan 
Pazarı’nda bulunan su da itini istasyonuna1 getirilerek- 
ilçeye verilece ini söyledi.

Avcı, Gemlik’te 5 bin tonluk deponun hizmete 
I girmesinden sonra ilçeye yalnız Haydariye Köyü ve ta 

ocakları suyunun verilece mi belirtti.

VAYBEEÎ...
CHP LİDERİ BAYKAL,
ELİNDEKİ 5 DOSYAYI AÇIKLAYINCA

HERKES DİYECEKMİŞ:
VAY BEEE!
SANKİ BUNCA ZAMAN DEMEDİK:
VAY BEEE!
BİR KEZ DAHA DİYELİM :
VAY BEEE!
DE DUR. FOS.... r~rJnon JamEi
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Atatürk’ü çerçeveleyip duvara asmak!
Atatürk fotoğraf mı?
Yani O’nu süslü bir çerçeve içinde evin 

veya büronun duvarına en göze çarpar 
biçimde asmakla Atatürkçü olunur mu?

Bence hayır! Atatürk’ün fotoğrafını 
evinin veya bürosunun duvarına asmak, 
kişiyi Atatürkçü yapmaz. Eğer kişi, 
Atatürk'ün ne yaptığını ve ne yapmaya 
çabaladığını doğru biçimde algılaya- 
mamrşsa, astığı fotoğrafın kilise 
duvarındaki “ikon”dan farkı yoktur. Kişi, 
öyle veya böyle, bir tür savunma 
içgüdüsüyle adeta “nazarlık” misali 
asmıştır. Atatürk’ün fotoğrafını evinin veya 
bürosunun duvarına;, “iyi -^saatte 
olsunlâr"dan;*yâ da “kemgözler’den 
sakınmak için...

Yaşadığı dönem dışında, Atatürk, ne 
yazık ki çoğunlukla “ikon” veya 
“nazarlık” işlevi görmek üzere 
kullanılmış, kullanılmakta. 1980 Devrimi 
dışında siyasal iktidarlar, Atatürk’ü ya 
kaçınılması olanaksız bir fenomen olarak, 
ya da antidemokratik dayatmaların 
kaynağı gibi değerlendirmişler.

Örneğin 1950'de iktidarı devralanlar, 
siyasî ideolojilerini ister istemez 
karşıdevrim düşüncesine yaslamak zorun
da kalmalarına karşın, -galiba-biraz da 
Bayat'ın etkisiyle- Atatürk'ü yadsımaya bir 
türlü dilleri varmadığı için yalpalayıp dur
dular.

1965’lerden 1980'e Türkiye eğer 
kavram kargaşalarının girdabında 
boğulmasaydı. O dönemin iktidarları 
Atatürk’ün “çağdaş ulus” anlayışı yerine 
“Türk-İslam sentezi” dedikleri gerici i 
deolojiden medet umma yanılgısına 
düşmemiş olsalardı, -öyle sanıyorum- ülke 
“12 Eylül” batağına sürüklenmeyebilirdi. 
O dönemin baş sorumluları, bugün 
devletin en yüce tepesinde “havari”liğe 
soyunmuş görünseler de arındı ramazlar 
kendilerini günahtan. Bu onbeş yıllık 
dönem. Atatürk’ün ve O’nıin bir türlü 
anımsanmak istenmeyen “ideoloji”sinin, 
sağdan ve soldan olabildiğince tahrip 
edilmeye çatışı fdığî bir süreç olarak yer 
alacaktır yakın tarihimizde.

“12 Eylül” bu kargaşa ve umutsuzluk 
ortamında darbesini vurmuş, kerameti 
kendinden menkut bir” “sapkın” 
Atatürkçülüğü dayatmaya kalkışarak tuz 
biber ekmiştir kanayan yaraya, “12 
Eylülcülerin -bana göre- asıl büyük 
günahı, bir yandan Atatürk’ü 
“putlaştırırken, .bir yandan “din’i 
Atatürkçülük adı altında iktidarlarına 
payanda yapmaya yeltenerek “İslam”ın 
siyasallaşma sürecine ivme kazandırmış 
olmalarındadır. Bağışlanası suç değildir 
bu!

Özetle 1950’lerden başlayarak hızla 
genleşen ancak bir türlü gelişemeyen 
Türkiye’de, siyasal iktidarlar; 
Atatürkçülüğü, O'nun gösterdiği doğrul
tudan saptırarak cicili bicili, ama 
çıkarlarına uygun bir “çerçeve” içine alıp 

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1241 
Fiyatı :50.000 TL. 

jSÇıhlbl ve Sorumlu Müdürü: KADRİ GÜLER 

Mrk.: Gazhane Cad. No.Sl/A Tel: 513 17 97 GEMLİK 
jlİBuit&ı Büro: Kız Yakup Mh. Kemal Bengü Cd. Horoz Apt.

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

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

başuçlarına asmışlardır.
Yani Atatürk, “devrimcin değil, 

“oportünlzm”in aracı haline getirilmek 
istenmiş, hatta getirilmiştir.

* * *
Ölümünün 60'.itici yıldönümünde 

Atatürk'ü doğru anılıyor, algılayabiliyor 
muyuz?

O, şöyle özetlemiş öğretisini:
“Ben manevi miras olarak hiçbir 

ayet, hiçbir doğma, hiçbir donmuş ve 
kalıplaşmış kural bırakmıyorum. 
Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. 
Benden sonrakiler, bizim aşmak zorun
da olduğumuz çetin ve köklü zorluklar 
karşısında, belki gayelere tamamen 
eremediğimlzl, fakat asla taviz verme
diğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi 
tasdik edeceklerdir.

Zaman süratle ilerliyor; milletlerin, 
toplumların, kişilerin mutluluk ve mut
suzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle 
bir dünyada asla değişmeyecek 
hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın 
ve ilmin gelişiminin inkar etmek olur. 
Benim Türk Milleti için yapmak istedik
lerim ve başarmaya çalıştıklarım 
(dikkat, 'başardıklarım' demiyor) ortadır. 
Benden sonra beni benimsemek 
isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl 
ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, 
manevi mirasçılarım olurlar.”

Peki hayata geçirildLki ,Q’nun bu 
“manevi miras” olarak nitelendirdiği söz
leri?

Hayır! tersine siyasetçiler de, darbeci 
ler de, Atatürk'ü akıl yerbilimden 
uzaklaştırmayı ve kendi görüşleri içinde 
çerçeveleyip hapseder başuçlarına 
asmayı yeğlediler. Jakobenizmi yadsıma 
telaşı içindeki numaracılar da, O’nüri, 
devrimin öncülüğünü üstlendiği Türkiye’nin 
koşullarını ve “manevi miras”ını bilmez
den gelip, eleştiri oklarını siyasetçilerle 
darbecilerin başuçlarında asılı fotoğrafa 
yönelterek rahatladılar.

Radikal’in. pazar ekinde Tahir 
Abacı nfn“Kemalizrh ve kültür” ‘üzerine* 
yazdıklarının tümüne katılmam mümkün 
değil. A m a ,şu son bölümünün .altına 
imzamı atarım:

“Bu dünyada kurtarıcıya minnet 
duygusuna da, dine de yer var, ancak 
bunlar günlük ve genel siyasetin 
öğeleri değil. Biz işe, her ikisi de özgün 
bir iktisadi öğretiye sahip olmayan, kur
tarıcıya adanmış bir siyasetle dine 
adanmış bir siyasetin kutup 
oluşturduğu tek ülkeyiz. Kültürü de 
duaya ya da manşa İndirgeyen bu 
sürecin gerekliliği giderek daha çok 
sorulacaktır ('sorgulanacaktır' olmalı)."

Yazara göre bir tarafta “fotoğrafçılar”, 
bjr tarafta “şeriatçılar” var, toplum iki 
cami arasında binamazl

İyi de “numaracılar” çok mu akıllı?
Yoksa 75’nci yıl coşkusunun bilinç 

yüklü bir özü mü var dostlarım?

Kaymakam Can, 
açıklama yaptı 

“Yasaklama 
sözkonusu 
değil”

Gemlik Kaymakamı 
Şener Can, korüm dernek
lerinin düzenleyecekleri çay, 
yemek ve etkinliklerin for
maliteler basitleştirilerek izin 
verileceğin» konusunda 
açıklama yaptı.

. Derneklerin ve koruma 
derneklerinin düzenlenen 
yemek, çay ve etkinliklerin 
2860 sayılı yardım.toplama 
kanunu kapsamında belir
tilen hususlara uyulmasının 
gerektiği, bu konuda 
Kaymakamlıkça izin verilme
diği şeklinde yanlış bilgiye 
dayalı kanaatin ve söylenti
lerin duyumun alındığrmr 
belirterek, şu'açıklamayı 
yaptı:

“Yasalara ve yönet
meliklere uygun her türlü 
başvuru Kaymakamlıkça, 
hiçbir engellemeye ve 
gecikmeye neden 
olmaksızın kabul edilmek
tedir. Okul Koruma 
Derneklerinin amaçları 
doğrultusunda faaliyet 
gösterebilmek için gereksi 
nim duyacakları parasal 
kaynakları büyük ölçüde 
çay, yemek, eğlence 
düzenleyerek sağladıkları 
bilinmektedir. Velilerle, 
okul yönetimi ve öğret
menler arasında dayanış 
mayı ve işbirliği ruhunu 
geliştirilmesi bakımından 
bu etkinlikler yararlı 
bulunmaktadır" denilerek, 
bu tür çalşmaların.mevzuata 
uyularak, yerine getirilmesi 
hatırlatılarak, derneklerin- 
eğlence niteliğindeki faaliyet
lerin 2Ğ60 sayılı yardım 
toplama kanunu kapsa 
mında olduğu hatırlatıldı.

Koruma derneklerinin 
düzenleyecekleri etkinliği, 
bilet bedeli.^sağlanacak 
gelirin harcanacağı yerleri 
de belirterek, alacaklar! 
yönetim kurulu kararı ile 
Kaymakamlığa başvurmaları 
halinde, durumun Mçe 
Emniyet Müdürlüğü’ne 
bildirileceği ve konunun en 
seri şekilde incelenip, sonuç
landırılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, 
Emniyetin ilgili birimlerinin 
dernek yöneticilerine yasal 
çerçevede her türlü yardım ! 
ve kolaylığı göstererek, 
başvurunun sonuçlanması 
sağlayacakları belirtildi.

10 KASIM
Dünyanın İlk ve en yaygın hesaplaşması, dünyanın 

en büyük İmparatorluğunu da yerle-blr etmişti!
Birinci Dünya Savaşı’nın yangın ve enkazı içinden, 

yerle-bir edilen imparatorluğun karmaşası içinden, yeni 
bir Cumhuriyetin yaratılması, çağı doğru tahlil ed$ 
bilen, alışılmışın dışında 'yaratıcı düşünmeye- 
düşüncelere’ sahip bir ‘mentaliteyi’ zorunlu kılıyordu!

Mustafa Kemal’in bu 'mentalite’ye, yaratıcı 
düşünebilmeye fazlasıyla sahip olduğunu, yaşanılanı 
süreç ve yaptıkları fazlasıyla ortaya koymuştur!

Bu hüzünlü günde, sîzlere, ‘yaratıcı düşünme’ üzerine 
yazılmış bir yazıyı sunmakla yetiniyorum.

Gemlik KÖRFEZ OKUYUN, OKUTUN, 'ABONE OLUN.

KAYIP

Jandarma Genel 
Komutanlığından 

aldığım emekli askeri 
kimliğimi kaybettim.

Hükümsüzdür.

Enver KAHRAMAN 
Emekli Uzman Çavuş

KAYIP
Edirne Trafik Şube 
Müdürlüğü’nden 

aldığım (B) sınıfı sürücü 
belgemi kaybettim.

Hükümsüzdür.

Yıldız UÇAR

YARATICILIK DÜŞÜNCELERLE 
ÖZGÜRCE OYNAMAKTIR

YARATICILIK nedir? Nasıl yaratıcı olunur ve yaratıcı I 
olduğunuzu nasıl anlarsınız? Yaratıcılık, daha öncevaı | 
olmayan bir şeyi meydana getirmek, dünyaya! 
kendimizden birşey bırakmaktır. İnsanlar yaratıcı olmayı I 

ister, ancak p.ek azı yaratıcı olduğunu düşünür.
Bu yazının amacı kimlerin yaratıcı olduğunu veya' | 

olmadığını saptamak değildir; aksine ilerleyen satırlarda 
böyle bir ayrımın anlamsız olduğu savunulacaktır. I

Hepimiz, doğal bir yaratıcılık vö problem çözme I 
yeteneği ile doğarız. Büyüdüğümüz çevrenin koşullan I 
bu yeteneğimizin gelişmesine veya baskılanmamII 
neden olabilir. Çevre ve yaratıcılık arasındaki ilişki bu I 
yazının konusu dışındadır.

KURAL SINIRLAR
Pek çok yazara göre en büyük yaratıcılar bebek- I 

lerdir. Kelimeleri çok özgün bir şekilde kullanırlar, boy- I 
alarla çok değişik resimler yaparlar; çünkü henüz I 
yaşamlarında kural yoktur. Onun yerine yaşamlarında I 
özgürlük ve oyun vardır. Oyun, yaratıcı sürecin tetikteyi- I 

çişidir. Yaratıcılık, düşüncelerle oynamaktır.
Yaratıcılık, düşüncelerle oynamak, onları biraraya I 

getirmek ve pek çok olasılığı denemektir. Biraraya I 
gelen parçalar sıradan olabilir. Önemli olan aralarındaki I 
ilişkidir. Bach, Mozart, Beethoven, aynı notaları kulla1 I 

narak eserlerini yaratmışlardır,
Müzik örneği ile yaratıcı sürecin başka bir yönüne I 

daha geliyoruz : Özgürlük ve biçim arasındaki denge. 
Yaratıcılık tamamen rastlantısal değildir. Farklı yollardan ı 
bakabilme yeteneğine ihtiyaç duyar ama aynı zaman- I 

da bir biçimi, bir şekli olması gereklidir. Bilinç, 
bilinçdışının oyununa bir şekil verir. Caz müzisyenlerinin, k 
doğaçlamalarının altında bile ciltler dolusu teorik bilgi 
ve eski ustaların melodileri vardır.

Sıradan olana nasıl farklı açılardan bakabiliriz? Bu j I 
durum problem çözmenin özüdür. Problem çözerkenhe I 
pimiz yaratıcıyadır; çünkü eski problemi farklı bir yolla | 
görmemiz, farklı bakış açıları oluşturmamız gerekir. . 
Problem çözerken kullanabileceğiniz bazı faydalı yön- I 

temler vardır.
Algı pozisyonunuzu değiştirin : Önce kendi 

açınızdan probleme yaklaşın. Problem hakkında ne I 
düşünüyorsunuz ve ne hissediyorsunuz? Daha sonra 11 

başka bir kişinin açısından yaklaşın. Bu kişi problemle 
ilgili birisi, bir arkadaş ya da akıl hocanız olabilir. 
Ardından problemle aranıza mesafe koyun ve uzaktan 11 
veya yüksekten probleminize bakın. Ayrıntılardan uzak 11 
bir bakış açısı, problemi genel olarak anlamada çok 11 
yardımcıdır ve detaylarla ilgilenmediğiniz için pek çok i 
cevap bulmanıza yardımcı olabilir.

Zaman algınızı değiştirin: Stratejik planlamalar veya I 

anı yaşamak; ikisinin de birbirine üstünlüğü yoktur, Ama | 
ikisi de yeni bir içgörü sağlayabilir.

Alışkanlığınızı kırın : Yaratıcılığın en büyük düşmanı 11 
basmakalıp düşüncedir. Yaratıcılık, düşünme biçiminizi X 
yenic'en keşfetmektir. Konu dışı görünse bile tesadüflere j I 
önem verin. Tesadüfler, parçaları yeni yollarla birleştirme 11 
mize neden olurlar. Bakış Açısını değiştirmek için daha 11 
pek çok yöntem vardır. Elinizin altında ne kadar fazla j I 
yöntem varsa, yaratıcı sonuçlar için o kadar şansınız var 11 
demektir. Yaratıcılığı bastırmak, artırmak kadar kolaydır. 11

Dr. AlpKARAOSMANOĞLU(Psikiyatrisi)! 11
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Ölümünün 60. ^.1dönümünde

Ata yı anıyoruz Mantarcı kız
Birinci sayfanın devamı :

CHP’nin açıklaması şöyle:
Yurdumuzu kurtaran, Cumhuriyetimizi kuran Yüce Önder 

Atamızı bundan 60 yıl önce yitirmiştir. O'nun sadece maddi varlığı 
aramızdan ayrılmıştır. Düşünceleri ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti 
sonsuza dek yaşayacaktır. O'nu her zaman olduğu gibi bugün de 
sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Atamızın CHP için ayrı bir önemi vardır. Çünkü o, partimizin 
kurucusu ve ilk genel başkamdir. Cumhuriyetimizin kurulması ve 
gelişmesi, devrimlerin yapılması hep CHP'sinin program ve 
çalışmalarıyla hayata geçirilmiştir. Onun için diyoruz ki; 
' CUMHURİYET” CHP’sinin eseridir. CHP’li olarak her zeminde ve 
zamanda eserimize sahip çıkacağız.

Her Türk’ün Atamızla gurur duyması en doğal hakkıdır. Yok olan 
bir ulusa yeniden hayat kazandıran Atatürk, ezilmiş diğer uluslara da 
örnek ve önder olmuştur. Her geçen gün O'nun yüceliği bir kez daha 
anlaşılmaktadır. O'nu ölümsüzlüğe kavuşturan dayandığı çağdaş ve 
evrensel dünya görüşüdür.

Atamızın dünya görüşünün temelini; akılcılık, çağdaşlık bilim, fen 
ve teknoloji oluşturur. Hedefi, çağdaş uygarlık olan ATATÜRK’ün 
çizdiği yoldan dönülemez. Bu yolun temeli hayale değil bilim ve 

gerçeklere dayanmaktadır. “Terakki (ilerleme) yolumuzun üstüne 
dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz” diyen Atamız, ulusumuzun 
kararlılığını dile getirmiştir. Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne 
çıkmak ulus olarak ortak dileğimiz ve hedefimizdir.

Atatürk Devrimlerinin ve Laik Cumhuriyetimizin güvencesi 
CHP’sidir. Şer güçlerin hüsrana uğramaları, Atatürk yolunda, 
düşüncesinde olan kişi ve kuruluşlann uyanık işbirliğiyle mümkün 
olacaktır. Partimiz, aydın, çağdaş, laik, Atatürk Devrimlerine bağlı, 
ülkesini, ulusunu sevenlerle işbirliği yapmaya daima hazırdır.

Ancak bunu yaparsak çağı .yakalayabiliriz, şer güçlerine “dur!” 
diyebiliriz. Atamıza bağlılık lafla değil eylemle olur, O’nun 
devrimlerine sahip çıkmakla olur.

Böyle yaparsak Atamızın en büyük eseri demokratik, Laik 
Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayabilir.

“Devletimizin banisi ve milletimizin fedakar, sadık hadimi, eşsiz 
kahraman ATATÜRK, “çağdaş uygarlık kervanı çizdiğin yoldan 
sapmadan, gösterdiğin hedefe doğru ilerlemesine devam 
edecektir.

Onun için rahat uyu, büyük insan, yüce Önder ATATÜRK. 
Her zaman olduğu gibi, “Vatan sana minnettardır.”

Kısaca Atam,'Ne Senden vazgeçeriz, ne senin eserinden”

Gemlik’ten Selimiye Köyü’ne 
mantar toplamaya giden 
Giresunlu Güler Ailesinin 10 
yaşındaki kızları Selime Güler(10) 
ormanda kayboldu.

Ailesinin, jandarmanın ve 
Gemlik Askeri Veteriner Okulu’na 
ait eğitilmiş köpeklerin 
aramalarına karşın 4 gündür 
bulunamadı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü 
Gemlik’ten traktörle Armutlu’nun 
Selimiye Köyü ormanlığına giden 
yaklaşık 20 kişilik mantar 
toplayıcıları küçük kızları Selime 
Güleri traktörde bırakarak, 
ormanlık bir bölgede dağıldılar.

Saat 11.30'da traktör başına 
dönen Güler Ailesi, kızlarını orada

bulamayınca, çevrede aramaya 
başladılar.

. Tüm aramalar sonuç 
vermeyince durum Armutlu 
Jandarmasına bildirildi.

Armutlu'dan olay yerine giden 
8 kişilik ekibin aramaları da sonuç 
vermeyince, cumartesi günü olay 
yerine askeri haradan eğitilmiş 
köpekler getirildi. Esenköy 
yönüne giden köpekler bir süre 
sonra izi kaybetti. Araya 
yağmurun girmesi nedeniyle 
arama çalışmalarına son verildi.

Dün, küçük Selime’nin ailesi 
ve jandarma ekipleri aramalarını 
sürdürmelerine karşın bir. sonuç 
elde edemediler.

Kızılay beklenen 
kanı bulamadı

Gecikmeli 
konser

Bursa Kızılay Kan 
Merkezi'nin gezici kan 
bankası dün ilçemize 
uğradı. Ancak, beklediği 
ilgiyi göremedi.

Dün, Belediye Meclis 
Salonu’nun bir bölümünde 
kan toplamak için bir 
doktor, hemşire ve diğer 
personeli ile ilçemize 
gelen Bursa Kan Merkezi 
ekipleri Belediye 
tarafından yapılan tüm 
anonslara karşın gün 
boyunca 70 ünite kan 
toplayabildi.

İlçe Jandarma Bölük 
Komutanlığı’na bağlı erler, 
İlçe Adliye Cumhuriyet 
Savcısı, hakimler ve adliye 
personeli ile belediye

personelinin öncelikle kan 
vermek için sıra 
bekledikleri gözlendi.

Halkın ilgi göstermediği 
kan verme kampan 
yasında geçen iki döneme 
göre daha az- kan 
toplandığını söyleyen 
ilgililer, bunun nedenini 
anlayamadıklarını söyle 
diler.

Kan vermenin insan 
sağlığına bir zararı 
olmadığını söyleyen 
ilgililer, her sağlıklı insanın 
belirli aralarda kan 
vermesinin insan 
vücuduna daha yararlı 
olacağını, kan vermenin 
hastalıklara neden 
olmayacağını söyledi.

Cumhuriyetimizin 75. 
yıldönümü nedeniyle 
Anavatan Partisi Gençlik 
Kolu tarafından düzenlenen 
ve yağmur nedeniyle 
ertelenen “Metin Arolat” 
konseri iskele Meydam’nda 
yapıldı.

Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü saat 
20.00’de yapılan konsere 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, ANAP .İl Başkanı 
Mehmet Gedik, İlçe Başkanı 
Adnan Tekin ve Gemlikliler 
katıldı.

Yaklaşık 3 bin kişinin 
katıldığı konserde, Metin' 
Arolat, şarkıları ile 
Gemliklileri doyumsuz bir 
gece yaşattı.

Konser sırasında 
düzenlenen havai fişek 
gösterileri geceye ayrı bir 
renk kattı.

UZMAN DOKTORLAR GÖZETİMİNDE 
o ACİL 

o Dahiliye 
o Kadın Hast. - Doğum 

o Genel Cerrahi 
o Çocuk Hastalıkları 

o Üroloji 
o Fizik-Tedavi 
o K.B.B. Odyometri 

o Nöroloji

“Lütfen Randevu Alınız” <7

o Cildiye
o Göz
o Psikiyatri

oOrtopedi ve Travmatoloji
o Diş

o Laboratuvar
o Röntgen
o Doppler Ultrason

BUTTIM Yalova Yolu 3. Km. G-2 Kapısı -BURSA 
Tel : (0.224) 211 14 52 r 211 14 53 Fax: (0.224) 211 14 54

IN/IİLTON
AİLE ÇAY bahçes 

Her türlü Nişan, Düğün ve 
özel günleriniz için 
rezervasyonlarımız 

devam ediyor.
Tel : 513 10 71 GEMLİK
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Erol GÜRCAYYARI ŞAKA YARI CÎDDİ
Hafta n ınF ı k r a sı

Sözün Özü
Paranın kıymetini anlamak istersen, 
Ödünç para almaya çalış.

“Dongfellow”

Muzaffer Gürboğa
Eğitimci

ALTERNATİF EĞİTİM
Eğitim bir anlamda bireyin kendisini oluşturma 

ve kişiliğini geliştirme sürecidir. Bu bağlamda 
eğitim öğrenciye yönelik olmalıdır. Demek 
merkezde öğrenci olacak, öğrenci okul İçinde 
tüm kaynakların kendini geliştirmeye yönelik 
olduğunu bilmeli ve görmeli. Öğrenciler farklı 
alanlardaki yaratıcılıklarını ortaya koyarak kendi - 
hi yeniden keşfedebilir ve enerjisini üretkenliğe 
dönüştürebilir.
| Amaç prototip insan yetiştirmek olmamalı. 
Eğitim sisteminin başarı ölçütlerinden biri de 
farklı kimlikte bireyler yetiştirmektir. Önemli olan 
bir tip elbise giydirmek değil, varolan kimliği 
geliştirmektir. Öğrenci kendini ifade edebilmeli. 
İfade alanını olabildiğince genişletmelidir. Öğren
ciyi dışlayarak, ona rağmen değil, onunla beraber 
Çözümler üretilmelidir. Yoksa ona dikte ettirmek 
eğitim demek değildir.
I Uygulanan eğitim yaşamdan kopuk olmamalı, 
tam tersi yaşamın tam içinde olmalıdır. Okul 
Öğrencileri hayata bağlayan yeni kapıların 
açıldığı yerler olmalı.

Okulları topluma açık bir kültür merkezi gibi 
düşünmeli. Bu şekilde okullar canlı ve dinamik 
liretken bir konuma gelir. Yeni açılan ve aktif 
eğitim uygulması yapan özel kurumların felsefesi 
budur. Öğrencinin merkezde olmadığı, yaşamdan 
ve çevreden kopuk bir eğitim sistemi işlevlerini 
yerine getiremez. Bunun adına zaten sistem den
mez. Çünkü sistem organize olmuşluğu içerir.

Okullarda öğrencilerin felsefeyle içli dışlı 
olmalarının sayısız yararları var. Okullarda eğer 
felsefe yeterli düzeyde öğretilseydi ve bir felsefe 
sevgisi oluşsaydı savım odur ki Türkiye sorun
larıyla daha kolay başedebilirdi. Bu durumlara 
sürüklenmezdi. Okullarda öğrencilerin felsefeyi 
sevmelerine olanak tnıyan ortamlar mutlaka 
oluşturulmalı. Bu konuda birşeyler yapmak için 
bakış açısı zenginliğine, daha çok deneyime, ve 
birikime ihtiyaç var.

ı* Bilgisayar sistemi ile 
30 dakikada kaşe ve mühür yapılır 
BİR TELEFON YETERLİ

v'

NUMAN SİGORTACILIK LID
ACENTELİĞİNİM

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

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

Tel : 513 17 97

“Ne oldum Deme 
Ne olacağım de”

Kısa bir süre önce İki süper devle) 
dünyaya hükmediyordu.

Biri Amerika, diğeri Sovyetler Birliğiydi.
İki süper gücün belli sınırları, belli ikti

dar alanları vardı.
Bazen birbirlerine, gövde gösterisi 

yaparlardı.
Biz de hemen telaşlanır, kimin kimi 

yeneceği konusunda güç mukayesesi 
yapmaya başlardık.

Aslında, savaş yapacakları falan 
yoktu.

Bu görüntü sayesinde kendilerine 
bağlı ülkelere gözdağı verilirdi.

Bu gerginlik politikası, iki süper güce 
çok pahalıya maloluyordu.

Yeni teknoloji İle üretilen savunma 
silahlarına büyük paralar harcanıyordu.

Uzay yarışı için harcanan paralar ise' 
bütçenin büyük bölümünü götürüyordu.

Bu yarışa dayanmak mümkün 
değildi.

Amerikalı uzmanlar bu yarışın tempo
sunu sürekli ve bilinçli olarak artırıyor
lardı.

Nitekim sonunda, hesaplanan ve 
planlananlar semeresini verdi.

’ Koca Sovyetler Birliği, çatırdayarak ‘ 
çöktü.

Hantal yapıyı, bozuk ekonomi devir
mişti.

Bu yenilgide, hiç bir silah bile patla
mamıştı.

Rekabeti bilmeyen ve yter kadar kay->, 
naklarını kullanamyan hantal ekonomi 
daha fazla dayanamadı.

Ve. Sonunda çöktü.
Ama. Eski Sovyetler Birliği oldn, yenli 

Rusya'nın çilesi daha dolmamıştı.
Rusya, çağın gereği olan Piyasa 

Ekonomisi ile alel acele tanıştırıldı.
Kısa süre sonra, (IMF)nin tutsağı oldu.
Yaptığı özelleştirmelerin bir çoğunda. 

Mafya parmağa olduğu söylendi.
Bu yeni dönemde zengin olan bir-kaç 

Bankacının, yönetimde büyük ağırlığı 
olduğu yazıldı.

Rus halkı döviz kuru, yüksek faiz ve 
enflasyonla yaşamaya başladı.

Uzay yarışı sırasında, ihmal ettiği zen
gin doğal kaynakların Amerikan Şirket
lerinin konfroluna geçmesini önleyeme
di.

Ekonomide çöktü, dış politikada 
süper ligden bir alt kümeye çöktü.

Şimdi Türkiye'ye erdeksli, politikalar 
izliyor, rumlara (S-300) füzeleri satıyor, 
Suriye ile özel anlaşmalar yapıyor ve 
Rusya Meclisi "DUMA”, bölücü terörün 
başı Apo’ya iltica izni veriyor.

Eski bir süper güce ve yakın biri 
komşuya yakışmyan politikalar üretiyor.

Acaba, Rusya nasıl bir geleceğe 
koşuyor.

Bu gelişmeler şu sözü akla getiriyor.
"Ne oldum dememeli, Ne olacağım 

demeli”

İş arayan bir muhasebeci, büyük 
bir bankanın müdürüne 
başvurmuştu.

Bir muhasebeci aradığınızı 
haber aldım” dedi. Ve ilave etti.

Bankanızda çalışmak İsterim. 
İşte bonservislerim.”

Fakat müdür, “Çok müteessirim” 
diye karşılık verdi. Ve ilave etti.

“Bir muhasebeci aradığımız 
doğru, ancak aradığımız, bankanın 
kasasnı beraberinde götüren 
muhasebeci.”

Eskiden bu tür hırsızlıkların, 
sadece fıkralarda konu olabileceğini 
Zannederdik. Olayın abartıldığını 
düşünürdük.

Ama. Bankaların ve Belediyelerin 
nasıl' soyulduğunu öğrenince, 
dehşete düşüyoruz.

Televizyonda naklen verilen 
ihalede bile yolsuzluk yapıldığını 
öğreniyoruz.

Bir başka deyişle “yolsuzluğun 
bile şeffaflaştırıldığına” tanık oluy
oruz.

“Ben daha az çeteye bulaştım.”
“Sen benden fazla bulaşmışsın” 

mantığıyla yolsuzlukla savaşılmaz.
Bu mantığın, ne eski trihimizde, ne 

de dünya tarihinde bir örneği yoktur. 
“Yolsuzluk ve çeteleri” iç politikaya 
bulaştırırsak, bizi kolay kolay kimse 
temizleyemez.

Tüm dünya ülkeleri ile, ilişkimiz 
bozulur. Yalnız kalırız.

Böyle bir coğıafya da, yalnız bir 
ülke olmayı düşünmek bile istemi 
yoruz.

Söz yazan çağınızda yaşasaydı.
Herhlde şöyle derdi,
‘Paranın kıymetini anlamak islersen'
'(IMF) den kredi iste.’
Güç bile alabileceğin 3-5 milyar dolardan sonra, eziyet 

dönemi başlıyor.
(IMF) heyeti, apar topar geliyor.
Maliye, Hazine ve Merkez Bankası kayıtları tek tek 

.elden geçiyor.
Ekonomi ve para programı, en ince detaylarına kadar 

inceliyor.
Bazen ortamına göre, bazı siyasi tavizler bile alınabil! 

yor.
l Memurun ve işçinin zam oranına bile karışılıyor. 

insan, ödûnçpar istediğine pişman ediliyor.7

"uçuk" bir söz
O KADAR geniş hayal gücü vardı ki, 

yumurtaya bakıp tavuk resmi çizebiliyordu.

PETROL BUĞDAY VE SU
Bir ülkenin en önemli silahlan nelerdir.
Hernefı ântnda-akhmıza, nükler silâhlar, 

kimyasal silahlar ve uçak gemileri geliverir.
Halbuki, onlardan çok dana önemli 

silahlar var.
Petrol gibi, su gibi ve buğday gibi.
- Petrol üretimimiz ihtiyacımızı 

karşılamıyor.
Önemli bir bölümünü, ithal ediyoruz.
Ama. hazar Petrolleri, boru hatları ile 

Anadolu üzerinden Akdenize indirilirse, 
ileride çok güçlü bir konuma gelebiliriz.

-Su kaynakları bakımından zengin 
sayılabiliriz.

İyi kontrol edebilirsek ve israf etmez 

isek, bu konudaki gücümüz uzun süre 
devam eder.

Su kaynakları üzerindeki hakimiyetimizin 
savaş sebebi olmamasını ve barışa katkı 
sağlamasını diliyoruz.

- Gelelim Buğday kaynaklarımıza.
Kısa bir süre önce, “Tahıl maddelerini 

ithal etmeyen (7) ülkeder” birisi de Türkiye 
idi.

10-15 sene önce uluslararası -Karma 
Ekonomik Komisyonlarında"'* yapılan 
görüşmelerde, Ürdün Tunus ve cezayir gibi 
ülkelerin bizden daha fazla buğday satınal- 
mak için ne diller döktüğüne yakından tanık 
olmuştum.' •

Ama şimdi durum tersine döndü.
Türkiye milyonlarca ton, bağday ithal 

etmeye başladı.
Batı Avrupa nüfusunun (%10)u, 

tanmlauğraşıyor.
Bizim nüfusumuzun (%45)ini, tarımla 

uğraşan insanlar teşkil ediyor.
Buna rağmen, biz buğday ithal ediy

oruz.
Gelişmiş canlı hayvan, ithal ediyoruz.
Demek ki tarım üretiminde ve 

Hayvancılık alanında bazı eksiklerimiz var.
Belki yanlış uygulamalarımız var.
Ya. Yeterli destek veremiyoruz.
Ya da, düşük faizli ve en az (2) sene 

geri ödemesiz dönemi olan, zirai kredileri 
devreye sokamıyoruz.

Ama. Bir gerçek var.
Ülkemizdeki toprak analizini, bilmiy

oruz.
Hele bir de Devleti küçültelim derken, 

Tarım Bakanlığı ve Köy Hizmetleri 
Teşkilatlarını devreden çıkarır isek, tarım 
ürünlerindeki gerileme daha da 
yoğunlaşır.

Türkiye Gübre Sanayi de özelleşirse, 
Doğu ve Güneydoğu illerinde gübre I 
sıkıntısı başlar.

Çünkü (GAP) devreye girmedikçe, özel 
sektör buralara büyük yatırımlar yapmaz.

Gübre de denge görevi yapan, Devlet 
fabrikaları özelleşirse, gübre fiyatları 
inanılmaz derecede artar.

Gübreyi, “Kuyumculardan alır’fiaTe*r| 
geliriz.

Tarımda, verimin daha da düşmesini 
istemiyorsak, “özelleştirme dahil” bir 
takım kararlarımızı yeniden gözden 
geçirmemiz gerekir.

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

GEMLİK REHBERİ
Gerekli Telefonlar Kartai-Yalova: (işgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00
İtfaiye 110 s Resmi Daireler (Tatil) 9.00-13.00-18.45
Polis imdat ■ ıss TEKAnza 5132066 Yalova-Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil)
ı^dormo imdot ra TEK İşletme 5134503 6.30-13.00-17.3Ö Sirkeci-Yalova: (İşgünü) 9.15-Jandarma İmdat 156 Turizm Der. 5131274 14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.0048.15 .
Jandarma K. 5131055 . Spor Sah. . 5140095.
Polis Karakolu 5131879 ; Orm. Böl. Sf. 5131286 Deniz Otobüsü

■ Gar. Kom 5131206 Milli Eğt. Md. 5131174 Yalova -Kartal (Hattaiçi) 07.30-09.10-10.45-
ı HalkEgt. Mrk. 5131846 13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

Kaymakamlık Halk Kutup. 5131353 (Tatil) 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-
Kaymakamlık 5,3,051 ^yollar, İ ® Y.ı™' ÜSEİTlSI-fS“s-12«
Kaymakamlık Ev 5,3,553 Limon ». 5131133 V»»»'KabaUşl ŞgugO. 7.2° 9.45 ,2.40

C. Savcılığı 5131053 MalMd. . 5 31095 (Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.30
C. Savcı Yrd. 5132954 OzeYL^Md 5 31507 Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-

. Emniyet M. <5131028 TdpuSlc Md. 5131414 18.25 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30
Müftülük 5131364 ‘ A

■ Gümrük Md. 5131411- EenhûL „ t
İli ACIM Tekel Md. 5131042 ı Hızlı Feribot: (Yalova-Yenıkapı)
ULAŞIM Ver. Dq. Md. 5132360 7.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-

Uludağ Turizm 5131212 llçeTdfiMd. 5131186 19.30-20.30-22.30(P.tesi, salı, çrş, prş)
.. Aydın Turizm 5132077 HceSec. Md. . 5134994 07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-

17.30-19.30-20.30-22.30

Belediye
Hastaneler Santral 5134521-23

Devlet Has. 5139200 W£nllk 5134520 Aygaz 51312 95
SSKHastanesl 5132329 hiot 5132432 > Ozgaz 514 7 00

M.r,Soğ,O=ağl 5,3,049 °»ÎsXMT’' 33ga2 5131637
TAKSİLER İtfaiye 5132325 Ergaz 513 88 43

i Körfez Taksi 5131821 Muhasebe M. 5134521-182 Ipragaz 513 22 59
Çınar Taksi 5132467 Yazı İş. Md. 5134521-111 Habaşgaz 5 3 45 46
Güven Taksi 5133240 Su Arıza Yalnız 185 Llkltgaz 5 4 28 41
Gemlik Taksi 5132324 Yeni Llkltgaz 5 3 65 00
Manastır Taksi 5143550 Alevgaz 513 40 95

EKSSIbUSİ
10 Kasım 1998

Merkez Eczanesi

11 Kasım 1998

S.Saral Eczanesi

12 Kasım 1998

Çağlar Eczanesi «

13 Kasım 1998 
İnci Eczanesi *

14 Kasım 1998

Kahraman Eczanesi

15 Kasım 1998

S. Saral Eczanesi

16 Kasım 1998 

Murat Eczanesi
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Gemlikspor fırtına g ibi 3- 0 Gemlikspor
Bu yıl kurduğu güçlü 

takımı ile Bursa birinci 
amatör küme altıncı 
grupta attığı gollerle
liderliği kimseye
kaptırmayan Gemlikspor, 
pazar günü Bursa 
Hipodrum sahasında 
Sinandede Üfukspor’u 
3-0 yenerek, yine göz 
doldurdu.

Hergün şampiyonluğa 
bir adım daha ilerleyen

Gemlikspor, karşılaş 
manın ilk yarısında rakip 
kaleyi sıkıştırmasına
karşın beklediği 
bulamadı.

İlk devrenin, 
kapanmasından

golü

0-0 
sonra

sürekli gol arayışına 
giren Gemlikspor, 61. 
dakikada Büyük Sedat’ıfi 
golü ile 1-Ş öne geçti. 
Sedat 73. dakikada
,sköru 2-0 yaptı.

â ARABANIZ VAR IŞINIZ YOKSA 
W İŞTE FIRSAT!

AVRUPA GİYİM EŞYASI 
PAZARLAMA İŞİNDEN 
AYDA LİMİTSİZ PARA 

KAZANMAK 
İSTERMİSİNİZ ?

ARAYIN GÖRÜŞELİM 
Tel : 513 40 76 
(Saat 20.00'den sonra)

2-0 lık galibiyetin 
verdiği moral ile bu kez 
85. dakikada kazanılan 
penaltıyı Sedat’ın gole
dönüştürmesi 
OİdU.

Bursa’daki

ile' 3-0

deplas
mandan .3-0 galibiyetle 
dönen ' Gemlikspor,
taraflarına' bu 
sevinç yarattı.

Hakemljkleri 
Öztürkf* Deniz

haftada

Hüsöyin
Kula ve

Ceyhun Çetin’jrç' yaptığı 
karşılaşmaya Gemlik 
spqr, şu kadro ile çıktı :

Özcan, İsmail, Nuri, 
Adnan (Nihat) Barış, 
Türker, Sedat, Ömer, 
Abdullah, B.Sedat,
Menderes (Sertaç).

Karşılaşmahırf tek 
kırmızı kartı. sert oyunu 
ile dikkatleri' ‘ çeken 
Sinandede Ufukspor’lu 
Recep’e çıktı.

basketbolda
dolu dizgin

□ Yalçın SİPER 
Gemlikspor basketbol takımı bu yıl katıldığı

İRckoİ

YÜKSEK KAZANÇ
EV HANIMLARI, 

ÖĞRENCİLER, EMEKLİLER 
YARIM GÜN 

EK İŞ İSTEYENLERE İŞ 
İMKANI

Tel: 513 25 19
Cep Tel: (0.542) 593 61 51

Matbaamızda yetiştirilmel 
üzere çırak aranıyor.'
KÖRFEZ OFSET

deplasmanlı erkekler bölgesel basketbol liginde ilk 
maçında Karamürsel’i 101-38 mağlup etti.

Oyun iyi başlayan Gemlikspor, ilk yarıyı 43-14 gibi 
farklı bir skorla kapadı.

Kaptan Ozan’ın 35 sayı yaptığı karşılaşmada, 
yıldızlaştı. İkinci liği hedefleyen kırmızı beyazlı 
Gemlikspor basketbol takımı oyunu baştan sona rahat 
bir şekilde antreman havasında götürdü'. 
Karşılaşmanın ikinci yarısının sonunda Gemlikspor, 
karşı takımın filelerine 101 sayı indirirken, kendi filesine 
ancak 38 sayı indi.

Gemlikspor basketbol takımı Antrenörü İsmail 
Beleş, bu hafta İstanbul Pamukspor ile yapılacak 
basketbol karşılaşması için Gemliklileri salona davet 
etti.

Amaçlarının ikinci liğe çıkmak olduklarını söyleyen 
Beleş, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, 
“grubumuzda yapılacak tüm maçları kazanacak 
güçte olduğumuza inanıyorum. Gemlikli baskbt 
severler bize gerekli desteği gösterirlerse farklı 
sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Gemlikspor 
bayrağını şampiyonluğa götürerek, bu yıl ikinci 
liğde yerimizi alacağız” dedi.

Koope 
vebug 

| 2 Ka 
I I zeylin a 
I Marnıar. 
j almılanı 
I Kani] 

i I bugüne 
11 Gemlik 
ı zeylimi 

olgunlaş 
zeytini a

Koop 
11 seyrek 

r Eııgiirii 
. • Kurşun 

zerthıleı 
111 ton 

1 dcğeriı 
olduğun

Yeni yıl yaklaşıyor!....
Promasyonda

KALİTELİ FİRMALARIN 
ÜRÜNLERİNİ SUNUYORUZ

O Takvim O Çakmak O Kalem O Kalanlik 
O Masa ve Duvar Saatleri O Ajanda

O Masa Takımları O Anahtarlık
'fyivfance *lçût ;4nac/<M
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iiçtinci

Tüı 
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KÖRFEZ REKLAM - PROMOSYON
Tel : 513 17 97

amacı 
alnıakt 
zamanlı

Avn 
PKK’ld; 
lanıyoı 
kaçakçı 
deki bu 
kadar?

PKK 
»t. Tiirl 
likada ı 
kiler.



Rekoltenin ve kalitenin iyi olması bekleniyor Ölümünün 60. 
yıldönümünde

Zeytine yağmur engeli
r. 72 ııolu Marmara Birlik Zeytin Tarım Satış 
Kooperatifi alımlann yağmur nedeniyle ağır gittiğini 
ve bugüne kadar 411 ton zeytin alındığını açıkladı.

2 Kasım 1998 günü 1998/99 
zeytin alını kampanyasını başlatan 
Marmara Birlik Zeytin Kooperatifi 
alınılannı sürdürüyor.

Kampanyanın açıl masından 
bugüne kadar 411 ton zeytin alan 
Gendik 72. Nolu zeytin kooperatifi, 
zeytinin yeşil olması ve ürünün 
olgunlaşmaması nedeniyle beklenen 
zeytini alamadı.

Kooperatif ilgilileri zeytinlerin 
seyrek olduğu ova köylerinden 
Bngürücük, Kurtul, Gençali ve 
Kurşunlu ile Umurbey den gelen 
zeytinlerin çoğunluğu oluşturduğu ve 
411 tona yükseldiğini, bu ürünün 
değerinin ise 2/0 milyar lira 
olduğunu söylediler.

Altınlara tüm merkezlerde 
başlandığını söyleyen ilgililer, 
Merkez, Küçük Kumla ,Büyük Kumla, 
Narlı, Kapaklı, Fıstıklı Köylerinde 
zeytinin olgunlaşmaması nedeniyle 
seyrek ağaçlarda ürünün toplandığını, 
onbeş güne kadar zeytinin karar- 
masunu beklendiğini belirttiler.

Marmara Birlik yanında tüccarlar 
da zeytin alunlanna başladı.

Tüccarın daha çok kaliteli zeytine 
yöneldiği gözleniyor. Bu yıl zeytin Uys
allarını iyi bulan üretici, en büyük 
sorunun ödemelerin zamanında 
yapılıp yapılmaması olduğunu söylüy
orlar. Üreticiler zamanında ödeme 
yapılmazsa zor dununda kalacak
larını da belirti yorlar.

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Türkiyenitı gündemi nasıl değişiyor gözlüyor- 
nıusunuz?

Günlerdir süren kaset kavgalarından sonra 
Türkbank’ın özelleştirilmesi fırtınasmda döndürülen 
dolaplar ve hükümetin düşürülmesi için CHP’nin de 
gensoru vereceğini açıklamaşınuı ertesi günü PKK 
lideri Abdullah Öcalan’ın İtaly'a da yakalanması 
halteri ortaya bomba gibi düştü. *

Ve gündem değişti.
Gensoru önergeleri, kaset kavgaları, yakalanan 

mafya liderleri hepsi hepsi bir çırpıda ikinci hatta 
üçüncü plana itildi.

Tüm gazete ve televizyon muhabirleri İtalya’ya 
koşuştu.

Şimdi saatlerce İtalya da nelerin olacağını izle
mekteyiz. Televizyonlar ve gazeteler adeta Apo’ya 
endeksi endi.

Başbakan Mesut Yılnıaz’ı “Allah Kurtardı”
Türkiye bir hükümet bunalımına girmeden 15 

yıldır yok etmeye çalıştığı can düşmanı, uyguladığı 
baskı politikası sonucu ininden çıkmasına neden 
oldu.

Türkiye PKK sorunu nedeniyle çok büyük 
kayıplar verdi.

Terörün kökünün kazınması için katrilyonlarca 
lirası bu uğurda feda edildi. 30 bine yakın insanuu 
bu dava nedeniyle kaybetti. Ocaklar söndü, aileler 
dağıldı, insanlar yerlerinden yurtlarından edindiler.

Kürtler, tarih boyunca dış güçlerin oyunlarıyla 
asırlardır birlikte yaşadıkları Türklere karşı ayak
landırılmış, merkezi devlet yapısı içinde ayrı bir 
devlet olarak ortaya çıkarılmak istenmiş.

Bu kürtlerin kendi sorunu olmaktan çok, 
emperyalist güçlerin vc Türkiyeniıı düşmanı olan 
komşu ülkelerin oyununun bir parçası olmuş hep.

Birinci Dünya Savaşında Osmanlıya dayatılan 
Sevr Antlaşmasında Avrupa emperyalistlerinin 
amacı Musul Petrollerini kontrol altına 
almaktı.Bunun için kürk sorunu tarihin çeşitli 
zamanlarında hep kaşuıu*.

Avrupa, Kürk sorununa daima sıcak bakıyor. 
PKK’lılar Avrupanın her ülkesinde korunuyor, kol
lanıyor. Haraç toplamalarına, uyuşturucu 
kaçakçılığına bilerek gözyumuluyor. PKK ‘nın elin
deki bunca silah hangi kaynaklan sağlandı bugüne 
kadar?

PKK lideri Apo yakalandı. Bir şaşkınlıktır gidiy
or. Türkiye içte uyguladığı akılcı başarıyı dış poli
tikada da uygularsa, başımıza bela olan bu sorun 
biter.

Hazine 
9 parça 
arazi 
satıyor

İlçemiz Mal Müdürlüğü, 
hâzineye ait 9 adet taşmmaz 
malı 2886 sayılı yasanın 45. 
maddesi gereğince açık artır
ma suretiyle sat ışa çıkardı.

Satış 26-27 Kasını tarihle
rinde açık teklif usulü ile Mal 
Müdürlüğündeyapılacak.

Haberi sayfa 3’de 

Muhtar 
Akyol ile 
öğretmen 
Küçük 
öldüler

I İçe m iz i n en eski 
Mahalle Muhtarlarından 
Süleyman Aksoy ecele 
yenildi. 30 yıldır Yeni 
Mahalle Muhtarlığını 
kim şeye kaptırmayan 
Süley man Aky’ol, evinde 
uyurken yaşama gözlerini 
yumdu.,

Gemlik Lisesinden 
hastalığı nedeniyle emek
li olan Fen Bilgisi öğret
meni Enver Küçük(44) ise 
kansere y’enik düştü.

Enver öğretmen Bursa 
Tıp Fakültesinde tedavi 
gördüğü sırada son nefesi
ni verdi.Haberi sayfa 3'd.e

ELEMAN ARANIYOR 
Matbaamız ve Gazetemizde çalışacak 

bilgisayar kullanabilen eleman aranıyor. 
.Müracaatların şahsen yapılması.

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No : 51/ A GEMLİK

Türkiye Cumhuriyet inin 
kurucusu, büyük kurtarıcı ve
çağdaş Türkiyeniıı yaratıcısı 
Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ölümünün 60. yıldönümünde 
ulusça andık.

Atatürk’ün ölüm 
yıldönümü nedeniyle ilçe 
mizde ilk tören saat. 8.45 de 
Belediye önünde toplanan 
kortejin Atatürk Anıtına 
yürümesiyle başladı.

Burada anıta çelenklerin 
konmasından sonra, İstiklal 
Marşı söylendi. Saat 9.05’de 
ise saygı duruşunda bulunul
du. Törenlere daha sonra 
Endüstri Meslek Lisesinde
devam edildi.

Umurbey yolunda kaza yapt>

Eczacı
Şükrü

kurbanı 
oldu

İlçemizin tanınmış 
simalarmdan Eczacı Sükrii 
Ekim, kullandığı özel 
aracıyla geçirdiği trafik 
kazasmda yaşamım yitirdi.

Ekim, yeni aldığı cipi 
ile Umurbey’deki evine 
giderken, aşırı hız 
nedeniyle direksiyon 
hakimiyetini kaybetti. Araç 
yoldan çıkarak toprağa 
çarptı. Haberi Sayfa 3’te 

Miraç kandili 
kutlandı

İslam Aleminin en kutsal 
günlerinden olan Miraç 
Kandili dün akşam kutlandı.

Kandil nedeniyle dün 
gece ilçemizdeki tüm camil
er inananların akınına 
uğradı. Haberi sayfa 3’de 

Gemlikspor 
Mako’yu 
devirdi 3-1

Pazar günü Gemlik 
sahasında oynanan 
Gemlikspor, Bursa Mako 
spor maçında takımımız 
güçlü rakibini Abdullah 
ve Küçük Sedat’ın golleri 
ve kendi kalelerine attık 
ları bir golle 3-1 sonuç
landı Haberi sayfa 3’te

Dempkra.tik Sol Parti 
Gemlik İlçe Örgütü yine için 
için kaynıyor.

Genel Merkez tarafından 
bir süre önce görevden alı
nan il yönetimi yerine yapı
lan atamadan sonra yeni yö
netim, ilçelere yönelik görev
den alma operasyonlarını 
sürdürüyor.

Eski İlçe Başkanlarmdan 
Kemal Yeşildal’m etrafında 
toplanan bir grup, emeldi bir 
öğretmenin başkanlığında 
liste hazırladığı, öbür yan
dan ise İnşaat Mühendisi 
Nusret Mutman ile birlikte 
bir listenin il yönetimine 
sunulduğu alınan haberler 
arasında. Haberi sayfa 3’de

Çiftçi Mallan Koruma Demeği üreticiyi uyardı

Zeytin hırsızlarına dikkat
Gemlik Çiftçi Malları Koruma Derneği, zeytin 

üreticisini uyararak, hırsızlık olaylarının yaygınlaşa
cağına dikkat çektiler.

Denetimlerin arttınldığuu bilidiren demek yet 
İdilleri, mal sahiplerinin de sık sık zeytinliklerini 
kontrol etmelerini isterken, zeytin çalarken 
yakalanacak olan şahıslar hakkında kanuni işlem 
yapılacağmı söylediler. Haberi Sayfa 3’de

Yol trafiğe kapatıldı, parke taşı döşeniyor

Orhangazi yolu onarılıyor
Belediye Fen İşleri Mü

dürlüğü tarafından yaptırı
lan yağmur suyu kanalı ça
lışmalarıyla da iyice bozu
lan Orhangazi yolu, yeniden 
eldçn geçiriliyor.

Istudal Caddesi girişin
den başlayarak, zeytin hali

ne doğru tüm parkeleri sö
külen yol, müteahhit firma 
tarafından yeniden parke 
taşı döşeniyor. Bu arada t- 
rafiğe kapanan yol nedeniy
le ara sokaklardan arka 
caddelere ulaşım sağ
lanıyor. Haberi sayfa 3’de

ADD İtalya’yı kınadı
Atatürkçü Düşünce 

Demeği Gemlik Şubesi 
tarafından , yapılan 
açıklamada, İtalya’da 
yakalanan Türk 
halkının düşmanı, 
kanlı tetörist PKK
Lideri 
Öcalan’ı 
İtalya’yı 
kınadı.

Öte

Abdullah 
koruyan 
şiddetle

yandan ADD

Gemlik Şubesi 15 
Kasım 1998 pazar günü 
yaptığı toplantsına, 
Bursa’nın Duayen 
Sanayicisi ve Bursa 
kulübünün en yaşlı fiıal 
öğretim üyesi Prof. 
Adnan Bener
konuşmacı olarak 
katıldı.

Haberi sayfa 4 ’de

“SİYASETTE İCAT MEŞRUDUR.” 
SİYASETTE İRAT?
GAYRİMEŞRUDUR
ÖYLEMİ Kİ...

İnan Tamer
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CHP ne yapıyor, ne yapmalı?
Olaylar, baş döndürücü bir hızla geli

şiyor. Türkiye, tanı “çete-iş dünyası-siya- 
setçi” ilişkilerine yoğunlaşmışken, bir de 
bakıyorsunuz gündeme “Abdullah Öca- 
lan’ın yakalandığı” bombası düşmüş! Da
ha bir gün öncesine değin hükümde haf
talık, hatta günlük ömür biçenler, yolda 
viraj alırken patinaj yapan kabak lastikli 
otomobil misali savrulmakta!

Bursa, son gelişmelerde önemli mer
kezlerden biri. Kulis veya sofra dediko
dularını bir yana bırakalım, Bursa’nın 
“çete-iş dünyası- siyasetçi” şeytan üçge
nindeki konumunu ve rolünü irdelemek
te görevli - ve de üstelik anlı şanlı-kimi 
yazarlar, bakıyorsunuz “müstehcenlik ve 
sansür” üzerine alıkam kesiyor!

Ocalaıı Roma’da bir biçimde yakala
nıp tutuklanmış. Görüntülü ve yazılı ba- 
suı günlerdir bu konuyu tartışıyor. Ama 
Türkiye’nin dördüncü büyük ili ve sanayi 
merkezi Bursa’ıun siyasetçileri, varoşlar
da veya köy kahvelerinde gelecek erken 
genel seçime dönük ayak oyunlarıyla 
meşgul!

Oysa Türlüye ciddi bir açmazda ve 
Bursa Türkiye’nin bir parçası. Türki
ye’nin muhalefet partileri, “Korkmaz Yi
ğit kaseti”nin piyasaya sürülmesi üzeri
ne, zemberekten boşalmışçasma “genso
ru” kuyruğuna girmiş. Bu ve başka konu
larda -örneğin “din-siyaset” ilişkilerinde- 
bana göre pisliğe bulaşmamış tek siyasal 
örgüt CHP ise, genel başkanımn tutarsız 
davranışları ve spontane çıkışları nede
niyle çuvallamaya mahkum.

Anımsayınız, Korkmaz Yiğit’in dol
durduğu baııtm Kanal 6 ve E TV de ya
yımlanmasının hemen ardnıdan, -sanki 
zaman çuvala girmiş gibi- gensoru kuyru
ğuna takıldı Baykal. Ertesi gece de, Uğur 
Dündar’uı alelaacele, ama özenle hazır
ladığı siyaset tuzağüıa düştü. “Biz bu du
rumu yetkili kurullarımızda görüşüp bir 
karara varacağız” demek yerine, o iflah 
olmaz “ben-merkezciliği” ve “çokbilmiş- 
liği”yle gensoru metnini uzatıverdi 
kameralara.

Yanlış mıydı?
Kuramsal olarak değil belki. Ama 

Baykal, siyasetin de bir raconu olduğun
dan hbersiz gibi davranmayı yeğliyordu 
nedense -esasen her zaman öyle yapın ak-

Kuramsal olarak değil belki. Ama 
Baykal, siyasetin de bir raconu olduğun
dan hbersiz gibi davranmayı yeğliyordu 
nedense -esasen her zaman öyle yapmak
taydı-. Sanki “eylem”i “düşünme” aşa- 
masmdan öne alıyordu hep CHP Lideri. 
Ve sürekli tosluyordu.

1995’te “erken seçim” diye tutturup, 
“baraf’da boğulayazdığı gibi...

Nitekim son olayda da böyle oldu. 
Ocalan’m yakalandığı haberi üzerine, 
partisince verilen “gensoru” ile ilgili so
ruyu, “Durumu yetkili kurullarımızda gö
rüşeceğiz” diye yanıtlayamaz mıydı?

Öyle olması gerekirdi, ama o bunu da 
beceremedi, yüzüne gözüne bulaştırdı. 
CHP’yi, son derece “haldi” olduğu bir 
konuda, parti çıkarlarım ülke çıkarlaruı- 
dan önde tutar konuma düşürdü.

Ve de üstüne üstlük, gensorunun geri 
tepmesi olasılığından bile söz edilmekte 
şu sıralar.

1c 1c 1c

Lideri böyle de, Bursa örgütü ne 
alemde CHP’nin?

CHP’nin Bursa’da, Lider’i ve Genel 
Sekreteri’yle tam “uyum” ve “güdüm” 
içinde, ayak oyunlarında hayli ustalaş- 
mış, ama genel ve yerel siyasette olabil
diğince yetersiz ve yeteneksiz bir yöneti

mi, ve de; umarsızlık içinde bunalınış bir 
örgütü var.

Açıkça belirtmeliydin İd, bu kadrola
rın yönetiminde seçime gidecek bir 
CHP’nin hiç şansı yok Bursa’da. İl yöne
timi kendi içinde bölünmüş, kavgalı. II 
başkanı temsil yeteneğinden yoksun; ek
ranlarda her görünüşünde veya -çok en
der de olsa- gazetelerde her yer alışında, 
bırakınız “etki” uyardırmayı bir yana, 
“Tepki’Tere yol açmakta, hatta “mizah” 
konusu olmakta.

CHP, bugün gelinen aşamada Li- 
der’ine ve Genel Sekreter’ine mahkum; 
sırtmda taşımak zorunda. Ama Bursa’da 
örgütünü değiştirebilir. Parti içi karşıt
lıkların aşılabildiği bir “uzlaşı nokta- 
sı”ndan birleşmek gerekiyor. Bu konuda 
Yahya Şimşek’le Yükse! Aksu’ya da gö
rev düşmekte. Milletvekillerinin, kendi 
parlamenter gelecekleri uğruna partinin 
ve hele ülkenin çıkarlarını görmezden 
gelmeye haklan yoldur, olamaz.

Tersine davranış -bugün olduğu gibi- 
hakkmda çok yakınılan, çözüm üretmek
ten yoksun, bölünmüş ve parçalanmış, 
kısır sen-ben hesaplarıyla boğulmuş bir 
parlamento tablosunu içe sind irmek olur 
İd; bu da eninde sonunda “iyi saatte ol- 
sunlar”a davetiye çıkarmak anlamına ge
lir.

Türkiye zorda, Türkiye’de “laik, de
mokratik sistem” zorlanıyor. Yalnız o ka
dar değil, Sevr de yeniden dayatılmak is
teniyor Türkiye’ye. Sağ partilerin bu ko
nularda pek bir kaygısı yok, MGK diret-ı 
meşe pekala idare edip gidebilirler. Oy
sa CHP, tarihsel işlevi, gelenekleri ve si
yasal birikimiyle, “laik, demokratik sis
tem”! içtenlikle savunmaya en güçlü 
aday... bir balama rejime sahip çıkmakta 
içtenlikli tek parti görünümünde.

CHP, son bir yıldır giderek artan bir 
ivmeyle yükselmekteydi. Çünkü halk, 
“laik, demokratik sistem”in içtenlikli 
partisinin CHP olduğunu -bütün olumsuz 
yanlarına karşın- görüyor ve denize düşe
nin yılana sarıldığı gibi tutunmaya 
çalışıyordu Atatürk’ün kurduğu partiye.

Baykal ve eldbi, spontane siyaset an
layışları ve ben-mercilikleriyle heder 
ediyorlar bu krediyi. Bu müdahale 

| olanağı yok şu evrede. Ama unutulmasın
Baykal ve eldbi, spontane siyaset an

layışları ve ben-mercilikleriyle heder 
ediyorlar bu krediyi. Bu müdahale 
olanağı yok şu evrede. Ama unutulmasın 
İd bu gidişte, gelecek parlamentoda CHP 
olmayabilir, ya da Bursa’dan temsilci 
bulunmayabilir.!

Böyle bii' tablonun ortaya çıkmaması 
için, Sadık Çakar başta, CHP Bursa ör- 
gütne, milletvekillerine ve önder kad
rolarına hem “görev”, hem de “özvferi” 
düşüyor. Üstelik bu görev ve özveriden 
kaçınanlar, Bursa’da ve giderek Tür
kiye’de “siyasetten iflas”ııi sorumlusu ol
maktan kendilerini kurtaramayacaklar
dır.

Şimdi “heykel Atatürkçülüğü”nün 
sırası değil. CHP’nin Bursa örgütü, eğer 
gerçekten Sevr’e karşı, ve de “laik, 
demokratik sistem”den yana ise; yöneli
mi, milletvekilleri ve üyeleriyle; bir “uz- 
laşı noktası”nda buluşmak zorundadır.

Partiyi de, Bursa’yı ve Türkiye’yi de 
kaostan çıkarmalım yolu “uzlaşma”dan 
geçmektedir çünkü.

★ ★ *
Değerli dosttun Eczacı Şükrü Ekim’in 

ölümünü üzüntü ile öğrendim. Ailesi ve 
yakınlarına başsağlığı diliyorum.
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CHP’den
tiyatro 
etkinliği

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik ilçe örgütü 
Flash TV Sabah kahvesi 
sanatçılarını Gemlik'e 
getiriyor.

CHP İlçe Merkezi’ndcn 
yapılan açıklamada bir 
süre önce, Bursa Ahmet 
Vefik Paşa Tiyatrosu’nda 
oynanan “Kuva-yi Milliye 
Kadınları” adlı oyunun 
izlenmesinden sonra yeni 
bir tiyatro etkinliğinin 
izlenmesi için Sabah 
Kahvesi Sanatçıları ile 
anlaşma yapıldı.

20 Kasım 1998 günü 
saat : 20.00’de Bayraklar 
(2) Düğün Salonu’nda 
sabah kahvesi sanatçıları 
Komutan Bahadir Tokmak 
ve Sütoğlan Turgay 
Yıldırım’m oymadığı müzik
li doğaçlama sahnesinin 
gösterileceği bildirildi.

Ücretli 
hizmetliler 
işe başladı

İlçe Milli Eğitim Mü- 
dürlüğü’ne bağlı okul
larda görev yapan hiz
metliler işe başladı .

Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü Kız 
Meslek Lises
Salonu’nda saaı 
16.30’da yapılan işi 
başlama töreninde 
hizmetliler, yemin 
ederek, görevlerine 
başladılar.

Denizcilik
Kursları
devam
ediyor

İlçemizde bir süre ön
ce açılan Özci Gemlik 
Denizcilik Kursları devanı 
cediyor.

Alime t. Dural Meydanı 
Akmantar İşhaııı’ııda.ça
lışmalarını sürdüren Özel 
Denizcilik Kursu’ndan ba
şarı belgesi alan kursiyer
lerden iş bulanlar, 
gemilerde çalışmaya baş
ladılar.

Kaptan Şerafettin 
Aydın ve Selamettin 
Aydın tarafından ve rileıı 
kurslarda, kursiyerler 
gemicilik ve denizcilik 
konusunda bilgi sahibi 
oluyorlar.

Kaptan Şerafettin 
Aydın gazetemize yaptığı 
açıklamada, kurs içinde 
yapılacak minyatür ha 
vtızlarda yüzdürülecek 
maket gemilerin iske leye 
yanaşma teknikle rinin 
öğretileceği söyledi.

.... I

ESKİ BİR TAPINAK YAZITI
ZENECA “GECENİN EN 
KARANLIK SAATİ 
GÜNEŞİN DOĞUŞUNUN EN 
YAKIN OLDUĞU SAATTİR” 
Advancing Astlınıa Therapy

Gürültü-patırtının ortasında sükunetle do
laş; sesiz ligin içinde huzur bulunduğunu unut
ma. Başka türlü davranmak açıkça gerekme
dikçe herkesle dost olmaya çalış. Sana bir kö
tülük yapıldığında verebileceğin en iyi karşılık 
unutmak olsun. Bağışla ve unut. Ama kimseye 
teslim olma. İçten ol; telaşsız, kısa ve açık se
çili konuş. Başkalarına da kulak ver. Aptal ve 
cahil oldukları zammı bile dinle onları; çünkü, 
dünyada herkesin bir öyküsü vardır.

Yalnız planlarının değil, başarılarının da ta
dım çıkarmaya, çalış. İşinle ne kadar küçült 
olursa olsun ilgilen; hayattaki dayanağın odur. 
Seveceğin bir iş seçersen yaşamında bir an bi
le çalışmış ve yorulmuş olmazsın. İşini öyle 
sev İti, başarıların bedenini ve yüreğini güçlen
dirirken verdiltl erinle de yepyeni hayatlar baş
latmış olacaltsın.

Olduğun gibi görün ve göründüğün gibi ol. 
Sevmediğin zaman sever gibi yapma. Çevrene 
önerilerde bulun ama hükmet ine. İnsanları 
yargılarsan onları sevmeye zamanın kalmaz. 
Ve unutma ki, insanlığın yüzyıllardır öğrendik
leri, sonsuz uzunlukta bir kumsaldaki tek bir 
kum taneciğinden daha fazla değildir.

Aşka hurim kıvırma salan; o çöl ortasında 
yemyeşil bahçedir. O bahçeye layık bir bahçı
van olmak için her bitkinin sürekli haltıma ilı- 
(iyracı olduğunu unutma.

Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih et. 
İlkinin acısı bir an, ötekmin vicdan azabı bir 
ömür boyu sürer. Bazı idealler o kadar değerli
dir ki, o y'olda mağlup olman bile zafer sayılır. ı 
Bu dünyada bırakacağın en büyük miras dü
rüstlüktür.

Yılların geçmesine öfkelenme; gençliğe ya-1 
kışan şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişe, i 
Yapamayacağm şeylerin yapabileceklerini en
gellemesine izin verme. Rüzgarın yününü de
ğiştiremediğin zaman, yelkenlerini rüzgara gö
re ayarla. Çünkü dünya, karşılaştığın fırt malar
la değil, gemiyi limana getirip getiremediğinle 
ilgilenir. Ara sıra isyana yönelecek olsan da 
hatırla ki, evreni yargılamak imkansızdır. 
Onun için kavgalarını sürdürürken bile kendi 
kendinle barış içinde ol.

Hatırlar mısın doğduğun zamanları : Şen 
ağlarken herkes sevinçle gülüşüyordu : Öyle I 
bir ömür geçir ki, herkes ağlasın öldüğünde, 
sen mutlulukla gülümse. Sabırlı, sevecen, er
demli ol. Önünde sonunda bütün servetin şen
sin. Görmeye çahş ki, bütün pisliğine ve kal
leşliğine rağmen dünya y ine de insanoğlıuıun 
biricik güzel mekanıdır.

ÂSENTIUS M.Ö. IX. İT.
W. Wilson, “Hiç kimse, zamanın eskittiği 

düşüncelerle, kendi kuşağını yönetmeye nınvaHalt 
olamaz.” diyor. Doğru söze ne denir!

Zamanın yıprat anladığı düşün ve değerlerde ev
rensel hâzinelerdir. Yeni doğrulara ve değerlere 
ulaştıran yolun sağlam adımlan, vlldın, yüreğin, 
emeğin öz-sulandır.

NOT: “Esiri Bir Tapmak” yazısını lütfen bir kaç 
defa okuyunuz. Çoğaltıp evinizin bir yerlerine 
asabilirsiniz de!
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Salığın bol oluşu
Umurbey yolunda İcaza taptı
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çok sevindirdi
Denizlerde av yasaklarının kalk

masından sonra denize açılan 
balıkçılar ilk günlerin tersine 
teknelerinde bereketli avlarla dönü 
yurlar.

Bu sezon av yasaklarına daha iyi 
uyulmasının balık üremesinde de et 
kili olduğunu Balık Haline gelen bol 
balıkla görmek mümkün.

Bir deniz
Denizine Karadeniz den göç eden 
balıkların akın etmesi, tezgahlarda 
balık türlerini de arttırdı.

Ekim ayında başlayan palamut 
akını bu yıl halkımızın bol ve ucuz 
palamut yemesine neden oldu.

Yıllardır denizlerde balık tür-

İcrinin azalması nedeniyle teknelerini

memnunlar. Balıkçıların vaizleri bol av 
nedeniyle gülüyor.

Palamut balığının 500 ile 600 bin 
liradan satılmasına karşılık, bol gelen 
hamsi 300 bin liraya kadar indi.

Mevsimin balığı olan çinokopta 
seyyar satıcılar ile balık satış dükkan
larında tezgahların en güzel deniz 
ürünlerinden. Çinokop 750 bin lira ile 
bir mîly'on lira arasmda değişiy-or.

bollaşacağma dikkat çeken balıkçılar, 
bu yıl halkın sevilen balık türlerini 
ucuz fiyatla bol bol yiyebildiklerini 
söylediler.

Miraç Kandili kutlandı

oldu
İlçemizin tanınmış 

simalarmdan Eczacı Şükrü 
Ekim, kullandığı özel

kazasında yaşam mı yitirdi.
Ahmet 

Meydanındaki
Dural

Merkez
Eczanesinin sahibi olan 
Şükrü Ekini, geçtiğimiz 
hafta perşembe akşamı 
nöbetçi kaldı.

Saat 01.30’da eczaneyi 
kalfasına bırakan Ekim, 
yeni aldığı cipi ile

giderken, aşırı hız 
nedeniyle direksiyon 
haküniyetini kaybetti. Araç 
yoldan çıkarak toprağa 
çarptı.

Bu arada araçtan 
fırlayan Ekim, kazada 
başından aldığı darbe ile 
yerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve iki çocuk sahibi 
olan Şültrii Eltim, ilçemizde 
sosyal kişiliği ile 
tanınıyordu.

Mehmetçik Vakfı
Askerliğini yaparken vefat eden bir erin ailesinin 

dramı doğuş noktası oldu.
Tarih 1970’li yıllanıl sonu...
Mehmetçik Siirt’te askerliğini yaparken hastala

nıyor ve oracıkta ölüyor.
Ailesine haber veriyorlar.
Aile perişan, cenazeyi almak için Siirt’e geliyor.
Ancat elde yok avuçta yok. Cenazeyi memleketle

rine götürecek durumları yok.
Mehmetçiğin babası “param yok götüremem” di

yemiyor da “burada vefat etti burada kalsın” diyor 
götürün ısrarlarma. Yine anne yüreği dayanamıyor ve 

fısıltıyla “biraz kısarız” diyebiliyor ancak.
Komutaıuıı gözleri doluyor ve askere haber salmı

yor . Herkes az çok bir şey' veriyor ve cenaze memle
ketine, doğduğu topraklara dönüyor.

İşte o umutsuz durumu defalarca yaşayan komu
tanlardan Fuat San öncülüğünde bir grup, Mehmet
çik Vakfı’ıun kuruluşu için çalışmalara başlıyor. Ve 
vakıf 1982 yalında dönemin Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren’in de bin lira katkısı ile kuruluyor.

Vakfın amacı özetle, askerlik vazifesini yapmak 
üzere silah altuıa alman çavuş, onbaşı ve erlerin sa
kat kalması durumunda kendilerine, vefat etmesi 
durumunda da ailelerine, maddi destek sağlamak 
amacı ile belirleniyor.

Mehmetçik Vakfı’ndan subay ve astsubaylık gibi 
profesyonel işi askerlik olmayan er ve erbaşlarla, ya
lanlan yararlanıyor.

Yani 1982’den bu yana şehit olan 10 bin 873 Meh
metçiğin ailesi. (Bunlann üçte biri Güneydoğu şehi
di)
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İslanı Dünyasının kutsal 
gecelerinden olan Miraç Kandili dün 
akşam tüm İslam aleminde ibadet ve 
dualarla kutlandı.

Miraç’ın “yükseğe çıkmak, yük
selmek” olduğunu söyleyen Gemlik 
.Müftüsü Mustafa Aks.oy, kandil 
nedeniyle ilçemizdeki tüm camilerin 
müslüınanlar tarafından doldurul
duğunu, bu kutsal gecede İslam

kur’an okuyarak geçirdiğini söyledi.
Miraç günü, Hz. Muhammed’in 

Allah’ın huzuruna yükselerek mukad
des yolculuk y'apmış ve Allah’uı nuru 
ile aydınlandığına inanılır. Kur’anda 
bu koıuıuya geniş yer verilir-.

Miraç kandili, ramazan ayının 
yaklaştığını bize bildiren kutsal üç

gecedir. Bu gece büyükler ziyaret ede 
edilir.

|Yol trafiğe kapatıldı, parke taşı döşeniyor]

Atatürkçü 
Derneğinin

Düşünce 
kurucu

Başkam, 1980 öncesi CHP 
yönetim kurulu üyeliği ve 
Belediye meclis üyeliği 
yapan Şükrü Ekim, koyu bir 
Galatasaray taraftarı ve 
Galatasaray kulüp üyesiydi.

Şükrü Eltim’m cenazesi! 
cuma günü Çarşı Camimde 
kılman öğle namazından 
sonra, tabutu Galatasaray' 
bayrağına sarılı olarak
Gemlik’te aile
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Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafından 
yaptırılan yağmur suyu kanalı 
çalışmalarıyla da iyice bozu
lan Orhangazi yolu, yeniden 
elden geçiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde 
gazetemize de yakınmalara 
neden olan Orhangazi yolu 
bozukluğu ve trafik 
karmaşası zeytin mevsiminin 
başladığı bu günlerde içinden

iyice çıkılmaz bir hal 
almadan belediye olaya el
koydu.

İstiklal Caddesi
girişinden başlayarak, zeytin 
haline doğru tüm parkeleri 
sökülen yol, müteahhit firma 
tarafindan yemden parke taşı 
döşeniyor. Bu aradatrafiğe 
kapanan yol nedeniyle ara 
sokaklardan arka caddelere 
ulaşım sağlanıyor.

3 ilçe görevden alınmayı bekliyor

mezarlığmda toprağa veril-

imanları
süvonlu: Or

DSP’de yönetim 
değişiyor mu?

9 parça
arazı
satıyor

topluluğu katıldı.
İBiri ecelden biri kanserden gitti

Muhtar
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Demokratik Sol Parti 
Gemlik İlçe Örgütü yine 
için için kaynıyor.

Genel Merkez tarafın
dan bir süre önce görevden 
alman il yönetimi yerine 
yapılan atamadan sonra ye
ni yönetim, ilçelere yönelik 
görevden alma operasyon
larını sürdürüyor.

Orhangazi, Mustafake
malpaşa ve Gemlik ilçe ör
gütleri ne zaman görevden 
alınacaklar mı merakla bek
lerken, kulislerde il yöneti
mine iki listenin sunularak, 
seçimler öncesi görev al
mak istedikleri bildirildi.

İlçe Yönetim Kurulu 
üyeleri ile yaptığımız gö
rüşmede, ilin kendilerine 
yönelik herhangi bir işlem
lerinin bu güne kadar ol
madığım, ancak diğer ilçe
lerde görevden almaların 
görüldüğünü söylediler ve

kendi durumlannm ne ola
caklarını bilmediklerini, 
ancak yönetim değişiklikli- 
ği için bazı duyumlar aldık
larını bildirdiler.

Eski İlçe Başkanların- 
dan Kemal Yeşildal’ın etra
fında toplanan bir grup mu
halefetin, emeldi bir öğret
menin başkanlığında liste 
hazırladığı, öbür yandan 
ise inşaat Mühendisi Nus- 
ret Mutnıan ile birlikte on- 
beş kişilik bir listenin il 
yönetimine sunulduğu 
alman haberler arasmda.

DSP ilçe yönetiminin 
kongreye gitmeden üst 
yönetimce görevden 
alınması durumunda parti 
tabanında huzurlukların

İlçemiz Mal Müdürlüğü, 
hâzineye ait 9 adet taşınmaz 
malı 2886 sayılı yasanın 45. 
maddesi gereğince açık artır
ma suretiyle satışa çıkardı.

26-27 Kasım tarihlerinde 
açık teklif usulü ile Mal Mü
dürlüğünde toplanacak ve ko
misyon huzurunda yapılacak 
olan satışlara katılmak iste
yenlerden geçici teminat mek
tubu veya teminat makbuzları
nı. ikamet senedi ve nüfus cüz- 
dam örneğini, ihale saatine ka
dar komisyona vermeleri isten-

Akyol ile 
öğretmen 
Küçük 
öldüler
Mahalle Muhtarlarından

artacai yor.
DSP ilçe yönetim kum

lu, yıllardan beri seçimle 
değil atama ile görevlendi 
riliyor.

İlçemizde yayınlanan bir

satışta, Hisartepe Mahallesin
de 21 adet çaldık, Ihcaksu’da

Mersinli Boğazı’nda tarla, 
Kumla Bayır Yolunda 4250 
metrekare tarla, Kumla Yolu 
altuıda 1369 metrekare tarla 
Üe Büyük Kumla Yeşilbaşaltı 
mevkiinde 7200 metrekare 
zeytinlik, Umurbey Kozalan

tarla, Umurbey Damlıbağlar 
mevkiinde 2386 metrekare 
zeytinlik satışa çıkanldı.

yenildi.
30 yıldır Yeni Mahalle 

Muhtarlığını kimseye 
kaptırmayan Süleyman 
Akyol, evinde uyurken 
yaşgma gözlerini kapadı.

Öte yandan Gemlik 
Lisesinden sağlık 
nedeniyle emekliye aynlaıı 
Fen Bilgisi öğretmeni 
Enver Küçült (44)’de yalta-
laııdığı 
hastalığından

kanser 
kurtu

lamıyarak tedavi gördüğü 
Bursa Tıp Fakültesinde 
geçtiğimiz hafta çarşamba 
günü vefat etti.

Evli ve ilâ çocuk babası 
olan Enver Küçült, seven-

gözyaşları arasında 
Gemlik ilçe mezarlığında 
toprağa verildi.

Ve sakat kalan 4 bin 103 Mehmetçik ve ailesi.
Yardım 2 türlü gerçekleşiyor.
Vefat eden Mehmetçiklerin ailelerine vakıf önc

elikle bir başsağlığı mektubu ve nakit gönderiyor.
Bizler sıcak evlerimizde rahat yataklarımızda 

uyurken dağların başmda, smır karakollarında nöbet 
bekleyen Mehmetçiğin evine döllememesi veya evine 
gittiği gibi döllememesi durumunda yardım elini 
uzatan vakıf bağışlarla yaşıyor. Aylık 130-140 milyar 
liraya bulan ödeme rakammın çok önemli bir bölümü 
ne güzel İd bağışlarla karşılanıyor. Onun ötesinde ya
sa gereği subay' ve astsubaylarm maaşlarmm binde 
biri de Yalda aktarılıyor. Ayrıca silahlı kuvvetler kan
tin gelirlerinin yüzde 3’ü vakfa dönüyor. Ancak bu Sk
isinin toplanınım aylık 25-30 milyar civarında oldu
ğunu duyunca toplumsal dayanışmanın gücüne bir 
kez daha inanıyorum.

Tüm bu bilgileri bir öğle yemeğinde tesadüfen bir 
araya geldiğimiz Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü 
Emeldi Tümgeneral Zekai Doğanay’dan öğrendim. 
10 kişilik bir gruba “hazır böyle bir topluluk var” de
yip, Atatürk rozetlerini dağıtarak Mehmetçik Vak
fı’m anlatmasındaki içtenliği unutamam.

Geçen Kurban Bayramı ’nda 10 bin 293 koyunun 
ke simini nasıl veteriner, imam ve noter huzurunda 
yaptırdığını, maaşı artıkça her ay yaptığı yardım 
miktarım artıran hamını, “bin 25 çoçuğum var, en 
büyült baba benim” deyişindeki coşkuyu da unuta
mam.

Hayatıma İliç beklemediğim bir zaman diliminde 
sanla sadece bunları aldatmak içüı girdi ve çıktı.

Teröristlerin elebaşımn yakalamnasımn huzuruy
la ben de bunları size aidattım.
MEHMETÇİK VAKFI
Banka Hesap Numaralan :
Ziraat Bankası Yenişehir Şubesi 5055 Ankara
Halk Bankası Meşrutiye Şubesi (»GIGG
Emlak Bankası Mithatpaşa Şubesi 70007
Vakıflar Bankası Meşrutiye Şubesi 40000

Çiftçi Mallan Konuna Demeği üreticimi uyardı

Zeytin hırsızlama dikkat
Gemlik Çiftçi Mallan Koruma Demeği, zeytin üreticisini 

uyararak, hırsızlık olaylaruım yaygınlaşacağına dikkat çekti-

Bu yıl zeytin ürününün bol olması ve fiyatların yüksekliği 
nedeniyle kötü niyetli kişilerin bahçelerden zeytin çalmala
rım arttırabileceğini dikkate alan Gemlik Çiftçi Mallan Ko
ruma Demeği, şikayetlere yol açan zeytin hırsızlığının ön
lenebilmesi için önlemlerin arttırıldığına dikkat çektiler.

Denetimlerin arttırddığını bilidiren demek yetkilileri, 
mal sahiplerinin de sık sık zeytinliklerini kontrol etmeleri
ni isterken, zeytin çalarken yakalanacak olan şahıslar 
hakkında kanuni işlem yapılacağuu söylediler.

Yetkililer, geçmiş yıllarda da zeytinliklerden ürün çalan
ların görüldüğünü, yakalananların adalete teslim edildiğini 
hatırlatarak, hırsızlığa mani olmak için bir yandan da 
belediye hopörlöründen anonsların yapddığını söylediler.



17 Kasım 1998 Sah Körfez Sayfa : 4

_  _  •
ADD İtalya’yı kınadı

Atatürkçü Düşünce Demeği Gemlik Şubesi 
tarafından gazetemize yapılan,, yazılı 
açıklamada PKK Lideri Abdullah Oçalan’ın 
İtalya’da yakalanması ve İtalya'nın Ocalan’ı 
Türkiye’ye iadede isteksiz davranmasını 
kınadıklarını belirttiler.

ADD’nin. basın bildirisinde şu görüşlere 
yer verildi

“ADD Gemlik Şubesi olarak PKK Lideri 
Abdullah Öcalan’ın İtalya’da yakalanması 
sonunda İtalya’nın Abdullah Ocalan’ı 
Türkiye’ye iadede isteksiz davranmasını 
şiddetle kınıyoruz.

Türkiye’yi yıllardan beri kana bulayan 
savunmasız kadın, çocuk, öğretmen ve 
vatandaşlarımızı katleden, vatanın bölünmez 
bütünlüğüne dış destekle güvenlik 

kuvvetlerimize saldıran halk ve devlet 
düşmanı caninin Türkiye’ye iadesini ve 
yargılanmasını istiyoruz.

öte yandan AÖD Gemlik Şubesi 15 Kasım 
1998 pazar günü yaptığı toplantısına, 
Bursa’nın Duayen Sanayicisi ve Bursa 
Kulübünün en yaşlı fiıal öğretim üyesi Prof. 
Adnan Bener konuşmacı çlarak katıldı.

Fransa, Almanya ve İngiltere tarafından 
devlet nişanlan ile ödüllendirilmiş olan 78 
yaşındaki Prof. Adnan Bener, Atatürkçü! 
Düşünce ve davranış konulu söyleşini 
gençlerden oluşan dinleyici kitlesi zevk ve ilgi 
ile izledi.

Söyleşi sonunda, öğrenciler tarafından 
katılanlara müzik ve şiir dinletisi sunuldu.

BAŞSAĞLIĞI
Sevgili Kardeşim

Ecz.Şükrü EKİM
zamansız aramızdan ayrıldı.
Kendisine Allah’tan rahmet 

diler; Ekim, Çıpa, Kutat 
Ailelerinin ve GS’lilerin acılarını 
paylaşır, taziyetlerimi sunarım.

inan Tamer

KONGRE İLANI
GEMLİK RÖTARA" KULÜBÜ DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Kulübümüzün genel kurul toplantısı 10 Aralık 

1998 Perşembe günü saat : 19.00’da İstiklal 
Caddesi Birlik Apartmanı 104- B GEMLİK 
adresindeki kulüp lokalimizde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci 
toplantı 17 Aralık 1998 Perşembe günü aynı yer 
ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın tekrarlana 
çaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1) Açılış ve saygı duruşu
2) Kongre divanı seçimi
3) 1999-2000 Dönem Başkanı seçimi
4) 1998-1999 Dönemi Yönetim Kurulu seçimi
5) 1998-1999 Dönemi Denetleme

Kurulu seçimi
6) Dilek ve temenniler
7) Kapanış.

YÜKSEK 
KAZANÇ

R 'HANIMLARI ÖĞRENCİLER, EMEKLİLER YARIM GÜN EK İŞİSTEYENLERE İŞ İMKANI
Tel: 513 2519 

Cep Tel: 
(0.542) 

593 6151

SAĞLIK
MERKEZİ

UZMAN DOKTORLAR GÖZETİMİNDE
□ ACİL
□ Dahiliye
□ Kadın Hast. - Doğum
□ Genel Cerrahi
□ Çocuk Hastalıkları

□ Üroloji
□ Fizik-Tedavi
□ K.B.B. Odyometri
□ Nöroloji

□ Cildiye
□ Göz
□ Psikiyatri
□ Ortopedi ve Travmatoloji
□ Diş

□ Laboratuvar
□ Röntgen
□ Dbppler Ultrason

“Lütfen Randevu Alınız”
BUİT1M Yalova Yolu 3. Km. G-2 Kapısı -BURSA.

Tel: (0.224) 21114 52 • 21114 53 Fax: (0.224) 21114 54

MILTON
AİLE ÇAY BAHÇESİ

Her türlü Nişan, Düğün ve 
İLİP özel günleriniz için 
r'A .rezervasyonlarımız n-Y

4
.ı

Tel : 513 10 71 GEMLİK
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aynadaki yama
biı yokuşun dibinde
ha kurudu
ha kuruyacak
budayıp duruyorum işte 
daha gür çıkacak
yüzünü kavuruyor güpeş 
ayaklarını daldırıyor suya 
insan bu
toprak kokuyor
Kilerini uzatıyor doruklara 

■bir kuşların uçmasına bale
■bir bilinmezin can sıkıntısına 

kanatlarının altını öper rtizgıu'
■düşebilir iki dudak arasına 

bir tomurcuk açılıyor orda 
inşanı ııı iç çekişidir bulutlar 
insandan çildi gökyuzündeki mavi 
baktılar
baktılar
baktılar 

sonsuzun ayak izi aynada yama

silgi
Sevgi dünyasında yüzer gibiydi yüreğim 
dedim ki çağın insanlarına 
•bölüşmeyi bir öğrenebilsek 
ışığa vurdular kazmayı 
altın aradılar gülümseyerek 
her gün gidip geliyorum şimdi . 
ne var bilmem ki üçbiıı yılında 
kitap nu 
defter mi 
kalem mi başka 
silgi mi.

bir sevgi tutuşturuyor içimi.
İbrahim YILDIZ

,‘TAY) adlı kitabından ahnııuştaı-.

KAŞEDE MÜHÜRDE
BEKLEME YOK

Bilgisayar sistemi ile ...
30 dakikada kaşe ve mühür yapılır 
BİR TELEFON YETERLİ

Kasetler ve 
ihaleler

YARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRCAY

İtalyan Yargıç “Gherardo Golom- 
bo” 20 Kasım 1994 tarihinde Sabah 
Gazetesine şunları söylemişti.

“İş adamı büyük ihalelerde, pazarlı-; 
ğı doğrudan politikacı ile yapıyordu.”

“Politikacılar ihaleyi kurala göre 
değil, politikacının verdiği rüşvete göre 
tahsis ediyordu,”

Bu iki cümle iıısmıa Türkbank ve 
Petrol Ofisi ihalesindeki gelişmeleri 
hatırlatıyor.

- İhale Televizyondan naklen yayın
landı.

- Hayyanj Gariboğlu en çok arttırdı 
ve ihaleyif afili.',

- Yetkililer bir Süre sonra, bazı ba
haneler bularak bu ihaleyi iptal ettiler.

- (2.) firmayı atlayarak, içinde Ba
yındır Holdingin de bulunduğu (3.) fir
maya verdiler.

Italyan, Yargıçın! .söylediği gibi, bu 
işleri organize edenler kural falan tanı
mıyorlar.

Ne Devlet İhale Kanunu, Ne Dünya 
Bankası Satmalına Kılavuzu ne dc yö
netmelikler onlara vız geliyor. ■

Şimdi gelelim Türkbank ihalesine. .
işin, içinde, yine Baymdır Holding 

var.
Korkmaz Yiğit ve Başbakan arasın

da iletişimi sağlıyor.
ihale yapılmadan, ihalenin rakamla

rı konuşuluyor. .
Eksik paraiıuı, hasıl tekilin edileceği 

konuşuluyor.
Zamanın büyük; bölümünü (MİT) 

ekibiyle Emniyet Yetkilileriyle ve özel
leştirme ihalelerine katılacak firmalar
la geçiren bir Başbakan, halkın sorun
larıyla ve Dış Politika ile nasıl ilgilejıe- 
bilir.

Bu gelişmeler sırasında, Bayındır 
Holdingin yardım sebebi de aıûaşılı-l 
yör.

Korkmaz Yiğit, kısa süre önce yak
laşık 90 milyon Dolara satın aldığı 
“genç TV”yi yaklaşık 30 milyon dolara • 
Bayındır Holdingin sahibine devredi
yor. -

Ne kadar “alengirli” bir alışveriş 
değil mi?

Korkmaz Yiğit^6Q milyon dolar” 
zarar mı ediyor.

Yoksa , bu “60 milyon doların” baş
ka bir adımı yar.

Bayındır Holdingin sahibi. Sayın 
Başbakanın ev sahibid ir.

Basnidan (iğrendiğimiz kadarı İle. 
her an Başbakan ile görüşme imkanına 
sahip olduğu anlaşılyor.

■ Berabcriiıdcbıılunan kişilerle, Dev- 
jminfçıı' üst? kadteüıesindeki kişileri 
bühışt mjabiliypr.

Sayın' Başbakan, kısa bir şiire ön
ceye kadar, kendini “dürüstlük anıtı” 
gibi göst eriyordu.

Ama. Şimdi kendi bile-, durumun 
farklı olduğunu, göruyör.

Haftanın fıkrası
Avukat savunmasını şu konuş

mayla sona erdirdi.
“Yüce Mahkeme” .
“Şu karşınızdaki adam bir cani 

değildir ve merhametinize layık
tır. Onu, açlık hırsızlığa sürükle
miştir.

Aksi halde, çekmecenin içinde 
“on bin lira olan bir kutu durur
ken” sadece yüz lirayı almakla ye
tinir miydi?”

Bu sözleri duyan sanık heyecan 
içinde bağırdı:

-”Ah! Ne sersemmişim bin!”
Bu fıkra, aklıma baklava çalıp 

yıllarca hapse mahkum olan, ço
cukları getireli.

Demek ki btt gibi suçlar, ceza
sız kalmıyor.

Ama. Bir de büyük suçlara ve 
büyük hırsızlıklara baktığımızda, 
aynı titizliği orada göremiyoruz.

Bankalardan milyarlarca kredi 
götüren bazi kişilerin, rahatça 
yurt dışuıa kaçtığına tanık soluyo
ruz.

Yasalar herkes içindir; herkes 
yasalar karşısında eşittir diyoruz.

Ama. Zeıigih ve güçlü insan
ların. “biraz daha fazla eşit” ol
duğunu görüyoruz.

Sözün Özü
Bir kadının,
Yüzünün taşıdığı ifade, 
Sırtına giydiği elbiseden .

. . Daha önemlidir.
“Cale Camegle”

. Bir kadın düşünün.
Temiz ve bakımlı bir yüzü olsun.
Bu yüzde, anlamlı ve şevkatli bakan 

bir çili göz bulunsun.
Biçimli dudakları, hem onun 

kadınlığına renk katsın.
Hem de bu dudaklardan, yumuşak ve 

akıllı sözler dökülsün. ?
Bakımlı ve parlak saçlar, bu güzel yüze 

bir “taç” gibi otursun.
Şimdi böyle bir tablo ile karşı karşıya 

olduğunuzu düşünün.
Bu güzel ve anlamlı yüze bakarken, 

herhalde onun elbisesine bakacak fırsatı 
bulamazsınız..

“uçuk” bir söz
: Bir çift “bot”, yolda rastladığı san

daletin arkasından, baldı, baktı...
Sonra “Yahu insan bu dekolte kıyafe
tle, sokağa iiasd çıkar?” diye söylendi.

10 Kasımın Ardından
Atatürk’ü ölümünün 60. yılında ulus

ça andık.
Devrimci karakterini,
Askeri basanlarım, 
Diplomat kişiliğini,. 
Birer, birer hatırladık. 
Söylediği veciz sözleri anımsadık.
Bir de, bugün neler yaptığımıza bak- 

hk.
Ulu Önder bir sözünde, şöyle demişti.
“Türk, öğün, çalış ve güven”
Bu söze karşılık, balım biz neler yap

tık.
“Çalışmayı” daha çok çalışmayı unut

tuk.
Rampadan, yorulmadan para kazan

maya alıştık.
Üretmeyi unuttuk, rant ekonomisine 

kaydık.
“Güven” demişti, büyük önder, 

f Ama. Biz tam tersini yaptık.
Vatandaş devlete olan güvenini, dev

let de vatandaşa olan güvenini kaybetti.
Devlet kurumlanılın birbirine olan 

güveni kayb oldu.
En önemlisi, vatandaşuı diğerine kar

şı güveni zedelendi.
Yüce Önder sözünde, “öğün” demişti.
İşte bu sözünü, tam olarak yerine ge

tirdik.
Her fırsatta, öğündük.
Gereğinden fazla ve hakkımız olmadı

ğı kadar her vesile ile öğündük.
Atatürk’ün bir başka sözü de şÖyley-- 

di.
“Yurtta Sulh, Cihanda sulh”
Geçmişte, huzur içinde yaşadığımız 

günleri unuttuk.
Komşulanmızla, banş içinde yaşadı

ğımız günlerin kıymetini bilemedik.
Şimdi ise, iç barışı bozduk
Başta .komşularımız olmalı üzere, bir 

çok Bata Ülkesi ile gerginlik yaşadık.
Dış politikada, fevri davranışlarda bu

lunduk.
Diplomasinin yumuşak uslübünü, hep 

gergiıdiğe bulaştıktan sonra hatırladık
Büyük Önder, “Hakimiyet kayıtsız ve 

şartsız milletindir” demişti.
Biz, “sermayenin egemenliğini”, mil

letin egemenliğinin üzerine oturttuk.
5-10 bin kişiyi, ihya ettik
63 ıııilvon inşam, ezdik
Faldr-fukaranm Ve işsizin, derdine ça

re olamadık.
Egemenliği, ekonomiye ve sermayeye 

devrettik.
Her lafiıı başnıda, Atatürk ilke ve m- 

kılaplarma bağlılığımızdan söz ettik
Ama. Uygıdamalaruııızda, hep tersini 

yaptık.
Yüce Önder, “Köylü bu ülkenin efen

disidir” demişti.
Ama. Çarpık Sanayileşme uğruna, I. 

sınıf tanın arazilerini yok ettik.
Körlümüzce, yüksek faiz ödemeye 

malıkum ettik
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağ

lılığımızı dilden düşürmedik.
Ama... Hem “ATA”mızı, hem de ken

dimizi aldattık.Tel : 513 17 97
ANADOLU HAYAT anadoli sigorta

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTI. 
ACENTELİĞİ

IKASKO SİGORTALARDA % 100 
HASAR ÖDEMELİ AT SERVİS 
ANLAŞMALIDIR.
I TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, 
SANGIN, KAZA, SİGORTALARIYLA 
|(TÜM) BRANŞLARDA 
HİZMETİNİZDEDİR. ’
ÇARŞI MEYDANI AKIT TEL : (0.224) .513 02 34 
.HAN KAT: 1 GEMLİK E\X : (0.224) 514 11 43

L vT NTT TTC Gemi Saatleri
kJ JJ/LVJLJL/XAV LvL/1 JLUJl/AVİ. Yalova-Kartal:(lşgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30 

(Tatı 1)7.15-11.15-16.00
Gerekli Telefonlar Kartal-Yalova:(lşgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00
İtfaiye no Resmi Daireler (Tatil) 9.00-13.00-18.45
Polis imdat ıss TEK Arıza 5132066 Yalova-Sirkeci:(işaünü) 5.50-13.3Q-17.30 (Tatil)

f TEK,Işl&kne 5)34503 6.30-1B.00-17.30Sirkeci-Yalova:(işgünü)9.15-
Jandarma İmdat 156 < Turizm Der. 5131274 14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15
Jandarma K. 5131055 • Spor Sah.' 5140025
Polis Karakolu 5131879 Orm. Böl. Şf. 5131286 Deniz Otobüsü
Gar. Kom 5131906 Milli Eğt.Md. 5131174 Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-

Halk Eğt. Mrk. -5)31846 13,00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30
Kaymakamlık HâikKutüp. 5131353 (Tatil) 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-

1/ ■ ‘1 m . As, Şb. > 5131057 17 00-1745-18 30-19.20-20.30S^jİoBl Karayolları 5131308 Yalova - Kabataş (İşgünü): 7.20-9.45-12.40
Kaymakam||k^^13ıo52 LhganBşk. 5 3 133 15 00-17.15-19.30 -

Sarılığı 5131053 . MS ^d. .5131025 (Haftasonu) : 09,15-11.35-16.15-18.30
eC.SoJfçıYrd.^ §132954; ö. § 3^07 Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-

EmniyetM. ‘^.^131(928^'-.®^^? 5131414 18.25 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30

Müftülük 5131364 _
Gümrük Md. 5131411- Feribot

III ACIM Tekel Md. 5131042 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenıkapı)
ULAŞHV) Ver Da. Md. 5132360 7.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-

Ulud.ağ Turizm 5131212 İlçeTar. Md. 5131186 19.30-20.30-22.30(P.tesi, salı, çrş, prş)
' Aydın Turizm’ 5132077 İlçeSec. Md. 5134994 07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-

, ) , 7 17.30-19.30-20.30-22.30

Belediye
Hastaneler Santral 5134521-23

Devlet Has. 5139200 ; ®aMn"k 1 5134520. Aygaz 513 12 95
. SSK,Hastanesi 5132329 ?Rbl|!° i ıDt 51.32432 Ozgaz 514 17 00

Me,.Sağ.Oeoğ, 5,3IM SSgoz 511İ637

TAKSİLER İtfaiye 5132325 Ergaz 513 88 43
> Körfez Taksi 5131821 Muhasebe M. 513452I-I82 İpragaz 513 22 59

Çınar Taksi 5132467 Yazı İş. Md. 5134521-111 Habaşgaz 513 45 46
■Güven Taksi 5133240 - Su Arıza Yalnız 185 Likitgaz
Gemlik Taksi 5132324 Yem Likitgaz 513 65 00
Manastır Taksi 5143550 Alevgaz 513 40 95

17 Kasını 1998 

Balıkpazan Eczanesi 

18 Kasım 1998 

Bayer Eczanesi 

19 Kasım 1998 

Gemiç Eczanesi 

20 Kasını 1998 

Sağlık Eczanesi

21 Kasım 1998 

Erçek Eczanesi

22 Kasım 1998 

Çağlar Eczanesi 

23 Kasım 1998 

Engin Eczanesi



17 Kasım 1998 Salı Körfez Sayfa: 6

Grubun güçlü takımı Makospor’u Gemlik sahasında yıktık.

Gemlikspor 
yine vurdu: 3-1

Bursa birinci amatör kümede grubu- Öte yandan Kumla Belediyesi
nun lideri olan Gemlikspor, güçlü rakibi 
Makospor’u kendi sahasında 3-1 yene
rek, şampiyonluk mücadelesine devam 
ediyor.

Pazar günü kendi seyircisi önünde 
Makospor ile karşılaşan Gemlikspor, 
karşılaşmanın 2. dakikasmda Makos- 
por’lu İsmail'in ani golü ile şok oldu.

Toparlanan Gemlikspor, 6. dakikada 
Abdullah'ın golü ile beraberliği sağladı.

Karşılıklı akuılarla geçen 
karşılaşmada Makospor, ilk yarıda 
Gemlikspor’u, zorlamasına karşın, sonuç 
değişmedi..

İKİNCİ YARI
Karşılaşmaya, seyircisi önünde galip 

oynamak amacıyla çıkan Gemlikspor, 
Büyük Sedat'ın güzel oyunu ile Makospor 
kalesine tehlikeli anlar yaşattı.

Beklenen gol, 77. dakikada Büyük 
Sedat'ın ortasını iyi, değerlendiren 
Küçük Sedat’m golü ile Gemlikspor 2-1 
öne geçti.

Büyük Sedat, 83. dakikada ortaladığı 
güzel bir pasın kale önünde gelen 
meydana gelen karambolde Makospor'lu 
Gürsel’in topu kendi kalesine 
göndermesi ile karşılaşma 3-1 oldu.

Bundan sonraki dakikalarda 
karşılıklı ataklarla geçti, ancak sonuç 
değişmedi.

Gemlikspor, bu haftada grubunun 
liderliğini ve namağlupluğunu sürdürdü.

Hipodrum sahasında Zaferspor 
karşısında 8-2 yenilerek, hezimete 
uğradı.

Gemlik Sümerspor ise A.Hırka 
karşısmda 9-1 yenildi.

GEMLİKSPOR karşlaşmaya şu kadro 
ile çıktı:

Hakemler : Cemal Laleoğlu, Cem 
İyihuylu, Barış dinlendi

GEMLİKSPOR : Cengiz, (***) İsmail 
(***) (Nihat (***) Sertaç (***) Barış 
(***) Türker (***) B.Sedat (*****) 
Ömer (***) Abdullah (****) KSedat 
(*****) Nuri (***) (Necmi ***)

ARABANIZ VAR, 
İŞİNİZ YOKSA İÇTE FIRSAT!AVRUPA GİYİM EŞYASI PAZARLAMA İŞİNDEN AYDA LİMİTSİZ PARA KAZANMAK İSTERMİSİNİZ?ARAYIN GÖRÜŞELİM

Tel : 513 40 76
(Saat 20.00’den sonra)

KONGRE İLANI
TEKNİK LİSE VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ OKUL VE 
ÖĞRENCİLERİ KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Teknik Lise ve Endüstri Meslek lisesi Okul ve Öğrencilerini Koruma 

Demeğinin 1998 yılı olağan kongresi 20.12.1998 pazar günü saat: 10.00’da 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde bir hafta sonra aynı yer ve saatte 
yapılacağı ilan olunur.

yönetim kitrulü
GÜNDEM :
1 - Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2- Divan heyetinin! seçimi
3- Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması
4- Yönetim kurulunun aldanması
5- Yönetim ve Denetim kurulunun seçimi
6- Dilek ve temenniler.

Gemlik Nüfus 
Müdürlüğü’nden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim. 

Hükümsüzdür. 
Sabice EREN

Matbaamızda 
yetiştirilmek tee 

çırak aranıyor 
KÖRFEZ OFSET

KONGRE İLANI
GEMLİK ZEYTİNSPOR 

KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN
Kulübümüzün birinci olağan genel kurul 

toplantısı 2 Aralık 1998 Çarşamba günü saat 
20.00’de Hami diye Mh. Muammer Aksoy 
Kordonu No : 56 GEMLİK adresindeki 
kulübümüz lokalinde aşağıdaki gündem 
maddeleri doğrultusunda yapılacaktır.

Ekseriyet sağlanamadığı takdirde ikinci 
toplantı 9 Aralık 1998 Çarşamba günü saat 
20.00’de aynı yerde yapılacakta-.

Üyelerimize duyurulur.
MÜTEŞEBBİS HEYET

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divanı teşkili, saygı duruşu
3- Müteşebbis heyet faaliyet raporunun ve '■ ’ 

gelir gider cetvelinin aklanması ve ibrası
4- Yönetim Kurulunun seçilmesi
5- Denetleme Kurulunun seçilmesi
6- Dilek ve temenniler 7- Kapanış.

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ FİRMALARININ 
ÜRÜNLERİNİ SUNUYORUZ.

O Takvim O Çakmak O Kalem O Kalemlik 
O Masa ve Duvar Saatleri O Ajanda 

O Masa Takımları O Anahtarlık

KORFCZ REKLAM - PROMOSYON 
Tel :■ 513 17 97



Matbaamız ve Gazetemizde n
çalışacak bilgisayar 

kullanabilen eleman aranıyor.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

HÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK 
(Bankacılar Lokali karşısı, Fikret Oto yanı)

L 
E 
M 
A 
N

[Marmarabirlik’te zeytin atımlarını sürdürüyor.

|Z 72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, alımların, 
yağmurların dinmesi nedeniyle arttığını, 795 ton zeytin aldıklarını 
belirtti. Bankaya 150 milyon dolar borcundan dolayı Eze Zeytinciliği 
satın alan İş Bankası da zeytin alımlarına başladı. İş Bankası taban 
fiyata 600 bin lira değer biçti. Haberi sayfa 3’te

Gunu 
kutlanıyor

Vali Yardımcısı Celalettin Eran, 
incelemek için geliyor. -2

Vali Orhan Taşanlar’ın 
ilçemizi ziyareti iptal edildi

FP başkan adayını 
anketle belirleyecek

Fazilet Partisi Gemlik 
ilçe örgütü Nisan ayında 
yapılması beklenen yerel 
seçimlerde Belediye 
Başkan adayını belir
lemek için hafta sonun
da yaptığı toplantıda on 
aday adayı için par
tililere anket uyguladı.

FP Milletvekillerinden 
Mustafa Baş ile Nedim 
İzci bu nedenle hafta 
sonunda ilçemize ge 
lerek partililerle görüştü. 
Sonuçlar ilçe yöneti 
mince daha sonra açık
lanacak.

Haberi sayfa 3'te

Tekin, Avcı ve 
Güzel ANAP 
kurultayına 
katıldı

. Hafta sonunda Ankara da 
yapılan ANAP 6. kurultayına 
ANAP İlçe Başkanı Adnan 
Tekin, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ve İl Yönetim 
Kurulu üyesi Faruk Güzel 
delege olarak katıldılar.

Haberi safya 3’te-

•„ 24 Kasım Öğretmenler 
Günü, bugün tüm yurtta tören
lerle kutlanacak.

İlçemizdeki kutlamalar 
bugün saat 10.00'da Belediye 
Salonu'nda düzenlenecek 
törenlerle başlayacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna ve İlçe 
Kaymakamı Şener Çan'ın 
konuşmalarından sonra ödül 
töreni düzenlenecek.

Haberi sayfa 3'de

CHP emekli 
öğretmenlere 
çay düzenledi

[Geçici vergi konusunda esnaf aydınlatıldı

Esnaf Odasından 
vergi toplantısı

Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası trafından 
Odo üyelerine “Geçici 
Vergi” konusunda bilgi veril
di.
■ Dün akşam saat 19.oo 
da. Oda Lokalinde yapılan 
toplantıya Gemlik Vergi 
Dairesi Müdürü Mustafa Erer

ile Mali Müşavirler ve 
Muhasebeciler Odası 
Gemlik Temsilcisi Nuri Acı 
konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar, vergi 
yasalarında yapılan değişik
likler konusunda ve geçici 
vergi konusunda esnaf ve. 
sanatkarı aydınlattılar.

Başkan Avcı'dan 
ceza yağmuru

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, geçtiğimiz 
hafta salı pazarında 
pazarcıyı denetledi.

Başkan Avcı, pazar 
esnafını sattıkları malların 
üzerine etiket koymaları 
için uyardıklarını ve yapılan 
uyarılara karşın esnafın vur
dum duymazlığını belir

Cumhuriyet Halk Partisi 
Gemlik İlçe Örgütü öğretmen
ler günün nedeniyle, emekli 
öğretmenlere “çay” düzenledi.

Haberi sayfa 3'de

ADD
Öğretmenler
Gününü 
kutladı

Atatürkçü . Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi, 24 
■Kasım Öğretmenler Gününü 
kutladı.

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Adaylar belirleniyor
Siyasi kararlarda bir değişiklik olmazsa, Türkiye Nisan ayında 

seçimlere gidecek.
Yerel seçimlerin, milletvekili seçimleriyle birlikte yapılma 

olasılığı yoğun.
Bu nedenle siyasi partilerde adayların belirlenmesi için çalış

malara da başlandı.
İlçemizdeki siyasi partiler ne yapıyor diye bakacak olursak, 

bazı adayları göremek mümkün.
f Yerel seçimlere yönelik kamuya açık ilk girişim, Fazilet 
Partisinden geliyor.

Fazilet Partisi ülke çapında aday belirlemek için kolları sıvadı 
ve başvuruları aldı. On kişilik aday adayları için geçtiğimiz gün
lerde anket düzenlendi, şimdi sonuç açıklanacak. Güçlü isimler 
Mimar Cemal Aybey ve Meclis üyesi İbrahim Çetin.

DSP karma karışık. Bu parti hala Ecevitler Kulübü olarak 
çalıştığı için belirgin bir durum olamaz. Demokratik bir önseçim 
düşünülemez. Aday, her zaman olduğu gibi Genel Merkezce belir
lenir. İlçe Yönetiminin görevden alınacağı söylentilerinin ayyuka 
çıktığı bu günlerde, DSP beklemede.

ANAP’ta sular sakin. Başkan adayı yine Nurettin Avcı.
CHP’riin ortaya çıkardığı bir ad yok. Eski Başkan Nezih 

Dimili'nin solun tek adayı olması durumunda yeniden aday ola
bileceği söyleniyor.

DYP her seçimde çok aday çıkarır. .Şimdilik kulislerde geçen 
adlar ciddiye alınmıyor. Genel Merkezin bu konudaki tavrına göre 
birçok adayın çıkacağı biliyor. DYP de aday sorunu yaşanabilir.

DTP genç bir parti. Gözde, tek isim İlçe Başkanı Av. Gökhan 
Taylan.

Kurulacak seçim hükümetinden sonra sular daha da berrak
laşacak ve yerel seçim yarışının adayları net olarak ortaya çıka
cak. Çünkü zaman dar, yarış büyük.

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü.
Cumhuriyetimizin savunucusu, Atatürk Çevrimlerinin yıl

maz bekçileri öğretmenlerimizin günü kutlu olsun.-

terek, uyarılara uymayan
lara 135 er milyon lira ceza 
kestiklerini belirtti. .

Denetimlerin sık sık 
yapılacağını belirten Avçı, 
esnafın çıkarları doğrul
tusunda , hareket 
etmelerinin ;. yanlış 
olduğunu, kurallara 
uymayanların ise pazar 
yerinde esnaflık yapama 
yacağını söyledi.

Dernek Başkanı Hacı 
Ünal'ın gazetemize yaptığı 
açıklamada, öğretmenlerin 
değerinin büyük olduğunu 
belirterek, öğretmenlerimizin 
öğretmenler gününü kutluyo
rum dedi. Haberi sayfa 3'de

HABERLER. HABERLER.
O öğretmenler günü nedeniyle fesim;

■şiir ve kompozisyon yarışmaları düzen
lendi. Haberi sayfa 4'de
O Gemlikspor: 96 Bilecik Tempo: 47

Haberi sayfa 6’da

Katkılarından dolayı 
plaketlerini aldılar

Cumhuriyetimizin 75. yıldönümü nedeniyle düzenlenen 
etkinlikler çerçevesinde katkılarını esirgemeyen kurum ve 
kuruluş şahıslarına teşekkür plaketleri verildi.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda saat 14,00'de düzenlenen plaket verme 
töreninde, Kaymakam Şener Can tarafından BP A.Ş., 
Gemport A.Ş. Borüsa'n A.Ş. Ticaret Borsası, Ticaret ve 
Sanayi Odası, Marmosar», Gökçenteks, Marmara Kimya, 
Güzel Nakliyat, Umurbey Belediye Başkanı Mete Okay, 
K.Kumla Belediye Başkanı Eşref Göre, Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram Demir, Halk Dansları Derneği Başkam 
Dilek Süren, Muratoba Köyü Muhtarı Mehmet Turgut, 
Şahinyurdu Köyü Muhtarı Nurettin Ağıl, Gençali Köyü 
Muhtarı Mehmet Saykal, Adliye Köyü Muhtarı Cevdet Turan 
ve Engürücük Köyü Muhtarı Süleyman Kaynar’a teşekkür 
plaketi verildi. •

Kaymakam Can, plaket verme töreninde yaptığı konuş
masında, "Büyük bir coşku ile kutladığımız 

-Cumhuriyetimizin 75. yıldönümünde maddi ve manevi 
desteklerini esirgemeyen ilçemizde bulunan kurum ve 
kuruluş şahıslarına gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı 
teşekkürlerimi sunuyor ve plaketleri kendilerine ver
mekten mutluluk duyuyorum” dedi,

 _ ,____________________ __________________ * l______ 1

Bursa Valisi Orhan 
Taşanlar, 26 Kasıml 998 
perşembe günü ilçemiz 
ve köylerinde inceleme 
yapacağı ziyaret iptal 
edildi. Taşanlar, ilçe gir
işinde karşılanacaktı.

VALİ YARDIMCISI 
GEMLİK’TE
26 Kasım 1998 

Perşembe günü saat 
09.00 da Vali Yardımcısı

Celalettin Eran ilçemizi 
ziyaret ederek, yapımı 
biten Karacalli- Büyük 
Kumla asfalt kaplaması 
ve içme suyu 
şebekesinde incelemeler 
yapacak ve ilçemize 
dönerek, köylerde 
açılışlar yaparak, 
incelemelerde bulu
nacak.

Haberi sayfa 3’de

DSP ilçe Başkanı Belgin Savcı, açıklama yaptı.

DSP İlçe Başkanı Belgin Savcı, yaptığı yazılı açıklamada, 
“son günlerde partimize yoğun ilgi başlamıştır” dedi.

Partilerinin kapısının çalışmak ve hizmet etmek isteyenlere 
açık olduğunu söyleyen Başkan Belgin Savcı, “Bazı kişilerin 
partimizde görev alma yarışına girmek istemeleri yönetim 
olarak bizleri sevindirdiğini belirterek, “DSP İlçe yöneti
minin görevde olduğu belirtti.

Savcı, yazılı açıklamasında örgüt olarak nisan ayında 
yapılacak yerel ve genel seçimlere hazır olduklarını, köy ve 
mahalle sorunları ile yakından ilgilendiklerini söyledi.

Haberi sayfa 3’de
IAkli dengesi bozuk, genç pazaryerinde kayboldu

37 yaşındaki 
Hamit Saç kayıp

17 yaşından beri akli dengesini bozuk olan Hamit 
Saç(37), Gemlik'teki eniştelerini ziyarete geldikleri sıra
da abisi Mithat Saç ile birlikte gezerken, ortadan kay
boldu.

Balıkesir sındırgı ilçesinde yaşayan Saç ailesi, Hamit 
Saç'ın hayatından endişe ettiiklerini ve 17 gündür kayıp 
olduğu belirterek, Hamit Saç'ı görenlerin 513 71 59 nolu 
telefona haber vermelerini istediler.

TAŞI GEDİĞİNE

MİNDER....
ANAP GENEL KURUL TOPLANTISI
SONRASI MİNDERLER KAYBOLMUŞ.
YAKINDA KOLTUK GİDİYOR, 
BARİ MİNDERİ HATIRA KALSIN
DİYE OLSA GEREK.... A ry

Unun -Jamvı
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KÖŞEMDEN
İlil ' Yılmaz AKKILIÇ

Kay yapayım elerken !
PKK lideri Öcalan’ın İtalya serüveni 

Türkiye'de şiddetli tepkilere yolaçtı. 
Otuzbine yakın insanın ölümünden sorumlu 
olan bu “canavar”ın enselendiğini 
sandığımız bir sırada sersest bırakılması, 
Türk insanını derinden yaraladı.

İtalyan, Alman ve öteki AvrupalIlar, Apo 
denilen hafiften geri zekalı ve karikatür tavır
lı kişinin, tam ondört yıl boyunca ülkeyi kana 
bulayan bir terör örgütünün başı ve simgesi 
oluşundan pek etkilenmiş görünmüyorlar. Bir 
bakıma bunda haklılar. Bizim içinde bulun
duğumuz hüzün ve düş kırıklığını anlaya
bilmek için, PKK dehşetini yaşamak gerek. 
AvrupalI veya İtalyan, cumartesi günkü 
Radikal Gazetesinin birinci sayfasında. 
Şehit babasının fotoğrafıyla ağlayarak 
yürüyen o güzelim küçük kızın acısına 
yabancı. O, güzel çocuğun, “Babamın katili 
canavar Apo’yu istiyorum” feryadında ne 
denli haklı olduğunu anlıyamıyor. Ne var ki, 
tepkimizi yaşama geçirirken doğru ve 
gerçekçi davrandığımız söylemek pek de 
olanaklı değil. Gerek hükümet, gerek 
muhalefetler, “canavar”ın yakalanışını 
“siyaset” aracı olarak kullanmaya kalkıştılar 
ki, bu, yakın gelecekte çok vahim birtakım 
yanlışlara götürebilir bizi.

İktidar, “canavar”ın İtalya’da gözaltına 
alınışını, zafer şarhoşluğu içinde “PKK’nın 
başı koparıldı” yorumuyla kamuoyuna ilan 
ederken müthiş bir yanlışa düştü. İktidar 
sorumluluğunun gereği olan serinkanlılığı bir 
yana bırakıp, “Korkmaz Yiğit olayı”nın 
yarattığı olumsuz havayı giderme telaşına 
kapıldı.

Oysa devlet adamı sorumluluğuyla 
düşünebilse ve ona göre davranabilseydi, 
Türkiye'yi ciddi biçimde tehdit edebilecek 
nitelikte bir açmazla karşı karşıya kalmaya
bilirdi.

Nedir bu açmaz?
Bugün artık -1965’lerde pek çok yanlışı 

başlatan- Süleyman Demirel bile, 
ulusumuzun bir “mozaik” olduğunu 
söyleyebilmekte; hatta bu “mozaik”in çatla
maması için davranışlarımıza dikkat etme 
miz gerektiğini özenle vurgulamaktadır. 
Oysa bu son olayda, Hükümetin uzak 
görüşlülükten yoksun ve acul çıkışlarının 
yanında, Medya’nın konuyu tiraj ve reyting 
kaygısıyla sorumsuzca istismar etmesi 
sonucu, “ulus”un bütünlüğünü sağlayan 
bağlarda laçkalaşma belirtileri ortaya çıkmış 
bulunuyor.

Açmaz budur işte!
Atatürk’ün, 1930’lu yıllarda yazdığı 

Yurttaşlık Bilgisi ders kitabında, Türkiye 
gibi yüzyıllar boyunca göç almış, savaşlara 
tanık olmuş bir “geçit ülke”de, nasıl bir 
“ulus” tanımının geçerli olduğuna ilişkin 
yazdıkları çok önemlidir. Şöyle tanımlıyor 
“ulus”u Atatürk.

"İkincil öğeleri göz önüne almadan, 
mümkün olduğu kadar her ulusun yapısı
na uyabilecek bir tanımı biz de verelim :

a) Zengin bir anı kalıtına sahip bulu

nan;
b) Birlikte yaşama konusunda ortak 

istek ve uzlaşmada içtenlikli olan;
c) Ve sahip olunan kalıtın korunmasını 

birlikte sürdürme konusunda iradeleri 
ortak olan insanların birleşmesinden 
ortaya çıkan topluluğa “ulus” denir.

1 Oysa biz, ne yapıyoruz şimdilerde?
Hükümet’in uzak görüşlülükten yoksun 

ve telaşlı davranışları, muhalefetlerin siyasal 
amaçla, medyanın ise reyting ve tiraj 
kaygısıyla konuyu “istismar” etmeye teşne 
sorumsuzlukları yüzünden, “zengin bir anı 
kalıtı”na sahip olduğumuz ve “birlikte 
yaşama konusunda ortak istek ve uzlaş
ma” içinde bulunduğumuzu kürt kökenli 
yurttaşlarımıza karşı bağışlanması güç yan
lışlar yapıyoruz.

Başka şeyler de var.
Örneğin, salt seçmen tabanının 

duyarlılığıyla ters düşmemek uğruna -yani 
yakındaki seçimleri gözeterek,- Türkiye için 
bir “uygarlık ayıbı” olan “idam” cezasını 
kaldırmamakta direniyor siyasal partilerimiz. 
Oysa Türk Ceza Yasası’nda yapılması 
öngörülen değişiklikler arasında “idam 
cezasının kaldırılması” da var. Adalet 
Bakanı Denizkurdu, bir ek tasarı daha hazır
layıp bakanlar kuruluna sundu.

Ama direniyor siyasetçilerimiz, oy yitirme 
kaygısıyla direniyorlar...

Cumartesi gecesi “Siyaset 
Meydam’nda Prof. Uğur Alacakaptan çok 
doğru bir laf etti, dedi ki:

“Siyasetçilerin, Atatürk’ün yarısı 
kadar cesaretli olmaları gereken bir 
dönemden geçiyoruz.”

Yani Atatürk, fesi çıkarttırıp şapka giy
dirirken, arap abecesinden yeni türk abece
sine geçilirken....daha mı uygundu koşullar ?

Elbette değildi. Ama O, “doğru”yla 
değiştirmek için cesaretle gitti “yanlış”ın 
üzerine. Bugün de siyasetçilerin, “yanlış”ta 
direnmek yerine “doğru”ya yönelmeleri 
gerekiyor. Hem “idam”dan yana olmak, 
“işkence” iddialarını görmezden gelmek, 
hem de “AB Üyesi”, yani AvrupalI olmak 
mümkün değil.

Ama yineliyorum: Asıl tehlike, siyasetçi
lerimizin uzak görüşlülükten yoksunlukları ve 
kısır oy'hesapları yüzünden, ulusu Oluşturan 
“mozaik”in çatlamasına yol açabilecek 
olayların baş göstermesi olasılığında!

HADEP'lilerin, partinin kapatılması iste 
mine karşı il ve ilçe merkezlerinde giriştikleri 
“protesto”nun zamanlaması ne denli 
“yakışıksız”sa; İtalya'nın -daha doğrusu 
Avrupa’nın-, Apo’yu iade etmemesinden 
doğan düş kırıklığının hıncını HADEP’ten 
almaya kalkışmak ve meydanı ulumaya 
hevesli kurt bozuntularına bırakmak da o 
denli “yanlış”.

Kaş yapayım derken, göz çıkarmanın 
alemi yok!

Lütfen, ama lütfen mozaiki çatlatma 
yalım!...

GEMLİK KÖRFEZ 
Haftalık Siyasi Gazete 

Yıl : 26 SAYI: 1243
Fiyatı :50.000 TL.

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 

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

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

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

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

CHP 
Öğretmenler 
Gununu 
kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi 
■Gemlik İlçe Başkanlığın 
dan yapılan yazılı açıkla
mada 24 Kasım “Öğret
menler Gününün öğret
menlere saygıyı yenile 
me ve yüceliğini anma 
günüdür” denildi.

Bağımsızlık Savaşında 
Türk ordusunun başku
mandanlık görevinden 
sonra medeniyet yolunda 
cehalete karşı açılan 
savaşta önderliğinden 
dolayı, Atatürk’e 24 Kasım 
1928 gününde “Baş 
öğretmen” ünvanının ve 
rildiği bildirilen açıklama; 
da, “bir ulusun gerçek 
kurtuluşunun, milli 
eğitimde zafere ulaş
makla mümkün olabile
ceğini vurgulayan, 
Atatürk’ün öğretmene ve 
eğitime verdiği değerden 
kaynaklanan, öte yandan 
Atatürk ilke ve devrim- 
lerine bağlı Türk öğret- 
mininin bu yoldaki çalış
malarının devamını 
sağlamak, öğretmenler 
arasında saygı ve 
dayanışma bağlarını 
pekiştirmek, emekli 
olmuş öğretmenlerin 
unutulmayacağı duy
gusunu canlı tutmak, 
mesleğe yeni gelen genç 
öğretmenlere mesleğinin 
yüceliği bilincini vermek 
amacıyla 24 Kasım 1981 
yılından başlayarak, her 
yıl bugünün öğretmenler 
günü olarak kutlanması 
kararlaştırılmıştır. “

“Bugün 18.nci yılını 
kutladığımız öğretmenler 
günü eğitim tarihinde 
seçkin yerini almıştır. 
Ona olan saygıyı 
yenileme, onun yüceliği
ni anma günüdür. “ 
denilen yazılı açıklamada, 
öğretmenlerin ülkenin ve 
ulusun geleceğini hazırla
mada eğitim gücü, 
Cumhuriyetimizin en bü 
yük dayanağı olduğu 
savunuldu.

Açıklamanın sonunda 
ise şu görüşlere yer veril
di. “Türk öğretmeni 
başöğretmen Ulu Önder 
Atatürk’ün kendisine 
verdiği değere ve 
güvene layık Ata’sının 
izinde, onun ilke ve 
devrimlerinin takipçisi 
olarak inançla hizmet
lerini sürdürerek, 
Atatürk meşalesini 
kuşaktan kuşağa devre
decektir”

DANS

ANA ARI ÜRETİMİ

Gelişen arıcılık tekniği, ana arı üretimi, modern arıcılığın 
vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Koloni anasının yük
sek vasıflı olması halinde, koloninin de verimli olacağı bir 
gerçektir. Ana arı üretiminin, arıcılığın gelişmiş olduğu ülke 
lerde uzun'yıllar önce başladığı ve 1950'li yıllardan sonra özel 
bir üretim ve yetiştiricilik kolu haline geldiği bilinmektedir.' 
Arıcılık projesinin tam bir entegrasyonla yürümesini zorunlu 
gören TKV; arıcılık eğitimi, bal paketleme ve pazarlama, temel 
petek üretimi, kovan imalatı, arı hastalık ve zararlıları ile 
mücadele, arıcılık yayınları ve arıcılıkla ilgili konularda bilimsel 
araştırmaların yanı sıra, ana arı ve oğul arı üretimini de bir 
ünite olarak projeye almış ve programlamıştır. Bu şekilde TKV, 
Türkiye’de ilk defa genetik potansiyeli yüksek ana arı üretmek
tedir.

Genelde, modern arıcılıkta genç ve yüksek vasıflı analar 
ile, bal veriminde % 100’e yakın artış sağlandığı gibi, 
koloniden beklenen hızlı gelişmenin gerçekleştiği, hastalıklara 
mukavemetin arttığı, oğul veriminin kontrol altına alınabildiği 
bilinen bir gerçektir.

Türkiye Kalkınma Vakfı'nın ülke çapında dağıtımını yaptığı 
çiftleşmiş ana arılar, Karadeniz lokal ırkı ve Kafkas ırkı damız 
lık arılarıdır.

1- Kafkas ırkı : Siyah renkli, bal verimi yüksek, kararlı 
gelişme gösteren, oğul verme eğilimi az olan; yağmacılığa 
yatkın, çok fazla propolis biriktirme özelliği taşıyan, sakin ve 
soğuğa dayanıklı bir arıdır. Dil uzunluğunun diğer ırklara oran
la fazla olması, bal verimini olumlu yönde etkilemektedir.

5- Karadeniz Lokal ırkı : Kuzey Anadolu ırkı olarak da 
tanınmaktadır. Kafkas’a yakın morfolojik ve fizyolojik özellikler 
taşımaktadır. Dil uzunluğu Kafkas’dan daha uzundur. Yavru ve 
bal verimi yüksektir. Yağmacılığa yatkındır. Kafkas'a göre 
daha açık renkli, hırçın, nem oranı yüksek günlerde rahat 
çalışan, hızlı gelişen bir arı ırkıdır.

Yılda ortalama 60.000 adet ana arı üretilmekte ve 
arıcılarımıza verilmektedir. Şon yıllarda ana arı taleplerinin 
giderek artması ve TKV’nin üretim kapasitesini aşması, bu ırk
ların arıcılarımız tarafından beğenildiğinin bir kanıtı olmaktadır.

18 yıldır Türkiye çapında arıcılara verilen ana arılar; bal 
taşıma, uysallık, çalışma gücü, floradan faydalanma, değişik 
ekolojik şartlara kolayca adaptasyon gibi üstün özelliklere 
sahiptir.

ANA ARILARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Ana arısı yaşlanmış veya bal hasadından sonra Ana 

arısını kaybetmiş olan kolonilere çiftleşmiş genç Ana arı ve 
rilmelidir. Gezginci arıcılıkta Ana arılar yıl boyunca yumurta 
bıraktığı için çabuk yaşlanırlar. Bu yüzden bir veya en genç iki 
yıl içinde değiştirilmelidir. Sonbahar aylarında Ana arılarını 
değiştiren gezginci arıcıların daha verimli çalıştıkları bilinmek
tedir.

ZAYIF KOVANLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
Sonbaharda Ana arısını kaybetmiş kovanlar verilecek 

yeterli sayıda çiftleşmiş genç Ana arı yoksa, bu durumda 
Anasız olan, zayıf kovanlar birleştirilmelidir. Bunun için Analı 
kovan sabit tutulur ve akşamüzeri Anasız kovanın arıları, 
arasına bir kafes teli veya gazete kağıdı geçirilerek bölünmüş 
olan Analı kovana aktarılır. İki koloni bir süre şurup veya kekle 
beslenir. Eğer araya gazete kağıdı konulmuş ise, kağıt 5-6 
noktadan kalem ucu ile delinmelidir. Arılar birbirlerine iyice 
alıştıktan ve sakinleştikten sonra aradaki ince kafes teli veya 
gazete kağıdı çıkartılır.

3. SUNİ OĞUL HAZIRLIĞI
Bal hasadı sonunda kuluçkalığa sığmayan çok güçlü 

koloniler varsa bunlar yeni çiftleşmiş genç bir Ana arı ile bölün- 
meli ve Suni oğul üretilmelidir.

HASTALIK KONTROLÜ
Kolonilerde kireç hastalığı, Amerikan Yavru Çürüklüğü, 

Avrupa Yavru Çürüklüğü, Nosema ve diğer mantari veya bak- 
teriyel hastalıkların bulunup bulunmadığı dikkatle incelen- 
melidir.

Eğer hastalıklı kolonilere rastlanmış ise bunlar işaretlen
meli ve derhal mücadeleye başlanmalıdır. İlaçlar, hastalığın 
şiddetli dikkate alınarak tedavi edici dozlarda kullanılmalıdır.

Tedavide kullanılacak ilaçlar, tavsiyelere uygun olarak 
şurup veya keke karıştırılmalıdır. Sonbaharda 2 kısım şeker, 1 
kısım su ile hazırlanan (koyu) şuruba ilaç katılmalıdır.

Hastalığın cinsine göre ilaçlar, şurupla veya kek ile 
koloniye aşağıdaki miktar ve dozlarda verilmelidir.

Hastalıklar
Amerikan Yavru 
Çürüklüğü 
Avrupa Yavru 
Çürüklüğü

Nosema 
(Mikrobik ishal) 
Çürüklüğü 
Varroa (Arı akarı)

İlaçlar
Sodyum sülfathiazol

TerramyCin
Terramyçin 

Streptomycin Sülfat 
Eritromycin fosfat .1

Fumudil.B

Varation-TKV
SONBAHAR BESLEMESİ İÇİN

Şurup karışımları:
a- Şekerle: 1 kg şeker+1/2 lt.su

b- Balla : 1 İt su+ 4 Kg bal,

Tedavi Dozu
4 İt. şuruba 1 gr.

1 It.şuruba 250 mgr.
1 It.şuruba 250 mgr.
1 It.şuruba 150 mgr.

It.şurupveyakeke 3 gr.

1 İt. şuruba 1.5 gr.

1 gr. / koloni

ŞURUP VE KEK KARIŞIMLARI

c- Bal ve şekerle : (Balda %18 su 
bulunduğuna göre) 5 kg şeker 
+ 20 kg bal + 2.5 İt su + 50 gr 
Arı vitamini

Kek Karışımları:
a- 3 kg Bal +1 kg polen +

6 kg pudra şekeri
b- 3 Kg bal+1 kg yağsız 

süttozu veya yağsız soya 
unu + 6 kg Pudra şekeri

c- 3 Kg Bal + 6 kg pudra 
şekeri + 400 gr süttozu 
veya soya unu + 
20 gr arı vitamini

“TKV” broşürlerinden hazırlanmıştır.

lt.su
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[Marmarabirlik’te zeytin alımları sürdürüyor. Öğretmenler
Iİ44A Günü

■■■
✓ 72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi yet 
kilileri, alımların yağmurların dinmesi nedeniyle arttığını, 795 ton 
zeytin aldıklarını belirtti.

kutlanıyor
24 Kasım Öğretmenler 

Günü, bugün Tüm yurtta 
törenlerle kutlanacak.

İlçemizdeki kutlamalar 
bugün sâdt lÖ.tJO'da 
Belediye Sölonu'nda düzen
lenecek törenlerle başlaya
cak.

Marmarabirlik tarafından 2 Kasım 1998 
günü başlayan 1998/99 zeytin alım kampan 
yasında bu hafta zeytin alımları havaların iyi 
gitmesi bedeniyle tüm hızla devam ediyor.

Kampanyanın başladığı tarihten itibaren 
bugüne kadar 795 ton zeytin alan Gemlik 

172. Nolu Zeytin Tarım ve Satış Kooperatifi 
^etkilileri, zeytin ürünlerinin yeşil olduğunu ve 
ürünün olgunlaşmadığını belirterek, bek
ledikleri zeytinin gelmediğini söylediler.

Zeytin alımlarında büyük çoğunluğun 
ümurbey. Kurtul, Engürücük, Gencali ve 
Kurşunlu köylerinden geldiğini belirten 
Marmarabirlik yetkilileri, 795 ton zeytinin 
değerinin 520 milyar lira olduğunu belirttiler.

Onbeş güne kadar zeytinlerin daha iyi 
kararacağını söyleyen yetkililer, Birliğin 
yüzeli! noktadan alım yaptığını hatırlattılar. 
■ Ayrıca, tüccarın da zeytin aldığı ve 
kaliteli zeytine önem verdiği gözleniyor.

İŞBANKASI ZEYTİN ALIYOR
Eze Zeytincilik .sahibi Erol Evcil'in 

Işbankası'ndan aldığı 150 milyon dolar kre
dinin geri dönüşümünün sağlanmaması 
üzerine, firmanın ' Edincik'te bulunan zeytin 
fabrikası ile depolarındaki zeytinlerine icra 
yoluyla el koyan İşbankası,/ bu, yıl 
bankacılığın dışında ilk kez zeytin alım işine 
de başladı.

Yeni zeytin halinde 2 işyeri kiralayan 
İşbankası, burada görevlendirdiği eleman
lar aracılığıyla, 180-200 taneli zeytine 600 
bin liradan fiyat veriyor. ı

Zeytin bedellerini bir hafta içerisinde 
ödeyeceğini belirten İşbankası'nın 
Marmarabirlik'ten düşük zeytin alması ise 
üretici arasında söylentilere yol açarken, 
maddi sıkıntıda olan üreticiler, jşbankası'nı 
güvenilir bir kuruluş olarak gördükleri için 
zeytinlerini veriyorlar.

FP başkan adayım anketle belirleyecek
Fazilet Partisi belediye başkanı aday adayını 

belirlemek için ikinci aşama çalışmasını 
cumartesi ve pazar .günleri yaptı.

Fazilet Partisi İlçe Başkanlığından yapılan 
yazılı açıklamada, yapılacak yerel seçimlere 
nazırlık olarak partilerinden 10 aday adayının 
başvuruda bulunduğunu, bunların içinden belir

lenecek adayların saptanması için pazar günü 
ilçe lokalinde FP Milletvekili Mustafa Baş, Nedim 
izci ve il yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile 
parti teşkilatının düşüncelerini1 belirlemek 
amacıyla anket düzenlendi.

Anketin sonuçlarına göre aday belirleneceği 
açıklandı.

Törenlerde, saygı duru 
şunda bulunulmasından 
sonra İstiklal Marşı'nın okun
masından sonra Emekli bir 
öğretmen günün anlamını 
belirten bir konuşma 
yapacak, daha sonra şiirler 
okunacak..

ilçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna , ve İlçe 
Kaymakamı Şener Çan'ın 
konuşmalarından sonra 
ödül töreni düzenlenecek. .

Öğretmenler günü 
nedeniyle düzenlenen kom
pozisyon yarışmalarında 
dereceye giren kompozis 
yon okunacak daha sonra 
stajer öğretmenlerin yemin 
töreni yapılacak.

Hizmet şeref belgelerinin 
dağıtılmasından sonra koro
nun hazırladığı şarkılar 
söylenecek ve folklor göste 
rileri’yapılacak.'

Vali Yardımcısı Celalettin Eran, incelemek için geliyor.

Vali Orhan Taşanlardın

CHP emekli 
öğretmenlere 
çay düzenledi

ilçemizi ziyareti iptal edildi
F . Bursa Valisi Orhan Taşanlar, 26 Kasıml998 perşembe günü ilçemiz ve köy
lerinde inceleme yapacağı ziyaret iptal edildi.
I İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre Vali Taşanlar, 26 Kasım 1998 
Perşembe günü saat 14.00’de ilçe girişinde karşılanacaktı. Buradan 
Kaymakamlığa gelecek olan Vali Taşanlar’a, Kaymakam Şener Can tarafından 
ilçemiz hakkında bir grafik sunulacaktı.
I Daha sonra Adliye Köyü, Engürücük köyü, Gencali Köyü, Muratoba köyünde 
incelemeler ve açılışlar yapacak olan Vali Orhan Taşanlar’ın ziyareti program 
değişikliği nedeniyle belirsiz bir tarihe kadar iptal edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi 
Gemlik İlçe Örgütü öğret
menler günün nedeniyle, 
emekli öğretmenlere 
“çay” düzenledi. ’

CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Ali Kaya'nın yap
tığı açıklamada, 28 Kasım 
1-998 Cumartesi günü saat 
14.00-17.00 arasında parti 
lokalinde günlük poli
tikadan uzak, emekli 
öğretmenlerimiz ile onların 
güzel anılarını tazeleye
cek, çaylı toplantı yapa

DSP ilçe Başkanı Belgin Savcı, 
açıklama yaptı.

DSP İlçe Başkanı Belgin Savcı, yaptığı yazılı açıkla
mada, “son günlerde partimize yoğun ilgi 
başlamıştır” dedi.
0 Partilerinin kapısının çalışmak ve hizmet etmek 
isteyenlere açık olduğunu söyleyen Başkan Belgin Savcı, 
“Bazı kişilerin partimizde görev, alma yarışına girmek 
istemeleri yönetim olarak bizleri sevindirmektedir. 
Partimizin kapısı çalışmak isteyen, partimizde hizmet 
vermek isteyenlere açıktır. Böyle kişilerin, çoğalması 
partimizin güçlendiğini göstermektedir” dedi.

. DSP İlçe yönetiminin görevde olduğu söyleyen Savcı, 
yazılı açıklamasında örgüt olarak nisan ayında yapılacak 
yerel ve genel seçimlere hazır olduklarını, belde teşkilat
larını kuruyor, mahalle ve sandık başı görevlileri va 
zifelerini en iyi şekilde yapmaktadırlar. Parti farkı 
gözetmeden Gemlik halkına hizmet için bütün gücümüzle 
çalışıyoruz. Köy ve mahalle sorunları ile yakından 
ilgileniyoruz. Bursa ilinde 500 Km. köy yolu asfaltladık
larını belirtti.

“Bizim partimizde görev alınmaz verilir” diyen DSP 
İlçe Başkanı Belgin Savcı, “Partimizde çalışmak 
isteyenlere yardımcı olmak, bunlarla partimiz ilkeleri 
doğrultusunda işbirliği yapmak bizleri sevindirecek
tir. Seçimlerde başarılı olmak, hep birlikte el birliğiyle 
yapacağımız çalışmalara bağlıdır” şeklinde konuştu.

VALİ YARDIMCISI 
GEMLİK’TE
Vali Orhan Taşanlar’ın 

ilçemizi ziyaret edeceği 
peryşembe günü saat 09.00 
da Vali Yardımcısı Celalettin 
Eran ilçemizi ziyaret 
ederek, yapımı biten 
Karacalli- Büyük Kumla 
asfalt kaplaması ve içme 
suyu şebekesinde inceleme 
1er yapacak.

Buradan Gemlik’e 
dönecek olan Vali 
Yardımcısı Eran, Şehit 
Ethem Yaşar İlköğretim 
Okulu interaktif eğitim pro
jesini inceleyecek.

Buradan da Şahin 
yurdu’na geçerek, Cumhu 
riyet Meydanı, Atatürk büstü 
ve spor sahasını açacak.

Vali Yardımcısı Celalettin 
Eran, saat 10.35'de Kafirli - 
Hamidiye 2. nci kat, 
Hamidiye-Şükriye-Fevziye 
köylerinin 1. kat asfalt 
kaplama yollarında 
incelemelerde bulunacak.. 
Vali Yardımcısı buradan 
Kurtul Köyü’ne giderek, okul 
inşaatını inceleyerek, spor 
sahası ve foseptik açılışı 
yapacak.

Engürücük İslam Köyü 
köy içi ve Gemlik Ata 
Mahallesi köy içi 1. kat 
asfalt kaplama işlerini 
yerinde görecek, daha 
sonra Kurşunlu Balıkçı 
Barınağında incelemeler 
yapacak.

çoklarını açıkladı.

ADD 
Öğretmenler 
Gününü 
kutladı

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi, 24 
Kasım Öğretmenler 
Gününü kutladı.

Dernek Başkanı Hacı 
Ünal'ın gazetemize yaptığı 
açıklamada, Büyük kurtarıcı 
ve Cumhuriyetimizin kuru
cusu, çağdaş Türkiye'nin 
yaratıcısı Mustafa Kemal 
Atatürk'e başöğretmen 
ünvanının verildiği bu 
anlamlı günün öğretmenler 
günü olarak kutlanmasının 
önemine değinerek, 
“Atatürk devrimlerinin yıl
maz savunucuları ve 
bekçileri olan fedakar Türk 
öğretmenlerinin bir günde 
anmak, yeterli değildir. 
Öğretmenlerimizin maddi, 
sosyal ve özlük haklarının 
düzeltilerek, onların insan
ca yaşayacakları imkan
lara kavuşturulmaları 
gereğine inanıyoruz. Bu 
vesile ile saygıdeğer öğret
menlerimizin öğretmenler 
gününü kutluyoruz.” dedi.

Gonca YERLİ YURT ---------
Sağduyu

Birkaç yıl önce İtalya Kültür Derneği’nin kursları
na katılmış, sonra da çok merak ettiğim bu ükeye 
gitmiştim. Italyan yemekleri, tarih, korunan şehirler, 
markalar, meydanlar ve şık insanlardan, özellikle 
de Venedik ve Roma’dan çok etkilenmiştim.

İtalya, yeniden gitmek istediğim ülkeler arasında 
hep ilk sıradaydı. Ama şimdi midem bulanıyor. 
Hayır ülkeden ve insanlarımdan değil. İktidarda olan 
yöneticilerinden ve yanlış verilerle hareket eden ve 
bunu hukuk devleti kılıfına uydurarak sunanlardan.

Evet veriler yanlış.
Asker, polis, öğretmen, subay, doktor, hemşire, 

genç, yaşlı, çoçuk demeden. 30 bin kişinin acı
masızca ölümüne sebep olan, hayvanları telef 
eden, ormanları yakan kısaca bir ülkenin 15 yılına 
mal olan kanlı katil. Bir özgürlük mücadelecisi diye 
sunulursa sonuç tabii ki böyle olur. İade etmezler 
ve o da sözde gözetim altında bulunduğu villada 
ayrıcalıklı ve korunaklı bir halk kahramanını, 
mazlumu oynar.

Ormanda öten bir kişi kimse duymadıysa o kuş 
ötmemiş sayılır derler. Biz de Güneydoğu’da ölen 
insanlarımızı, şehitlerimizi, acılarımızı demek ki 
dünyaya yeterince duyuramamışız. Halbuki onlar 
köylerde katlettikleri kundakta bebeklerin cansız 
bedenlerini, baskı altındayiz, Türkiye Cumhuriyeti 
soykırım yapıyor diye anlattılar dünyaya.

Bizse, acılarımızla sustuk.
Onlar 20 yaşının baharındaki çoçuklarımızı 

dağlarda kuruttular.
Bizse, yüreğimize taş bastık.
Onların yüzünden köyler terk edildi, onların 

yüzünden hizmet gidemedi, onların yüzünden he 
pimizin hayatından yıllar çalındı.

Bugün eğer sokaktaki ayakkabıcı boyacısı tez
gahının yanına “İtalyan ayakkabısı boyanmaz” 
diye yazıyorsa küçük elleriyle, bugün eğer Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası çağrıda bulunuyorsa, 
bugün eğer Benetton’un Türk ortağı renklerinden 
vazgeçiyorsa, bugün eğer binlerce faks ve mektup 
İtalya yollarındaysa, bugün eğer İtalya televizyon
larında Türk makarna üreticileri makarnanıza kan 
katmayın sloganlı reklam yayınlatıyorsa, yara derin 
demektir.

Fakat bu yarayı gereksiz çıkışlarla kanatmamak 
ve oyuna gelmemek lazım.

Acımız ne kadar derin olsa da davranışlarımızda 
sağduyu egemen olmalı.

Haklı davamızda haksız duruma düşmek de var.
Paniğe kapılmadan, Türkiye’nin ne kadar güçlü 

ve etkin olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bunun 
yolu boykot olabilir, lobi faaliyetleri olabilir, bilinçli 
kamuoyu desteği olabilir.

Yeter ki şiddetten, etnik ve dini köken farkının 
çatışma noktasına dönüşmesinden uzak olsun.

Bizi getirmek istediklerin noktanın, yeni senar 
yoların dışında tutabilmeliyiz kendimizi.

Yüzyıllardır etnik ve dini kökenin bir fark, ayrı- * 
çalık ya da baskı unsuru yaratmadığı bu topraklar 
üzerinde beraber yaşıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes eşit 
haklara sahip.

Kimse dini veya etnik kökeninden dolayı engel
lenmiş veya desteklenmiş değil.

Ve bu vatan hepimizin.
Dün olduğu gibi, yarın da.
Dün karşımızda bizi bölmek isteyen uluslar 

vardı, bugün eli kanlı terör örgütü yarın da 
başkaları olacak.

Yeter ki biz gücümüzü bilelim ve bu kültür mozai 
ğinin bozulmasına izin vermeyelim.

Anavatan Partisi 
Kurultayı yapıldı

Anavatan Partisi 6. kurultayında Başbakan Mesut Yılmaz, 
yeniden ANAP Genel Başkanlığına seçildi,

Geçtiğimiz hafta cumartesi ve pazar gönleri Ankara’da toplanan 
ANAP kurultayına Gemlik’ten kurultay delegesi olarak ANAP İlçe 
Başkanı Adnan Tekin, Belediye Başkanı Nurettin Avcı, ANAP il 
Yönetim Kurulu üyesi Faruk Güzel katıldılar.

kurultaydan üç gün önce Ankara’ya giden Gemlikli delegeler, 
Merkez Karar Yönetim Kurulu seçimleri İçin kulis çalışmalarına 
katıldılar.

ANAP Genel başkam Mesut Yılmaz’ın il başkanlarının MKYK’ya 
aday olması İstememesi nedeniyle Bursa II Başkanı Mehmet Gedik 
İçin çaba harcayacak olan Gemlikli delegeler, kulis çalışması yap
madılar. Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır ve Feridun Pehlivan 
İşe töni çatışmalarına karşın MKYK’ üyeliklerine seçilemedller. 
Bursa ANAP MKYK’ya üye veremedi.



24 Kasım 1998 Salı Körfez
Sayfa : 4
MmMUmU

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle liseler arasında yapılan 
Kompozisyon yarışmalarında birinci olan kompozisyon yazısı:

Deniz BAYKAL
Celâl Bayar Anadolu Lisesi

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM ,
Belki de boşuna yazıyorum bu 

mektubu, belki hiçbir zaman 
okuyamayacaksın; solmuş, yırtılmış 
kağıtlar arasında bir hatıra olacak sadece. 
Ama en azından sana olan minnetimi bir 
kağıtla da olsa paylaşmış olacağım...

Şimdi kimbilir neredesin; çok uzaklara 
tayinin çıktı belki, belki* de hala bizi 
okuttuğun sıralarda yeni öğrencilerine 
ders veriyorsun. Ama eminim içinde hala 
o eski şevk, o eski istek var, öğretmek için 
can atıyor hatta belki kendini paralıyorsun, 
öğrencilerin için üzülüp kimi zaman 
ağlıyorsun onlar için. Birşeyler öğretmenin 
verdiği gururla parlayan gözlerin yine ışığı 
oluyor öğrencilerinin. Onları bir günlük 
tohum olarak alıp büyük özverilerle, kendi 
içindeki enerjiyle yetiştiriyorsun. Her 
seferinde yeni tohumlar geliyor önüne sen 
hiç bırakmadan, özenle çalışıyorsun onlar 
için.

Bazen seni özlüyor öğrencilerin ama 
sen yine affediyorsun; çünkü sen hem 
kendin olarak hem de “Baş öğretmen 
Atatürk” ün izinde bizlere karşı sorumlu 
hissediyorsun kendini. İnandığın yolda 
güvenle ve istikrarla ilerliyorsun, arkana 
dönüp bakmadan, hiç kimseye taviz 
vermeden, hiç kimseden korkmadan...

En önemlisi bize güveniyorsun, tıpkı 
bizim sana güvendiğimiz gibi. İyi insanlar 
olarak yetişeceğimizden o kadar eminsin 
ki senin bu güvenine layık olmak için çok 
çalışmaktan başka çaremiz kalmıyor. 
Bazen yoldan çıkıyoruz, bizim için bizden 
çok üzülüyorsun eminim. Kendini 
eğitmenliğe öyle adamışsın ki seni 
durdurmak mümkün bile olmuyor. 
İnandığın yolda, ideallerin uğruna 
yaşıyorsun ve bu duyguyu bize de 
aşılıyorsun. Küçük tepelerden kocaman 
dağlar yaratıyorsun, buna rağmen o kadar 
alçak gönüllüsün ki...

Herkesin sorunlarıyla tek tek 
ilgilenmeye çalışıyorsun, imkanlar

elverdiğince çözümler üretiyor, bizlere 
elinden geldiğince yardım ediyorsun hiç 
bir maddi karşılık beklemeden. 
Gözlerimizdeki ışık ve öğrenme isteğimiz 
seni bütün maddiyattan daha fazla mutlu 
ediyor eminim. Eğitimde tek desteğin bize 
olan güvenin ve gelecek için umutların. 
Elbette bizim için herşeyi 
yapamayacağının farkındasın. Sen 
sadece yolumuza ışık tutuyorsun, yolu 
tamamlamak da bize kalıyor, bizim 
görevimizin oluyor. Yetiştirdiğin her 
öğrenci çağdaş Türkiye’nin temeli oluyor.

İdealistsin, senin yanında biz de 
idealist oluyoruz; Atatürkçüsün, senin 
yolunda biz de Atatürkçüyüz; 
cumhuriyetine, milletine, hürriyetine 
bağlısın, senin öğrettiklerine Türk milletine 
layık olmaya çalışıyoruz. Senin 
emeklerinle biz de birer emektar oluyoruz. 
Senin sevginle, biz de seviyoruz.

“Bu devirde öğretmen mi olunur” 
sözlerine kulak asmıyoruz çünkü biliyoruz 
ki her devirde, her zaman gururla 
öğretmen olunur. Senin sayende 
öğretmenliğe büyük saygı duyuyoruz. 
Senin izinde, seni örnek alarak, sana 
güvenerek ilerliyoruz. Sana, daha 
önemlisi Türk milletine hayırlı olmaya 
çalışıyoruz. Bizim yanımızda olsan da 
olmasan da bizimle gurur duyduğunu 
biliyoruz.

Herkesten değişiksin aslında, bu gücü 
nereden alıyorsun bilmiyorum ki ! Birgün 
senin gibi öğretmen olduğumda ben de 
güçlü olup senden aldığım meşaleyi 
gelecek nesillere taşıyacağım. Seni her 
zaman örnek alacağım çünkü sen benim 
ve daha binlercesinin yaratıcısısın, çünkü 
sen benim için mükemmelsin.

Bu mektubu okusan oda okumasan da 
senin için hissettiklerimi, seni sonuna 
kadar örnek aldığımı biliyorsun, eminim 
biliyorsun. Çünkü sen benim tek 
yaratıcım, ÖĞRETMENSİN!

Öğretmenler Günü 
nedeniyle şiir, 
resim ve kompozisyon 
yarışmaları düzenlendi

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından yarışmalar düzenlendi.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen liseler arası kompozisyon ve 
ilköğretim okulları arasında şiir, resim yarışmalarında dereceye 
giren öğrencilerin isimleri ise şöyle :

Liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren 
öğrenciler :

1 - Deniz Baykal (Celal Bayar Anadolu Lisesi) Birinci
2 - Fatma Karasakallı (Gemlik Lisesi) İkinci
3-Emine Ömercioğlu (Gemlik Lisesi) Üçüncü

İlköğretim Okulları arası şiir yarışmalarında dereceye giren 
renciler •:
Birinci kademe :
1 - Damla Marangoz ( Borusan İlköğretim Okulu) Birinci
2- Mert Koç (Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu) İkinci
3- Şehnaz Kara ( 11 Eylül İlköğretim Okulu) Üçüncü
İkinci kademe :
1 - Yeliz Türkan (Ana.Mes.. ve Kız. Meslek Lisesi) Birinci
2- Elif Karakaş (N. Çağlar İlköğretim Okulu) İkinci
3- Burcu Avcı (11 Eylül İlköğretim Okulu) Üçüncü

İlköğretim okulları arası resim yarışmalarında dereceye 
giren öğrenciler :

Birinci kademe :
1- Dilara Dağ (Şehit Ethem Yaşar İlköğretim Okulu) Bjrinci
2- Nazlı Bora ( Gazi İlköğretim Okulu) İkinci
3- Hakan Arlı (Şehit cemal İlköğretim Okulu) Üçüncü
İkinci kademe :
1- Pınar Kaygın (Borusan İlköğretim Okulu) Birinci
2- Selda Yenel (Gazi İlköğretim Okulu) İkinci
3- Zeynep Yayla (Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu) Üçüncü

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İlköğretim okulları 
arasında yapılan şiir yarışmalarında ikinci olan şiir:

EMEKLİ ÖĞRETMENİM
Düşünün ki bir öğretmen,
Yıllar sonra emekli olup gidince,
Sanırız ki unuttu bizi birden,
Aldanırız, örnektir Vechi ERTELEN

Bugün, Onbir Eylül, Yirmi Dokuz Ekim 
On Kasım, Yirmi Üç Nisan ve saymadıklarım 
Yalnız bırakmaz bizi emekli öğretmenim.
Elinde şiiriyle, hepsini de dinlerim.

Şiirini okurken, her seferinde,
Heyecanlanır, titreme olur sesinde,
Alkışları duyunca,
Mutluluk okunur gözlerinde....

Mert KOÇ 7" V -- 
(Umurbey Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu)

eleman 
aranıyor

Matbaamız ve 
gazetemizde 

çalışacak bilgisayar 
kullanabilen 

eleman aranıyor.

KÖRFEZ 
PFSET

Gazhane Cad. No: 51/A 
GEMLİK

KUMLA’DA 
HAVUZLU SATILIK 

VE KİRALIK 
DAİRELER 

Tel: 51317 97
KAYIP

İstanbul Taçspor 
Kulübü’nden almış 
olduğum Lamine 

Lisansımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.
Banu YANIK

KAYIP
İstanbul Taçspor 

Kulübü’nden almış 
olduğum Lamine 

Lisansımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

Derya YANIK

MİLTON
AİLE GAZİNOSU

Tel:513 10 71 GEMLİK



24 Kasım 1998 Salı Körfez Sayfa: 5

YARI SAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

Başbakana 
Gensoru

Haftanın Fıkrası

SEVGİDEN KOPUŞ
I Bir okul duvarına boya ile yazılmış bir yazı. 

I "Ya benimsin, ya toprağın” Belli ki genç bir aşık 
I sevgilisini uyarıyor. Demek çok seviyor. Yazdığı 
I şeyin anlamı beni sevmezsen seni yaşatmam. 
I Daha da açalım. Sen benim malımsın demeye 
I getirmiş. Doğal ki sağlıksız bir sevgi. Gençlik 
I dönemlerinde yaşanan sevgi ilişkisi daha olgun- 
I laşmamıştır. Sevgide denebilir belki daha çok aşk- 
I tır/Duygusaldır, gözü kördür. Ama yaşanan bir 
I gerçekliktir. Biraz bencillik içerir. Benim dile 
I getirmek istediğim eşler arasında yaşanan ilişkinin 
I ne kadar sevgi içerdiği. Sağlıklı sevenlere lafım 
I yok.

Birçok erkek önceden deliler gibi aşık olduğu 
I kadının yanında daha sonraları ters, soğuk ve 
I anlayışsız olabiliyor. Sevdiklerini, savunun ama 
I eşlerini aşağılayan, hatta onları döven erkekler 
I çok. Erkekler aşık oldukları kadına neden kaba 
I davranıyorlar? İşte uzman psikolog Shere Hite’nin 
I yorumu : “Birçok erkek çoçuğun küçüklüğü, 
I bilinçsizce de olsa yoğun bir şe kilde 
I annesiyle ilişkileri ve duygusal bağı 
I çevresinde yoğunlaşır. Çoçukluklarında erkek- 
l ler kendilerini annelerine çok yakın hisseder- 
ı ler. Ve zamanın çoğunu babalarından fazla 
I anneleriyle geçirirler. Buluğ çağına geldik- 
I (erinde ise toplumun annelerinin eteğinde 
’ ayrılmaları yönünde yaptığı baskıyla karşı 
I karşıya kalır. Arkadaşlardan hanım evladı, ana 
E kuzusu gibi nitelemeler duymaya başlarlar. Ve 
| anneden koparlar. Anneden küçük yaşta 

yaşanan bu zorunlu kopuş, küçük erkek 
I çocuklarda düşünsel ve duygusal açıdan ağır 

L bir yük oluşturur. Çoğu belli etmese de anne- 
I sine karşı ciddi bir suçluluk duygusu içine 
I girer. Ondan sevgisini sakınır, onu dinlemez, 
I isteklerine karşı gelir, kırar. Ancak yaşadığı 
I çelişkiler öyle boyutlara varır ki, çoçuk bunu 
I taşıyamaz hale gelir. Bir saptırma yapar ve 
i uzaklaşanın, onu terkedenin annesi olduğuna 
I inanmaya başlar. Kendileri rahatlamışlardır, 

I ancak bir düşmanları vardır.”
Bundan sonrasına akıl yürütelim. Bu düşman 

I bazı kere ilişki kurduğu kadın olur, sevgilisi olur, 
I karısı olur. Onlarla iletişim güçlüğü yaşar. 
I Sevgisini göstermek istemez. Annesine ihanet 
I ettiğini düşünür. Mesafe koyar, bağımlılık onu 
I sıkar. İletişimsizlik kronik hale gelmiştir. Duygusal 

? çelişki cinsel yaşamda da etkisini gösterir.
Ne yapmalı, ne yapmamalı?
* Hemen hemen bütün erkeklerde bu davranış 

kalıp haline, gelmiştir. Ana baba bi linçlendirilmeli. 
Örneğin ana-baba okulları ile. Bu sayede çoçuk- 
larıyla kuracakları ilişki sağlıklı kılınabilir.

* Buluğ çağının özellikleri gözetilerek ergenlik 
' bunalımı üretkenliğe dönüştürülmeli. Spor, sanat, 

okuma, h'oby geliştirme araç olabilir.
* Sevgi öğrenilebilir, geliştirileebilir bir etkinliktir. 

Okullarda sevgi eğitim ve iletişim becerileri semi
nerleri yapılabilir.
‘Çocuklar ve gençler üzerinde büyüklerin göl

gesi kalkmalı. Genç, bireysel yaşamalı. Kendi 
, kendine karar verebilen, bunun sorumluluğunu 
ı üstlenebilecek duruma gelmelidir.

Mesut Yılmaz (ANAP)ın başına 
geldiğinde, hanedan görüntüsü ve yolsuz 
luk söylentileri partiyi yıpratmıştı.

(ANAP) a yeni bir imaj gerekiyordu.
Önce malvarlığı konusunda, medyanın 

da büyük desteği ile Çiller’e saldırdı.
Sonra, mümkün mertebe Hükümet 

etmekten kaçındı.
İki kez, mecburiyetten geldiği 

Başbakanlık makamına uzun süre 
kalmadı.

Kendi partilelerince, “Statükocu” 
damgası yedi

Ama. Aldırmadı.
Neydi bu, statükoculuk.
Devlet geleneklerine, kurallarına, 

yönetmeliklere bağlılık demekti.
İş dünyasından ve parti tabanından 

gelen talebleri, bu özelliği ile önledi.
Bu arada, çiller ile olan mücadeleyi 

hiç ihmal etmedi.
TOFAŞ ve TEDAŞ özelleştirmesi ile 

ilgili ihaleleri dilinden düşürmedi.
Çiller'in mal varlığını, arkadaşları kanalı 

ile Amerika’da bile araştırdı.
TOFAŞ ihalesi ile ilgili 3 teklif, 

Başbakanlık konutunda açıldı diye, 
Çiller’e yüce divan yolunu açtı.

Kamuoyunda, medyanında desteği ile 
“ihale işlerinde amma da titiz adamımış” 
dedirtti.

Bu arada, Refahyol hükümeti büyük bir 
sıkıntı yaşıyordu.

İrtica ve yolsuzluklar suçlaması ile, 
Refahyol hükümeti yıkıldı.

Ve. Sayın Mesut Yılmaz (55.) 
Hükümeti kurdu.

İşdünyâsı, medya, sivil toplum örgütleri 
ve bürokrasiden büyük destek gördü.

Daha güvenoyu almadan iki büyük 
gazeteye, “bir günde” 16.5 trilyonluk 
teşvik verdi.

İşin rengi, daha ilk günde belli olmuş-
tu.

Otoyollar, Körfez geçiş köprüsü, 
Petrol Ofisi ihaleleri hep dillere düştü.

Bu söylentiler nedeniyle, tedbir alsak 
yerine, yapılan işlerin doğruluğunu 
savundu.

İrtica ve çetelerle mücadele görün
tüsünü vitrine getirerek, Devletin soyul
masını engelleyemedi.

Genel Başkanlığa geldiğinde 
“statükocuydu”

Yani kurallara ve yönetmeliklere 
bağlıydı.

Türkbank olayında ise, firmalarla içli
dışlı bir görünüm içindeydi.

Sayın Mesut Yılmaz’ın esas-kaybı 
Başbakanlık koltuğu olmayacak.

Sayın Yılmaz, “dürüstlük imajını” ve 
belki de çok yüce makamları kaybetti.

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

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

Subay gazinosunda, bir sohbet 
sırasında albay birden arkadaşlarına 
sordu.

“ - Sizce hayatta en zevkle yerine 
getirilen vazife nedir?”

Herkes bir şey söyledi.
“Kocalık vazifesi” diyen üsteğ

men tartışmayı kazandı.
Üsteğmen eve gidince karısina, 

albayın sorduğu soruyu anlattı.
Karısı merak etti. “Ne dedin sen.”

İnsanın karısı ile.. Şey... “ dedi. 
Doğruyu söyleyemedi. “Sinemaya 
gitmesidir dedim.”

Karısı, “Niye öyle dedin, doğruyu 
söylememişsin ki”

Aradan bir zaman geçti.
Bir gün üsteğmen ve karısı yolda 

giderken albaya rastladılar.
Albay “Hanımefendi geçen 

günkü cevabından dolayı, kocanızı 
tebrik ederim.” dedi.

Siz ona bakmayın albayım. 
Doğrusunu söylememiş ki.

İlk seferinde yeni evliydik, 
mecburiyetten oldu.

İkinci sefer sonuna kadar sabre
demedi bile.

Üçüncüsünde ise, uyudu kaldı.” 
Şimdi ise ben sinemaya gitmek 

istemiyorum.
Akıllı ve cesur kadının cevabı, hem 

sinema seyirciliğine, hem de karı-koca 
ilişkisine ne kadar uyuyor.

Sözün Özü
Şövalyelik çağı geçti 
İnsanlık çağı geldi.

“Charles Sumner”

Liberalizm, çağımıza damgasını yurdu.
Yâni devlet küçülecek, birey ön plana çıkacak. 
İnanç ye düşünce hürriyeti olacak;
Bireyin, serbest girişim özgürlüğü olacak;
Devlet, insan haklarına saygı gösterecek.
Devlet, hukuk devleti olacak.
Sosyal, devlet, olarak hizmet edecek.
İlkçağ, ortaçağ ve yeni çağ defken saha 

yileşme çağı bile geride kaldı.
Şimdi Bllgi-Toplum çağı yaşanıyor.
Ama, Bir türlü “insanlık Çağı" yaşanamıyor.
Bir yanda; uzay teknolojisini yaşayan toplum? 

lar var.
Diğer yanda, açlıktan bir deri bir kemik kalmış, 

milyarlar var.
Ama, Kağıt üzerinde kalan ve bir türlü hayâta 

geçirilemeyen “insan hakları” masalı var.

uçuk” bir söz
Eceli gelen yiğit, 

Cadde ortasından yürür.

Ankara-Gemlik Hattı
30 yıl önce bu günlerde Ankara ile 

tanıştım.
Geniş ve bakımlı caddeleri çok 

beğenmiştim.
Otobüs durağında bile kuyruğa 

giren ve trafik ışıklarına saygı gösteren 
insanları görünce çok etkinlendim.

Gökdelen ile Tarım Bakanlığı arasın
daki Bulvar kahvelerini ise hiç unuta
madım.

Bir memur ve bir öğrencinin bile 
cins ayrımı olmadan rahatça otura
bildiği çağdaş kahvelerdi bu mekanlar.

İşyerinden çıkışlarda ve okul son
raları televizyon seyrederdik buralarda.

(TRT) nin spikeri rahmetli Zafer 
Celasun’dan Haberleri merakla izlerdik.

Siyah-beyaz televizyon, arasıra 
kesintiye uğrasada öfkelenmez sabırla 
yeniden yayına girmesini beklerdik.

Ankara bir memur şehri idi.
Yurdun her tarafından, insanlarla 

doluydu.
İlk seneler 3-4 kişi bir evde kaldık.

Antep’ten Maraş’tan ve Kırşehir’den 
dostlar edindik.

Okuldaki öğrencilerin neredeyse 
tamamı Ankara dışındandı.

Sonra okul bitti, memuriyette belirli bir 
yerlere geldik.

Ve. Müstakil bir daireye geçtik.
Kaldığımız Apartman sanki 

Birleşmiş Milletler binası gibiydi.
. (12) Dairede, 12 ayrı ilden insan 
yaşıyordu.

Çalıştığım işyeri de aynen böyleydi.
Ankara’da köşe-bucak arasanız bir 

Ankara’nın yerlisini bulmak neredeyse 
imkansızdı.

Şimdilerde, Marmara ve Ege 
Bölgesinde bulanan il ve ilçelerdeki 
nüfus yoğunluğu, tıpkı Ankara gibi 
oldu.

Tarım toplumundan Sanayi 
toplumuna geçiş, iç ve dış göçler il ve 
ilçe nüfuslarını mozaik haline getirdi.

Zaman içerisinde, yurt içinden ve 
yurt dışından göçen vatandaşlar, karın
larını doyurdukları il ve ilçelerde 
dernekler ve lobiler kurdular.

Artık, Bursa’nın ve Gemlik’in yerlisi
ni mum ile arasanız, bulmakla güçlük 
çekeceksiniz.

Ege de ve Marmara da görülen bu 
mozaik yapı, özellikle belediye seçim
lerinde etkili bir konum sergileyecektir.

Yeni bir seçim yapılsa, “bu tablo 
değişmez” deniliyor.

Bana göre, (%50) kararsız seçmen 
bu tabloyu anormal bir biçimde 
değiştirecektir.

aernuH rehberi
Gerekli Telefonlar
itfaiye 
Polis imdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom' ■ j

110 '
155
156
5131055
5131879
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM.
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
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.
Ver. Da. Md: 
Içö Taf. Md. 
İlçe Seç. Md,

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

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

Gemi Saatleri
Yalova-Kartal:(lşgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30 

! ’ (Tatil)7.15-11.15-16.00
Kartal-Yalova:(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-Yatova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10- 

18.25 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30

Feribot
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı) 

. 7.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-  
' 19.30-20.30-22.30(P.tesi, salı, çrş, prş) 
07,30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30- 

17.30-19.30-20.30-22.30

NÖBETÇİ 

ECZANELER

5134521-23 
5134'520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325 
5134521-182 
5134521-111 
Yalnız 185

Aygaz 
Ozgaz 
Tekgâz 
Ocakgaz
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Ukitgaz 
Yeni Ukltgaz 
Alevgaz

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

24 Kasım 1998

Veziroğlu Eczanesi

25 Kasım 1998

Yiğit Eczanesi

26 Kasım 1998

Seda Eczanesi

27 Kasım 1998

Çağlar Eczanesi

28 Kasım 1998

Yasemin Eczanesi i

29 Kasım 1998

Murat Eczanesi

30 Kasım 1998

Demiriz Eczanesi

GEMLİK te SİNEMA GÜNLERİ
TUTKU:
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Gemlik Zeytinspor bayan futbol takımı cuma günü Susurluk Barışspor ile karşılaşacak

Bayanlar sahada Gemlikspor 96
Gemlik Zeytinspor bayan futbol takımı, cuma günü Susurluk Barışspor profosyonel 

bayan futbol takımı ile dostluk maçı düzenliyor.
Zeytinspor Kulübü Başkanı İhsan Ünlü, Gemlik'te ilk kez bayanlardan oluşan güçlü 

bir futbol takımı kurduklarını, ve amaçlarının Türkiye liglerine katılmak olduğunu söyledi.
Bir süredir çeşitli takımlarla dostluk maçları düzenliyoruz. Lige hazırlandıklarını 

söyleyen Ünlü,” Bursaspor bayan futbol takımının dağılmasından sonra bu 
boşluğu doldurmak için kolları sıvadık. Önce resmi kuruluşumuzu tamamladık, 
sonra liglere hazırlanıyoruz.”

Takımlarında milli bayan futbolcuların bulunduğunu belirten Ünlü, cuma günü 
Gemlik sahasında saat 14.30 da yapılacak karşılaşmaya tüm Gemliklileri davet etti.

Bilecik Tempo: 47
O Yalcın SİPER • <O Yalçın SİPER

Gemlikspor Basketbol takımı 3. maçında 
Bilecik Tempo'yu 96-47 yendi.

Geçtiğimiz hafta pazar günü Bilecik Atatürk 
sahasında yapılan ve Hakem Fatih Şenduran ve 
Altuğ Köselerli'nin yönettiği Gemlikspor Bilecik

M.

: SAĞLIK

Tempo arasındaki karşılaşmanın ilk yarısını 
Gemlikspor 44-22 önde biti

Karşılaşmada, çok rahat bir oyun sergileyen 
Gemlikspor Basketbol takımı oyuncuları, gruoun 
diğer mağlup takımı olan İstanbul Beylerbeyi ile 
28 Kasım 1998 günü Orhangazi Spor Salonu'nda 
yapılacak karşılaşmaya tüm Gemlik halkına davet 
etti.

Basketbol Şube sorumlusu İbrahim Ünal, bu 
maçın çok önemli olduğunu, gruplarında liderliği 
belirleyecek maçta galip gelmek için hazırlıklara 
başladıklarını ve Beylerbeyi’ni ilk yarıda yenip 
maçi'bitirmek istediklerini, söyledi;

Antrenör İsmail Beleş ise Bilecik Tempo’ 
\ maçında Kaptan Ozan ile Yakup'u dinlendirdiğini 
; ve buna rağmen deplasmanda 40 sayı fark 
i atarak, maçı Kazandıklarını bildirdi.

Gemlikspor basketbol takımı maça şu kadro 
i ile çıktı:

GEMLİKSPOR : Serkan 5 **, Selim 10 
i Melih .10***, Mete 7 **, Levent 25 ****, Muzaffer 
■ 10 ***, Serdar 10 ***, Turgay 19 ***

BASKETBOL.....
28 KASIM 1998 CUMARTESİ GÜNÜ 

SAAT 14.00’DE GRUP LİDERLİĞİ MAÇI İÇİN 
İSTANBUL BEYLERBEYİ İLE ORHANGAZİ 
SPOR SALONU’NDA YAPILACAK MAÇA 
TÜM GEMLİKLİLERİ DAVET EDİYORUZ.

Gemlikspor Basketbol Takımı

UZMAN DOKTORLAR GÖZETİMİNDE
□ ACİL
□ Dahiliye
□ Kadın Hast. - Doğum
□ Genel Cerrahi
□ Çocuk Hastalıkları

□ Üroloji
□ fizik-Tedavi
□ K.B.B. Odyometri
□ Nöroloji
'W'"

□ Cildiye
□ Göz
□ Psikiyatri
□ Ortopedi ve Travmatoloji
□ Diş

□ Laboratuvar
□ Röntgen
□ Doppler Ultrason

Lütfen Randevu Alınız
BUTTIM Yalova Yolu 3. Km. G-2 Kapısı -BURSA 

Tel: (0.224) 211 14 52 - 211 14 53 Fax: (0.224)211 1454

KONGRE İLANI
GEMLİK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün genel kurul toplantısı 10 Aralık 1998 Perşembe günü saat : 19.00’da İstiklal 
Caddesi Birlik Apartmanı 104-B GEMLİK adresindeki kulüp lokalimizde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 17 Aralık 1998 Perşembe günü aynı yer ve 
saatte çoğunluğa bakılmaksızın tekrarlanacaktır.. YÖNETİM KURULU ?

GÜNDEM :
1) Açılış ve saygı duruşu »
2) Kongre divanı seçimi
3) 2000-2001 Dönem Başkam seçimi
4) 1999-2000 Dönemi Yönetim Kurulu seçimi
5) 1999-2000 Dönemi Denetleme kurulu seçimi
6) Dilek ve temenniler
7) Kapanış.
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TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ FİRMALARININ 
ÜRÜNLERİNİ SUNUYORUZ.

O Takvim O Çakmak O Kalem O Kalemlik 
O Masa ve Duvar Saatleri O Ajanda 

O Masa Takımları O Anahtarlık
Tfliçtence (fail 7çia ^l/şl /hayat

REKLAM - PROMOSYON 
Tel : 513 17 97KÖRFEZ
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