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|Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Belediye İle protokol imzaladı

«atlara denetim
|Z Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi geçtiğimiz hafta 

Gemlik Belediyesi ile yaptığı bir protokol ile bundan böyle inşaat
lardaki tesisat projelerinin mühendislik hizmetlerini denetleyecek.

Gemlik Belediyesi ile Makina Mühen
disleri Odası Bursa Şubesi arasında geçti
ğimiz günlerde, ilçede yapılan inşaatların 
Makina Mühendisliği uzmanlık alanına gi
ren tesisatların projelendirme aşamasında 
denetlenmesi konusunda bir protokol im
zalandı.

İmzalanan protokolde inşaatların sıhhi 
tesisat, ısıtma, klima, havalandırma, so
ğutma, LPG, buhar, kızgın su gibi her türlü 
proje, hesap, plan ve resimlerde Makina 
Mühendisleri Odasının denetim aranacak.

Haberi sayfa 3’te

Iş Bankası 
zeytin alimini 
sürdürüyor

Japon 
heyet 
Gemlik’te

t/ Malki cinayeti nedeniyle yurt dışına 
kaçan Erol Evcil’e ait Eze Zeytincilik’in 
kredi borçlarına karşılık el konan tesisler 
için İş Bankası zeytin alımlarına başladı.

İş Bankası kuruluşların
dan olan Antdemir, Hav
randa kurulu olan enteg
re zeytin tesislerine ürün 
alımına başladı.
I ZEYKOOP'ta kiralanan 
işyerlerinde 180/200 ta
neli zeytini bir haftalık op-

siyonla peşin 600 liradan 
alan Antdemir, tatlandırıl
mış zeytin alımlarına da 
başladı.

Antdemir yetkilileri 
katiteli zeytin aldıklarını 
açıkladılar

Haberi sayfa 3’te

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Zeytin mevsimi
Eskiden zeytin mevsimi geldiğinde Gemlik'te büyük bir 

hareketlilik yaşanırdı.
Şimdi bakıyorum, o eski heyecanlar ve ve hareketlilik kay

boldu.
| Atlar, eşekler zeytinliklerden taşınacak ürünün tek 
araçlarıydı.

I Zeytincilikle uğraşan her hanede mutlaka taşıma işinde kul
lanılacak bir hayvan bulunurdu. Bunun için bir dam da olurdu. 
Sonra zeytin küfelerini koyacağınız, hatta Orhaneli, Keleş'ten 
gelecek işçileri barındıracağınız bir yer...

Akşam iş dönüşü yüklerin boşaltılması, gündüz seçilen 
zeytinlerin kaplara taşınması, evde yemek telaşları bir heyecan 
bir telaş ki sormayın...
I Büyüklerimizin “Dağlı" dedikleri zeytin işçileri için evlerde 
kuru fasulye, nohut kaynatılır. Bol ev turşusu ile karınlar doyu
rulurdu.

I Balıkpazarında Alikadri'nin, (İnalların veya Ali Turğut'un 
yağhanesinde, seçilen zeytinlerden ayrılanlarla yağ sıkılır, 
küplere veya tenekelere doldurulurdu.

Zeytin seçerken, mahalleli kadınlar toplanarak hem muhab
bet edilir, hem de iş görülürdü.

Şimdi bazı sabahlar erken saatlerde hareketli bir caddede 
dikilip gözlemlerde bulunmaktan zevk alıyorum.

Zeytin zamanı, alıştığımız o hareketin yerini okula giden 
çocuklar ve gençler ile fabrikalarına gidenlerin aldığını görüyo
rum.

Tek tük skodaların veya traktörlerin üstüne yığılmış işçiler 
ise zeytin toplamağa gidiyorlar.

Gemlik'te nüfus arttı, yapı değişti. Zeytinicilik ise bilmem 
kaçıncı derecede gelir kaynağı oldu. Zeytin üreticisinden çok 
pazarlayıcısı doğdu.

Zeytinde modernleşme başladı, eski güzel değerler nostalji 
alarak belleklerimizde kaldı .

İznik Gölü ile Gemlik 
Körfezini kirlenmekten kur
tulması amacıyla 
Orhangazi, Gemlik, İznik ve 
çevre belediyeleri 
tarafından kurulan 
Belediyeler Birliğince 
hazırlanan projenin finans
manını sağlayacak olan 
Japonya Uluslararası İşbirliği 
Ajansı(JICA) uzmanları 
ilçemiz ve çevre fabrikalar
da incelemeler yapmak 
için Gemlik'e geldi.

Heyet Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Orhangazi 
Belediye Başkanı Turgut 
Ünlü ile İznik Belediye 
Başkanı Mehmet Kaman 
tarafından karşılandı. 3’de

TEK hatlarını 
değiştiren 
işçi akıma 
kapıldı

İlçemizin Manastır 
mevkiinde TEK'e ait elektrik 
hatlarında yenileme 
çalışması yapan işçilerden 
Oktay Akın(24) adlı işçi 
akıma kapıldı.

Gemlik SSK Hastanesine 
kaldırılan Akın'ın sağ kolu
nun yandığı açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma 
sürdürülüyor..
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Cumhuriyet 
Filmi 
Gemlik’te 
gösterime 
girdi

, Cumhuriyetimizin 75. yılı 
kutlamaları çerçevesinde 
TRT tarafından hazırlatılan, 
Atatürk'ü ünlü oyuncu 
Rutkay Aziz'in oynadığı 
"Cumhuriyet” filmi ilçemizde 
de gösterime girdi.

Filmin gala gecesinde 
protokole gösterim yapıldı.

Haberi sayfa 3’te

Belediye

TÜGSAŞ’da 
toplandı

Bursa ili Merkez ilçe ve mer
kez belediye başkanları TÜĞ- 
SAŞ Tesisleri'nde biraraya gele
rek, yerel yönetimlerin sorunla
rını tartıştılar..

ilk toplantının Orhan
gazi'de yapılmasından sonra 
sıraya konan toplantılar her ay 
devam edecek.

Haberi sayfa 3’de

Egemen 
yayın 
yaşamına 
başladı

İlçemizde yayınlanmakta 
olan haftalık “Gemlik", 
“Gemlik Körfez" ve “Çağrı" 
gazetelerinden sonra 
“Egemen” adlı yeni bir haf
talık gazete daha yayın 
yaşamına başladı.

Bursa 2000 Gazetesi 
Eski muhabirlerinden 
Ercüment Esen tarafından 
çıkarılan Egemen, hattata 
bir cuma günleri 
yayınlanacak.

Gazetenin Yazı işleri 
Müdürlüğünü Ercüment 
Esen, Haber Müdürlüğünü 
ise Faruk Demirok yapıyor.

Gazete, Bursa’da 
hazırlanıp, Bursa'dakl bir 
matbaada basılıyor.

Başkan Avcı, pazar 
denetimlerini sürdürüyor

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, salı pazarındaki es
nafı denetleme çalışmalarını sürdürüyor.

, Geçtiğimiz hafta pazara çıkan Avcı, etiket kontro
lü yaparak, etiket asmayan pazar esnafına ceza 
yağdırdı.

Bugün de pazarı denetleyeceğini söyleyen Beledi
ye Başkanı Avcı, esnafın etiket asma zorunluluğu bu
lunduğunu, cezaların İse yüksek olduğunu hatır- 
latarak, kurallara uyulmasını İstedi.

Matbaamız ve Gazetemizde 
çalışacak bilgisayar 

kullanabilen eleman aranıyor.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK 
(Bankacılar Lokali karşısı. Fikret Oto yanı)
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Avcı, Tekin ve Güzel
Fransa yolcusu

Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, Fransa’nın Lion şehri Ru- 
anne Türk Kültür Derneği’nin 
daveti üzerine beş günlüğüne 
Fransa'ya gidiyor.

3-7 Aralık günlerinde 
Ruanne'de konuk edilecek olan 
Belediye Başkanına ANAP ilçe 
Başkanı Adnan Tekin ile ANAP 
İl Yönetim Kurulu üyesi Faruk 
Güzel eşlik edecek.

Haberi sayfa 3‘de

Bingo Salim minibüsle ölüme uçta
İlçemizde “Ringo Salim” 

diye tanınan Salim 
Yı1maz(54) adındaki şahıs 
ailevi sebeplerle girdiği 
bunalım sonucu Karacaâli 
Köyünde bulunan Aşıklar 
Tepesinden minibüsü ile 
zeytinliklere uçarak intihar 
etmek istedi.

Cep telefonu ile eşini ara
yarak intihar edeceğini 
söyleyen Salim Yılmaz, 
aracın kontağını çevirerek 
direksiyonu uçuruma çevirdi 
ve boşluğa uçtu.

Bursa’ya kaldırılan ağır 
yaralı Yılmaz’ın durumu cid
diyetini koruyor. Sayfa 3’de

ÇGD’nin 1998 
ödülleri belli oldu

Çağdaş Gazeteciler Der
neği Güney Marmara Şube
si'nin 9. kuruluş yıldönümü ne
deniyle bu akşam Bursa Almira 
Otelde yapılacak törende 
1998 yılı Gazetecilik Ödülleri sa
hiplerine dağıtılacak. .

Bu yıl ÇGD Güney 
Marmara Şubesi Basın ödülü 
Radikal Gazetesi'ne, Basın 
Özgürlüğü Ödülü Radikal 
Gazetesi Yazarı Ragıp Duran'a, 
özel ödül Gazeteci-Yazar Arzu 
Yılmaz'a verilecek.

Haberi sayfa 3’de

Milletçe Italyan mallarına boykot başlayınca,
gazetelerde çarşaf, çarşaf ilanlar, vitrinlerde 
duyurular:

“Biz Türk firmasıyız.”
Bunlardan biride “Garibal”di.
Peki.. Kimdir Garlbal’di?
1897 yılında Yunanlılar safında Türklerle

savaşan İtalyan Generali!
Bir Türk düşmanına firmanın adını ver.. Halkını 

aldatmaya çalış, cüzdanını şişir.
Tepkiyi görünce de Türklüğünüz aklınıza 

gelsin.
Özrünüz, kabahatinizden büyük...

LJnan ^anux



1 Aralık 1998 Salı Körfez Sayfa: 2

KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Hangi noktadayız?
Beş yıl öncesini anımsıyorum. Zama- 

nın Başbakanı Tansu Çiller’le yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın, 
AB ile “gümrük birliği” anlaşmasını ge
lecek seçimlerde oya tahvil edebilmenin 
tatlı telaşı içinde Avrupa’yı arşuılamak- 
taydılar. Karayalçuı’uı telaşı daha da yo
ğundu, çünkü o SHP ile CHP’nin birleş
mesi aşamasuıda dağarcığma bir ek güç 
katacağuu umuyordu Brüksel’de atacağı 
imza ile.

O sıralar Türkiye medyasının kimi 
kalemleri -o arada bendeniz de-, “karar 
mekanizmasında bulunmadığımız bir 
‘ekonomik örgüt’ e teslim olmanın sa
kıncaları” üzerinde durmuşlardı. De
mişlerdi ki, demiştik ki:

“Bu konu aceleye getirilmemelidir. 
Geleceğini yeterince düşünmeden, iç po
litikada sonuç elde etmeye dönük adım
lar atmak, bir süre sonra hiç de şaşırtıcı 
olmaması gereken sonuçlar doğurabilir. 
Hatta bu imza ile, Avrupa’ya yeniden 
‘kapitülasyon’ hakkı tanınmış olabilir.”

iktidar ortaklan uyanlara kulak tıka
dılar. Dönemin ana muhalefet lideri Me
sut Yılmaz ve kurmayı da, Çiller- Kara- 
yalçm İkilisinin aculluğuna karşı çıktılar 
•ama sonradan anlaşıldı ki, Yılmaz ve 
kurmayı da, salt iç politika hesaplarıyla 
itiraz etmekte imişler. -

Ne var ki herkesçe malum olduğu 
üzere, Brüksel’de atılan imza ne Çiller’e 
iktidar payandası oldu, ne Karayalçın’a, 
CHP genel başkanlığı yolunu açtı.

Peki ne oldu?
Türkiye, bu imzayla AB’den “Ge-Be” 

kalmış oldu! * * *

Şimdi duruma bakalım : PKK’nın 
baş celladı Abdullah Ocalan’uı Roma zi
yareti, mütekait emperyalistler Alman
ya, İtalya, İngiltere, Fransa ve doğal-ola
rak aynı safta yer alan öteki bağlaşılda- 
nnca, 23 Temmuz. 1923’te yitirdikleri 
“imtiyaz”lan yeniden ele geçirme fırsatı 
olarak değerlendirilmek isteniyor.

Örneğin Türkiye’nin beyni yerine 
omuriliği ile düşünme kolaylığını yeğle
yen kimi çevreleri, “İtalya’ya ekonomik 
ambargo(I) uygulayalım, İtalyan mallan
ın boykot edelim” mi dediler? Bunun 
belirtileri mi çıktı ortaya?

AB İmparatorluğu hemen tavrmı aldı 
: “Böyle bir şey yapacak olursanız, AB 
tüm olarak size ambargo koyar!”

(Hemen anımsatayım: ”AB İmpara
torluğu” deyimini rasgele kullanmadım. 
Bence AB, kendi dışındaki ve özellikle 
2000’li yıllarda “büyük pazar” olarak 
gördüğü ülkelere karşı, bir tür “neo-em- 
peryalist” (yeni sömürgeci) siyaset güt
mektedir. “Topluca ambargo uygulama” 
tehdidi, bunun işaretlerinden biridir.)

Sonra ne oldu?
Mütekait emperyalistlerden iki baş

bakan (Schröder ile D’Aleina), bir araya
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Yüzünü gökyüzüne çevirdiğin zaman milyarlarca yıldız 
gözkırparl Güneş ısıtır tenini, ay gülümser sana!..

Yağmurlar yağar! Mevsimler değişir! Sen olmasan da 
döner dünya!

Düşündün mü hiç! Sen olmasaydın, hiç var-olmasaydı 
insanoğlu, beraberinde başka neler de var-varolmazdı 
yeryüzünde?

Yanıtını biliyorsun!
Şu okuduğun yazı, konuştuğun dil, giydiğin elbise, dudak

larına sürdüğün ruj... Bilim, sanat, felsefe... İyi-köfü, haklı- 
haksız, çirkin-güzel, doğru-yanlış da olmayacaktı! .

. Yani; insan aklının ürettiği hiçbir şey!

geldiler ve açıkladılar:
“Apo, uluslararası bir mahkemede 

yargılanmalıdır!”
Hemen ardmdan Schröder’le D’Ale- 

ma'ınıı dışişleri bakanları teknik ayrm- 
tılara girdiler, “Apo, Avrupa Konseyi 
nezdinde kurulacak bir mahkemede yar
gılanmalıdır” sonucuna vardılar.

Peki bu kararları alırken, bizim mil- 
liyetçi-muhafazakar başbakanımız Me
sut Yılmaz’la, kerameti kendinden men
kul demokratik solcumuz Bülent Ece- 
vit’e ve daha birkaç yıl önce Baykal’la 
birlikte yeni solcu akımm sözüm ona 
amentüsünü yazan dışişleri bakanımız 
İsmail Cem’e danışma gereğini duydu
lar mı?

Yooook!
İyi de, Apo gibi 30 bin insanuı ölü

münden sorumlu bir cinayet şebekesi 
başuu böyle bir mahkemede yargılamayı 
önermek, düpedüz 23 Temmuz 1923’te' 
tarihe gömüldüğünü sandığımız “adli 
kapitülasyon”ların yeniden yürürlüğe, 
koyma niyetini açığa vurmak demek de
ğil midir?

* * *
Türkiye zorda değerli dost, okurlanm 

Prof. Erol Manisalı, “Türkiye, 6 Mart 
(1995) vesayet anlaşmasından başlaya
rak, Avrupa ile ilişkilerinde birçok şeyi 
gözden geçirmek zorunda bırakılmıştır. 
Çünkü Avrupa Apo ve PKK örgütünün 
sorgulanması adı altında Lozan’ı masa
ya yatıracaktır” diyor.

Bizim harika siyasetçilerimiz bu 
durumun ayırdına pek geç vardılar. Me
sut Bey, cinayet şebekesi reisinin Ro- 
malda ortaya çıkışını, Eyüp Aşık ve 
Korkmak Yiğit kasetleriyle sıfıra doğru 
inişe geçen “itibar”uu kurtarmak için 
fırsat sayıp iç politika malzemesi yap
makla, neo-emperyal özlemcilerin işini 
kolaylaştırdı. Bayrak yakılmasnıa, elçi
lik binası levhasmı söküp üstünde ter 
ter tepinilmesine, üç hilalli parti fla
malarıyla Ankara’nuı ana caddelerinde 
şoven gösteriler yapılmasına, inhasını 
minhasmı düşünmeden boykot çığlıkları 
atılmasına kayıtsız kalarak, sonunda 
konunun -ne hazindir ki UEFA’nuı gün
demine kadar taşmmasma seyirci kaldı, 
hatta neden oldu buna.

Çiller-Karayalçın gözü karalığı bir 
noktaya getirip bıraktı Türkiye’yi.

Ardmdan REFAHYOL kabusu çöktü 
üzerimize.

Ve şimdi de Bülent Ecevit-Fethullah 
Gülen destekli, özelleştirmeden 
sabıkalı, çetelerle işbirliği iddiaları al
fanda ezilen bugünkü hükümetin, ham 
siyaset anlayışıyla, Türkiye’yi, “Avrupa 
Konseyi mahkemesinde Lozan ’ı restore 
edip, yeniden Sevr e dönüştürme nok
tasına dek getirdiği -ne yazık kİ- bir 
gerçek!

içinize sinse de sinmese de... 1

Vali
Orhan
Taşanlar 
ilçemize 
geliyor

Bursa Valisi Orhan Ta
şanlar, açılış ve inceleme
ler yapmak için ilçemize 
geliyor.

26 Kasim 1998 Per
şembe günü ilçemize ge
lerek, ilçemiz köylerinde 
açılışlar yapacak olan Vali 
Orhan Taşanlar’ın ileriki 
bir tarihe alınarak, progra
mı iptal edilrpişti.

Belirlenen programa 
göre Vali Orhan Taşanlar, 
4 Aralık 1998 Cuma günü 
saat :14.00’de Jlçe 
girişinde karşılanacak.

Buradan Kaymakam
lığa gelecek olan Vali Or
han Taşanlar’a J»İlçe 
Kaymakamı Şener Can 
tarafından ’1 ilçemiz 
hakkında bir grafik 
sunulacak.

Daha sonra Adliye 
' Köyü, Engürücük köyü, 
Gencali Köyü, Muratoba 
Köyü’nde incelemeler ve 
açılışlar yapacak.

Şehit 
Ethem’de 
görsel ve 
işitsel dil 
kursları 
başladı

İnsan aklının ürettiklerine ‘insan başarılar^’, alışılmış 
ifadeyle ‘kültür’de diyebilirsiniz. Varlığını, sadece ama sadece, 
insan aklına borçlu olan ‘kültür’! Ve var-oluşu insandan 
bağımsız ‘doğa’!

Doğa ve kültür insanın çevresidir! Her insan, doğduğu 
zaman kendini böyle bir çevre içinde bulur! Zamanla hazır 
bulduğu çevreyi algılar, öğrenir, özümser, aşar!

Takılıp kalabilir de bir yerlerde! Takılıp kalmak : Aklın 
üretkenliğinin azalıp yok olması, kendini tekrarlar duruma 
düşmesidir! BirŞeyleri tekrarın ötesine geçemeyen ne çok 
insan var değil mi?

Varsın olsun! Elbette tekrarı zorunlu şeyler de var! Yeter ki; 
aklın ilerlemesinin, üretkenliğinin önünde engel oluşturmasın! t

Bir konudaki bilginizin, sezginizin güvenilirliği, derinliği ve 
genişliği, o konudaki çevrenizin sınırlarını da belirler! Bu 
konular; felsefe, sanat, bilim, etik, hukuk, siyaset gibi çok. 
çeşitli alanlar olabilir!.. Marangozluk, terzilik, balıkçılık, ticaret,- 
spor... Akfınızına ne gelirse! Aklınızın ürettiği herşey! Bunların: 
bilgisine he ölçüde sahipseniz, bu konulardaki çevrenizin 
sınırı da odur! Şunu ifade eder: Söylediklerinizin güvenilirliği 
konuştuğunuz konudaki bilgi-sezgi kapasitenizle yani, bilgi 
çevrenizin derinliğiyle sınırlıdır!

Bu sınırın, her insanda farklı olması nedeniyle ki; çoğu kez 
bir türlü sonuçlanmayan, kırıcı bile olan tartışmalara tanık olur
sunuz!- ■

Kasıt ve çıkarın ön plana alındığı bir dünyada yüreği ve 
aklı sislenip, bulanmayan ne kadar insan kaldı ki!

Hiç düşündünüz mü? Bu dünyada bir kez yaşayacaksın^ 
İşleviniz, hayatınızın anlamı, başkalarını rahatsız etmek olma-, 
malıdır! Kıskançlık, kin,ve nefret olmamalıdır!

Aklınızın ürettiği çevre, aşkı, sevgiyi beslemiyorsa ne 
kıymeti var!

ZORUNLU BİR HATIRLATMA
- Bir daha, bu tür yazılarla zaman kaybetmek 
durumunda kalmamak umuduyla.-

Gitti Bey’ler mürüvveti!
Bindikleri Arap atı!
Yedikleri insan eti!
İçtikleri kan olusar!

Yunus Emre (13. y.y.)

Gemlik 
Körfez 

okuyun, 
okutun, 

abone olun.

' Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından Türkiye 
genelinde başlatılan 
ilköğretim okullarında 
görsel ve işitsel dil 
kursları ilçemizde de 
başladı.

4. Şehit Etli e m Yaşar 
İlköğretim Okulu’nda 
geçtiğimiz hafta başlayan 
görsel ve . işitsel dil 
kursları’nda öğrenciler 
televizyon, video ve 
CD’lerle İngilizce 
öğrenim görüyorlar.

İlköğretim okullarının 
son 4 sınıf öğrencilerine 
verilen İngilizce 
kurslarında, öğrencilerin, 
işiterek ve görerek daha 
yararlı eğitim gördükleri
ni belirten ilgililer, böyle 
bir eğitimle öğrencilerin 
televizyon .ve video 
aracılığıyla İngilizce’yi 
daha çabuk öğrenecek
lerini ve okullarında bazı 
eksiklikler bulunduğunu, 
bu eksikliklerin giderile 
ceğini belirttiler.

Bir sorumlu; Yunus Emre’nin okuduğunuz bu dizelerinin, 
bir okul dergisinde yayınlanmasını yasaklamış!

“İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kitleyiz!" özlemini dile 
getirdiği için olmalı, 10. YIL MARŞI’nın yayınlanmasını da 
yasaklamış!

Bir sorumlu; stajyer bir kadın öğretmene, sınıfta, öğren
cilerinin huzurunda hakaret etmiş! Öğrencileri kışkırtarak 
“boykot” yaptırmış! Bazı yardımcıları(!) ile önceden‘plan
lanmış olmalı ki; bu yaptıklarının suç ve sorumluluğunu da. bir 
başka öğretmenin üstüne yıkmaya çalışmış, gülünç duruma 
düşünce de ‘karanlık, ilişkiler’ kurarak bu öğretmene kazık 
atmıştır!

24-25 yıl kadar önce bunları yapmış olan kültür ve 
dürüstlük abidesi(l) bu kişi bugün Sosyal Demokrat bir par
tide, sorumlu birisi olamaz mı?

Neden olmasın? Aradan geçen yıllar insanları 
değiştirir, geliştirir, olgunlaştırabilir!. Böylece kırgınlıklar 
da. unutulmuş, bazı olaylar hiç yaşanmamış varsayılabilir- 
di. Doğru ve hoş olan da bu olurdu!

Ama, ne yazık ki; durum böyle değilmiş! Söz konusu' 
kişi (adı lazım değil), orda burda, şu okuduğunuz yazının 
yazarı için “Gemlik’i yakan adam!” diyormuş. Aslında kendini 
ifade eden bu kişi düzeyine(!) yakışır yandaşlar(!)da edinmiş!

Yangını; Yunus Emre'yi, 10. Yıl Marşı’nı yasaklayıp, 
engelleyerek mi söndürmüştünüz bay sorumlu!

Stajyer bir kadın öğretmeni sınıfta, öğrencilerinin 
önünde hırpalayarak mı söndürmüştünüz yangını, bay 
sorumsuz!

Öğrencilerini boykota sürükleyip, meslektaşına ‘tez
gah’ kurarak mı söndürmüştünüz yangını be adam!

Yıllar önce yaktığınız yangını, üstüne bugün bile ben
zin döküp, söndürmeye de körükle gittiğinize göre, başka 
söze gerek yok! Körükçüleriniz de çoğalmış hani! Cins, 
cins!... Ve her cinsten!

Üzülme! Bu yazıdan sonra çevren daha da genişler! Hayal 
edemediğin bazı kapılar da aralanır ihtimal! Bundan sonrası 
da sana kalmış! Figüranı olduğun senaryonun rejisörü, 
senden daha gayretli seni baş-aktör yapmak için! Gayret 
biraz!

Not: Bu hatırlatmaları yapmak zorunda bırakmamalıydın! Kin, nefret 
ve kıskançlık iyi şeyler değildir! Başkalarından (!) destek aramana da 
ihtiyaç yok! Şu yazıyı yazan adam sana kızgın değil! Hiç kimseye kızgın 
değil! Sadece bir uyarı yapıyor kendi üslubunca, anlayabiliyorsan!
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Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Belediye İle protokol İmzaladı

matlara denetim
Körfez ——
I Belediye

Başkanlan
■
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K Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi geçtiğimiz hafta 
Gemlik Belediyesi ile yaptığı bir protokol ile bundan böyle inşaat
lardaki tesisat projelerinin mühendislik hizmetlerini denetleyecek.
■ Gemlik Belediyesi ile Makina Mühen
disleri Odası Bursa Şubesi arasında geçti
ğimiz günlerde, ilçede yapılan inşaatların 
.Makina Mühendisliği uzmanlık alanına gi
ren tesisatların projelendirme aşamasında 
yönetmenlikler ve asgari çizim standartı- 
na göre denetlenmesi konusunda bir pro
tokol imzalandı.
■Gemlik Belediye Başkanı ve Makina 
Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı 
Gürhan Akdoğan tarafından yapılan 
açıklamada; TMMOB asgari ücret ve çi
zim standartları tesbit komisyonu ve kont
rol bürolarının kurulmasına ilişkin yönet
menlik; TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Serbest Müşavirlik Hizmetleri Büro 
Tescil Belgesi Yönetmenliği, Mühendislik 
Hizmletleri Asgari Ücretleri ve Vergi Usul

Yasası genel hükümleri doğrultusunda 
Oda üyelerince yapılan projelerin deneti
minin yapılacağı, denetimi yapılmamış 
projelerin belediyelerce kabul edilmeye
ceğini bildirdiler.

İmzalan protokol sözleşmesinde inşa
atların sıhhi tesisat, ısıtma, klima, havalan
dırma, soğutma, LPG, buhar, kızgın su gibi 
her türlü proje, hesap, plan ve resimlerde 
Makina Mühendisleri Odasının denetim 
aranacak.

Yapılan açıklamada makina mühen
disi kadrosu bulunmayan belediyeleri 
desteklemek amacıyla deneyimli makina 
mühendisleri görevlendirecek, Oda, ma 
kina mühendisliği kapsamına giren tüm 
projelerde standart arayacak.

Neyi tartışıyoruz
Gündem ne kadar hızla değişiyor.
Ve ne kadar kısa sürede herşey eskiyor.
İnsanlar, olaylar, kurumlar, şarkılar hayatımıza 

girdikleri hızla hayatımızdan çıkıyorlar.
Baştacı edilen, üzerine methiyeler dizilen insan

lar, bir anda yerle bir ediliyor, şöhret sıradan insan
lara sıradışı olaylarla televizyon ekranlarından geli
yor:

Tüm bunlardan geriye kargaşa ve anlamsız tar
tışmalar, şöhreti yakalayan ya da karalayan insanlar 
kalıyor.

Böyle bir toplumsal dinamik acaba başka hangi 
ülkede var.

Acaba başka hangi ülkede bu kadar kolay gün
dem değiştirilip, kahraman ya da şöhret olunuyor.

Canım Türkiyem’in nelerle uğraştığını, neleri tar
tıştığını düşünün.

Herkesin her şeyi tartıştığı ve artık tartışmacı ol
manın da profesyonel bir iş olduğu televizyon prog
ramlarında farkında mısınız ama enteresan şeyler 
oluyor. . ;

Örneğin sözde halkı temsilen orada olan tartış
macı konuklar her çekimden sonra kostüm, peruk 
ve makyajla tiplerini değiştirip az sonraki çekim için 
yine halkı temsilen tartışmaya katılabiliyorlar.

Yani katıldıkları her tartışma programından sonra 
kendilerine ödeme yapılıyor ve o günkü çekim duru
muna göre iki programa katılarak tartışıyorlar. “O 
kadar çok tartışma programı var ki gerçek tartış
macı bulmakta güçlük çekiyoruz. Hem zaten on
lar da bu ülkenin insanları, uzaydan gelmediler 
ki ee bir nevi halk” diyerek işin içinden çıkmak tabii 
ki olmaz. Bunu baştan “delikanlıca” söyleyip, onla
rı ev kadını Ayşe Hanım, bankacı Mehmet Bey diye 
tanıtmadan “kimseyi bulamadık bu arkadaşlardan 
profes yönel destek alıyoruz” demek en azından 
seyredenlere karşı saygıdır.

Tartışmacı konuklar bir yana ya tartışılan konu
lar?

Örneğin halkın isteğiyle(l) tartışma programı for- 
matını alan A Takımı, geçen hafta “Herkes, her ro
lü oynayabilir mi?” sorusunu tartışmaya açtı. Fa
kat benim izlediğim sürede bu konu dışında her şey 
tartışıldı. Delikanlılığın tanımı yapıldı mesela. Deli
kanlılık o kadar seviyesiz tartışıldı ki Müjdat Gezen 
sonunda dayanamadı ve telefon açarak Ali Püskül- 
lüoğlu’nun sözlüğünden delikanlının tanımını okudu.

Bir önceki hafta yayınlanan bölüm sürekli tekrar
landı ve Cem Özer o hafta söyleyemediklerini halkı 
temsil ettiğini söyleyen Handan Hanım da bir önceki 
hafta programa telefonla katılmış ve Ferhan Şen- 
soy’u kullandığı kelimeler ve oturuş şekli konusunda 
eleştirmiş. Telefonda o kadar güzel konuşmuş ki ilk 
program için davet almış. Yine güzel ve akıcı konu
şunca oradaki ünlü konuklar Handan Hanım’ı böyle 
tartışma programlarından sivrilerek televizyon yıldı
zı (!) olan Levent gibi şöhret olmak o kadar kolay ki!

“Herkes, her rolü oynayabilir mi” konulu bu 
çok önemli tartışma konusunda herkes bir güzel oy
nadı. Birileri halkı, birileri safı, birileri sanatçıyı, bin
leri delikanlıyı, birileri vurdumduymazı, birileri 
namusluyu oynadı.Ve ben de dahil olmak üzere 
sanırım pek çok kişi bu anlamsız tartışmayı geç 
saatlere kadar izledi.

Neyin tartışıldığının unutulduğu saatler sonunda 
görüldü ki herkes, her rolü oynamaya hazır ve zaten 
oynuyor...

İyi de biz neyi tartışıyoruz?

toplandı
Bursa Merkez, İlçe ve 

belde belediye başkanları 
TÜGSAŞ Gemlik Tesisleri Lo
kantasında blraraya ge le- 
rek yerel yönetimlerin sorun
larını tartıştılar ve dayanışma 
örneği sergiledier.

. TUGSAŞ'takl toplantıya 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdem Saker, yar
dımcıları Mustafa Kuşdll ve 
Semih Hısımcıl, Orhangazi, 
Emek, Yıldırım, Kestel, Kur
şunlu, Hasanağa, Göynük- 
belen, Gemlik, Umurbey, 
Küçük Kumla, Orhaneli, Bü- 
yükorhan, Kınık, Karacabey, 
Kestel, Akçalar, Çalı, Kaya- 
pa, Sölöz, Mudanya, Çeltik
çi Belediye Başkanlarının ka
tıldığı toplantıda yerel yöne
timlerin sorunları görüşüldü.

Toplantının ilkinin Orhan
gazi de yapıldığı, her ilçede 
değişik zamanlarda toplan
tıların devam edeceği belir
tildi.

TÜGSAŞ toplantısına Bur
sa Osmangazi, Nilüfer ve 
Güzelyalı Belediye Başkan
lar) katlamadılar.

-V»

belli oldu
Çağdaş Gazeteciler Derneği Güney Marmara

Iş Bankası

Rattnııe Türk Kültür pcracği davet etti.

: Ulusal Güçler Meclisi
: Erdem Saker

Bursa Bü. Şeh. Bel. Başkanı 
: Arzu Yılmaz- Gazeteci Yazar

ÇGD Çevre Ödülü 
ÇGD Külktür Ödülü

ÇGD Özel Ödülü
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Ringo Salim minibüsle ölüme uçtu
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B İlçemizde “Ringo Salim” diye 
tanınan Salim Yılmaz(54) adındaki 
araba komisyoncusu, ailevi sebeplerle 
girdiği bunalım sonucu Karacaali 
Köyünde bulunan Aşıklar Tepesinden 
minibüsü ile zeytinliklere uçarak intihar 
etmek istedi.

| Olay, pazar günü saat 18.oo 
sıralarında meydana geldi.

b Küçük Kumla Yalısında oturan Salim 
Yılmaz’ın ailesiyle tartıştığı ve sorunlar

nedeniyle bunalıma girerek Karacaali 
Köyü girişinde bulunan Aşıklar tepesi 
diye adlandırılan tepeye geldi.

Bunadan cep telefonu ile eşini ara
yarak intihar edeceğini söyledi ve 
kulandığı 34 EHC 34 plakalı minibüsü 
çalıştırarak zeytinliklere doğru uçtu.

Ağır yaralanan Ringo Salim, Bursa 
Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturmaya 
başladı. .

zeytin ahmına 
başladı

Malki cinayeti nedeniyle yurt dışına 
kaçan Erol Evcil’e ait Eze Zeytincilik’in 
kredi borçlarına karşılık el konan tesisler 
için İş Bankası zeytin atımlarına başladı.
1 İş Bankası Eze Zey- 
tincilik'e kredi borçlarına 
karşı el koyunca, zeytin
cilik yapmağa başladı.

| Piyasalara Eze Zey
tincilik adıyla dört yıl ön
ce bomba gibi düşerek 
peşin zeytin alan Erol 
Evcil adındaki genç bir 
işadamının ani yükselişi 
iş dünyasında yıllarca 
konuşulduktan sonra 
Erol Evcilin İş Bankası- 
dan aldığı kredileri geri 
ödeyememesi üzerine 
Bankanın Genel Müdürü, 
İş Bankası tarihinde ilk 
kez emekliliğini isteyerek 

I görevinden ayrılmıştı. 
IEvcil’e ait Eze Zeytincili- 
[. ğin tüm mal varlığına ise 
’ İş Bankasınca el kon

muştu.
■ Eze Zeytincilik’e ait 

I Havran’da yaptırılan 
Zeytin Entegre Tesisleri 
de bu arada İş Bankası- 

L pın mülkleri arasına katıl
mıştı.
I İş Bankası bu tesisle
rin işletilmesi kararı alın
ca Banka iştiraklerinden 
olan Antdemir Çelik Ta
rım Gıda Turizm ve 
Enerji A.Ş. aracılığıyla 

| Eze Zeytinciliğin çalış- 
I malarına kaldığı yerden

Sürdürmeye başladı.
Gemlik Zeytin Halinde

işyeri kiralayan Antdemir, 
zeytin atımlarına bir haf
talık opsiyonla hızlı girdi.

TAVAN 600 BİN LİRA
Peşin alım yaptığı için 

Marmarabirlik’ten daha 
düşük fiyat politikası gü
den Antdemir, 180/200 
taneli zeytine net 600 bin 
lira, 201/22 taneli zeytine 
575 bin lira, 221/240ta- 
neli zeytine 550 bin lira, 
241/260 taneli zeytine 
525 lira, 261/280 taneli 
zeytine ise 500 bin lira 
değer koydu.

ZEYKOOP Zeytin Ha
lindeki alımlar için Hav
ran Fabrikası Teknik Ge
nel Müdür Yardımcısı Er
can Özer ilçemize gele
rek alımlara eşlik ediyor.

Özer, zeytin alımında 
kaliteye önem verdikleri
ni, alınan ürünün kaliteli 
bir şekilde işlenip pazara 
sürüleceğini söyledi.

Antdemir, tatlanmış 
zeytin atımlarını da sür
dürdüğünü bildiren Tek
nik Genel Müdür Yardım
cısı Özer, 220/240 taneli 
zeytini kilosunu peşin 
770 liradan aldıklarını, 
en düşük tane olan 
401/460 taneli zeytinin 
ise kilosunun 125 bin 
liradan alındığını söyledi.

Cumhuriyet 
Filmi

Japon 
heyet 
Gemlik’te

Gemlik, İznik, Orhangazi 
ve çevre Belediyeleri tara
fından kurulan Birlik tarafın
dan yaptırılacak atık arıt
ma projesinin kredisini ve
recek olan Japon firmaya 
ait heyet ilçemiz , Orhan
gazi ve İznik'te incelemeler 
yaptı.

Dün saat 12.30 sıraların
da Gemlik'e gelen heyet 
Belediyeye uğrayarak Baş
kan Vekili; İle görüştükten 
sonra, fabrika larda ve 
çevrede inceleme yap
mak üzere Orhangazi'ye 
gittiler.

Heyet incelemelerinden 
şonra verilecek kredi ile il
gili pir rapor hazırlayacak.

Gemlik’te 
gösterime 
girdi

Yapımını TRT'nin üslen
diği “Cumhuriyet” adlı film 
ilçemiz Tutku Sineması’nda 
gösterime girdi.

Cumhuriyetin 75. yıldö
nümü etkinlikleri çerçeve
sinde TRT Genel Müdürlü
ğü tarafından yaptırılan 
Atatürk'ün yaşamını konu 
alan “Cumhuriyet" filminin 
İlçemize gösterime girmesi 
nedeniyle sinema sahibi 
Mbrat Çengeltaş tarafın
dan 27 Kasım 1998 günü 
(protokole ve basına ilk- 
gösterim yapıldı.

Gö-Steriim öncesi sine
ma girişinde Gala Kokteyli 
düzenlendi.

Kokteyle Kaymakam, 
Belediye Başkanı, Gar
nizon Komutanı ve Daire 
amirleri katıldılar.

ÇGD’nin 
1998 ödülleri

Şubesinin 9. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 
1998 yılı ödüllerinin sahipleri belli oldu.

Bu akşam saat 19.30 da Almlra Otel'de düzen
lenecek olan koyteylde ödüller sahiplerine verilecek. 
Ödüller şöyle:.

ÇGD Basın Ödülü : Radikal Gazetesi
ÇGD Basın Onur Ödülü : Milliyet Gazetesi Çalışanları
ÇGD Dayanışma Ödülü : Metal Işçjleri

Avcı, Telem ve Güzel 
Fransa yolcusu

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, Fransa’nın Lion şehri Ru- 
anne Türk Kültür Derneği’nin daveti üzerine beş günlüğüne 
Fransa’ya gidiyor.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı'nın Fransa’ya 3-7 Aralık 
günleri arasında yapacağı ziyaret nedeniyle ANAP İlçe Baş
kanı Adnan Tekin ve ANAP İl Yönetim Kurulu üyesi Faruk 
Güzel in de geziye katılacağı bildirildi.

Fransa Lion Ruanne Türk Kültür Derneğinin daveti üzeri
ne Kaymakamlıktan bir hafta izin alan Belediye Başkanı Nu
rettin Avcı, yolculuk hazırlıklarına başladı. Başkan Avcı, 
Adnan Tekin ve Faruk Güzel, vize çalışmalarına başladılar.
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AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLGİLİ 
TÜRKİYENİN KAÇIRDIĞI BÜYÜK FIRSATLAR!

Türlüye önüne gelen en büyük ve hayırlı fırsat olan Mustafa 
Kemal Atatürk’e ve onun uılalaplaruıa sahip çıkmışlardır.

Türkiye’nin önüne çıkan diğer mühim bir fırsat ise Avrupa 
Birliğidir. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile (Eski adı ortak pazar) 
ilişkileri 1959 yılmda başlamıştır. Dönemin Dışişleri Bakanı 
Rahmetli Fatih Rüştü Zorlu, Yunanistan’m ortak pazarı üyelik 
için müracaatından 15 gün sonra Türkiye’nin de üyelik başvuru
sunu yapmıştır. Bu Türlüye için fevkalade hayırlı ve faydalı bir 
teşebbüsün başlangıcı olmuştur. 1963 yılında imzalanan Anka
ra anlaşması ile bu üyelik faaliyeti hızlanmıştır. 1977 yılmda 
Yunanistan orta pazara tam üye olarak katılırken, aynı pozisyon
daki Türkiye Sn. Bülent Ecevit başkanlığındaki hükümet tara
findan ortak pazara girmesi dondurulmuştur. İşte Tüllüye bura
da hata yapmaya başladı. Çünkü o tarihlerde S.S.C.B. dağılma
mıştı ve Türlüye Avrupa’ıun kominizme karşı yumuşak tanını 
koruyordu. Bu yüzden Avrupa Devletleri bugünkü gibi birçok 
engeller öne sürüp üyeliğe kabul edemiyoruz diyemiyorlardı. 
Dönemin Başbakanları Sn. Bülent Ecevit ile Prof. Dr. Sayın Nec
mettin Erbakan’ın o yıllardaki aşın sola ve aşın sağa yalan po
litikaları ile Türlüye’nin ortak pazara girişim 5 yıl geriye atarak 
dondurmuşlardır. Türlüye işte burada treni kaçırdı. Yıllar 
geçtikçe Yunanistan ortak pazanıı tiinı milletlerinden faydala
nırken, Türkiye yerinde sayıyordu. 1979 yılmda Sn. Süleyman 
Demirel’in Başbakanlığı sırasuıda Türlüye ortak pazara girme 
faaliyetlerini hızlandırmış ancak 1980 yılındaki fiili durumlar
dan dolayı tekrar bir duraklama meydana gelmiştir.

1983 yılmda Rahmetli Turgut Ozal Başbakanlığa gelince 
üyelik faaliyetleri tekrar hızlandırılmış, bunun neticesinde 
1988 yılında Gümrük Birliğine yapılan başvurular Türkiye’ye 
ancak ilerilti yıllarda Gümrük Birliği’ne, o da sadece sanayi 
mallan ile girmek imkanını verdi. Halbuki Türlüye için en 
avantajlı olan Gümrük Birliğine zirai mallar ile de girmekti.

Yunanistan ortak pazara girdikten sonra Türkiye’nin her 
türlü başvurusunu engellemiştir. Amerika Birleşik 
Devletlerinin, S.S.C.B’ni dağıtınca Türkiye’nin Avrupa’daki 
önemi azaldı. Ve Avrupa Birliği, Türkiye’ye mali yardım yapma 
konusunda ağır davranmaya başladı.

Türkiye, maalesef S.S.C.B.’ini denge unsura olarak 
kullanamamıştır. İleriyi göremeyen basiretsiz dış politikalar, 
Türkiye’ye çok pahahva mal olmuştur. Türlüye’nin bu konudaki 
kayıplarım şöyle özetleyebiliriz.

1- Türlüye, eğer Yunanistan ile beraber ortak pazara girmiş 
olsa idi, ortalı pazardan fert başma yılda 600 dolar yardım 
alacaklardı. Yunanistan ise daha küçük bir devlet olduğu için 
fert başma yılda 1000 dolar aldı. Bu durumda Yunanistan yılda 
aldığı 8-10 milyon dolar ile ekonomisini düzeltti. Bu hesap ile

Tevfîk SOLAKSUBAŞI 
Milletlerarası Ticaret Odası 
Türkiye Milli Komite Üyesi

60 milyon nüfusu olan Türkiye, yılda 36 milyon dolar alacaktı.
Tüllüye, uzun yıllarda bu gelirden mahrum oldu.
2- Türlüye ortak pazara girebilse idi, Türk vatandaşları 

serbest dolaşım hakkına sahip olacaktı. Bu durumda, 
Avrupa’daki türk nüfus 8 milyona ulaşırken, Türlüye sınırları 
içerisindeki nüfus 5 milyon azalacaktı. Ve Avrupa’da çalışacak 
7-8 milyon vatandaşımızın Türkiye’ye aktaracağı gelirler ülke 
ekonomisine faydalı olacaktı. Diğer taraftan, çifte vatandaşlık 
haklarından istifade edebilen 7-8 milyon Türk, Batı’da oy 
kullanacak ve bu suretle onların politikalarında söz sahibi 
olacaktı.

3- Ortak pazara girmiş olan Türkiye için bir PKK meselesi 
olmayacaktı. PKK’yı destekleyen Batı’daki ve Orta Doğu’daki 
devletler bu gücü kendilerinde göremeyeceklerdi. Bu suretle 
savunma masrafları oldukça azalacak, milyonlarca dolar 
tasarruf edilecekti. Bugün karşımıza çıkan, İtalya’daki vahoş 
vadisçlerin İliç birisi olmayacaktı.

4- Kıbrıs meselesinde ortak pazara üyesi olan Türkiye’ye 
karşı Yunanistan veto hakkının kullanamayacaktı ve böylece 
Kıbrıs’a yapılan masraflar azalacaktı.

5- Ortak pazar ve Nato üyesi olan Türlüye için, karasular 
meselesi olmayacak, kıyı emniyeti yönünde yapılan masraflar 
azalacaklardır.

6-Türkiye Rahmetli Turgut Özal’ın çabalan ile sadece 
sanayi mallarında Gümrük Birliğine girebilmiştir. Zirai 
mallarda Gümrük Birliğine giremediği içüı Avrupa Birliğine 
zirai ürünlerimizi çok ucuz fiyatlar ile satmak mecburiyetinde 
kalıyoruz. Bir örnek vermek gerekirse, Yunanistan zeytinyağını, 
Avrupa topluluğuna tonunu 3000 dolardan satarken, Türkiye 
1000 dolar civaınıda satabilmektedir. Bu da oldukça önemli 
zararlara sbep olmaktadır. Netice olarak bu zararlannuzuı 
toplamı 500 milyon dolamı üstünde hesaplanmaktadır.

Bu büyük meblağın yıllarca getireceği gelirler 
düşünüldüğünde Türlüye’nin ne kadar büyük zararlara uğradığı 
anlaşılnıaktadu-.

Türlüye’nin büyük sıkıntısı, sermaye yetersizliğidir. Türk 
Cumhuriyetlerde Avrupa Tophıluluğunun bu biivük fonlarım 
arkasına almış bir Türkiye’nin nerelerde olabileceği 
düşünüldüğü zaman ne kadar önemli fırsatların kaçırıldığı 
anlaşılmaktadır.

Bu olayları yalandan bilen ve gören uıısanlann üzüntüsü her 
geçen gün artmaktadır. Ortak Pazar (Avrupa Birliği) Türlüye’nin 
kaçırdığı önemli bir fırsattır. inşallah bundan sonra böyle bir 
fırsat doğarsa ileriyi göremeyen ve basit oy hesapları yapan 
politikacılar bu imkanları heba etmezler.

GEMLİK DEVLET HASTANESİ 
DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 

SATIN ALMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemiz Bio Kimya kitleri ve bu killeri 
çalışacak oto-analizör cihazı temini ihalesi 84/8213 
sayılı kanunun 29-A ve müteakip maddelerine 
istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihaleye 
çıkarılmıştır.

İhale 14.12.1998 PAZARTESİ günü Gemlik 
Devlet Hastanesinde yapılacaktır. İhale ile ilgili 
idari ve teknik şartnameler Gemlik Devlet 
Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında ücretsiz 
görülebileceği gibi istenildiği taktirde 3.000.000.- 
TL. bedelle temin edilebilir. İsteki ilerin idari ve 
teknik şartnamede istenilen belgelerle Döner 
sermaye Saymanlığımıza vermeleri postadaki 
gecikmelerin kabul edilmeyeceği- ilan olunur.

CİNSİ_________________
Bio kimya Kitleri ve bu 
kitleri çalışacak oto 
analizör cihazı temini ihalesi 
Saat : 10.00’da

MİKTARI
100.000 Test

GECİCİ BEDEL TUTARI
15.922.500.000

Basın : 1998/ 21

GECİCİ TEMİNATI
477.675.000

KUMLA’DA HAVUZLU ŞATLIK 
VE KİRALIK DAİRELER 

M: (0.224) 51317 97

ELEMAN
Matbaamızda ve Gazetemizde 
çalışacak bilgisayar kullanan 

eleman aranıyor.

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad.No : 51/A GEMLİK 

(Bankacılar Lokali karşısı)

p

MILTON
AİLE GAZİNOSU
Her türlü Nişan, Düğün ve 

özel günleriniz için her zaman 
hizmetinizdeyiz.

Tel: 513 10 71 GEMLİK
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YARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRCAY

[ Muzaffer Gürboğa
Mr Eğitimci

TİNERCİ ÇOÇUKLAR
Geçtiğimiz günlerde sokak çocukları, tinerci 

çocuklar ülke gündemine girdi. Tinerci çoçuklar 
(medyada tartışıldı. Sokak araştırmaları yapıldı. 

Peki sorunun kökenine inip kalıcı çözümler bul
maya yönelik çalışma yapılıyor mu? Ülke gündemi 
o kadar hızla değişiyor ki tam çoçuk sorunlarını 
tartışmaya başladığımızda gündem değişimi 
nedeniyle unutulup gitti. Biraz unutkan bir toplum 
olduğumuzu kabul edelim. Anlaşılmaz bulduğum 
bir başka nokta tartışmaktan sorun çözmeye 
zaman bulamıyoruz. Oysa sokak çoçukları sorunu 
kanayan bir yara görünümünde.

Çoçuklarımız ihmal ediliyor ve istismar maale
sef yaygın. Küçük yaşta çalıştırıldıklarından 
çoçuklarını doyasıya yaşayamıyorlar. Çoçuklarla 
ilgili çok ciddi toplumsal duyarlılığa gereksinme 
var. Sosyo-ekonomik sorunlar ve terör nedeniyle 
kırda çözülen nüfus kentlere yığılmakta 
beraberinde yığınla sorunu da getirmektedir. 
Kanımca politikada öncelikli hedef bu göç soru
nunu çözmek olmalıdır. Ülke nüfusunun % 42’si 0- 
18 yaşları arasında olup oldukça genç bir nüfusa 
sahibiz. Eğitim ve gelir düzeyi düşük aile çoçuk- 
ların yönlendirilmeleri, duygusal gelişimi ve 
psikolojik gelişimi büyük güçlükler içeriyor. İşimiz 
kolay değil.

Ülkedeki gelir bölüşümü uçlara savrulmuş 
durumda. Böyle bir yapılanma ile geleceğin potan
siyel suçluluarı yetiştirilmiş olmuyor mu?

8 yıllık eğitim bu bağlamda büyük bir kazanım 
olmuştur. Çoçuklarımızın aile ve okulla bağlarının 
güçlendirmek gerekiyor. Bunun için aile kurumun 
ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmek zorun
dasınız. Adaletli ve hakça bölüşüm önkoşul 
olmaktadır. Elbette sosyal devlet sokak 
çoçuklarına kurumsal çözümler üretecek. Bunun 
yeterli olmadığı görülüyor. O halde sivil insiyatifler 
oluşturarak sorunları elbirliğiyle çözmek zorun
dayız. Çoçuklara bakış açımızı sorgulamak 
gerekiyor. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımız.

Önemli bir olumsuzlukta şiddet. Şiddetten en 
çok çoçuklar payını alıyor. Şiddet olgusuyla 
karşılaşmayan çoçuk yok gibi. Şiddet aile içinde 
yerleşik konumda. Eğitim kurumlarında bile 
şiddete tanık oluyoruz. Böylesi olumsuz durumlar 
çoçukların evden kopmasına ve okulu sevmeme 
gibi ikincil sorunları beslemektedir. Bu yönde 
küçük adımlar, etkili çözümler üretmek hepimizin 
görevi olmalı.

ALjitaa

Ömür Boyu 
Muhalefet Haftanın Fıkrası

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayarlı sistemle kaşe 
ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 
BİR TELEFON YETERLİ!
KÖRF6Z OFS€T

Tel: 513 17 97

1998 yılı Avrupası, 1968 yılı Avrupasına 
benziyor.

Yani, Avrupada yine bir sol rüzgar esi
yor.

(13) Avrupa ülkesinde sol iktidar bulunu
yor..

İtalya'da ise, (9) sol partinin koalisyonu 
var.

Peki. Çöktü denilen sol, niçin yeniden yük
selişe geçti.

Ve. AvrupalI yeni solu, nasıl anlıyor.
AvrupalI artık, “doğmatik sola" itibar etmiyor.
Daha liberal bir solu, tercih ediyor.
Ama. Katı Kapitalist sistemin kendini ez

diğini de görüyor.
Bu yüzden, sol partilerden medet umuyor.
Sol partilerin, çalışma şartlarına ve insan 

haklarına daha sıcak baktığını görüyor.
Sol partilerin, çalışan insanlara ve küçük 

işletmelere daha yakın olduğunu izliyor.
Peki. Türkiye’de durum nasıl.
Türkiye'de hali-hazır durum, (Sol) partiler 

için çok uygun.
- Gelir dağılımında uçurumlar var.
- 14 milyon işsiz var.
- Demokratikleşme sürecinde sıkıntılar 

var.
- Ülke halkının yarısı, açlık sınırında yaşı

yor..
İşte. Böyle bir ortamda, sol oylar artaca

ğına, sürekli her seçimde düşüyor.
Peki. Neden böyle oluyor.
- Bir kere sol partiler iktidar olmayı istemiyor.
Bir araya gelmek de istemiyor.
Ama. İtalya’da (9) sol parti, birlikte koalisyon 

kurabiliyor.
(DSP) muhalefette kalmak için uzun süre 

direndi.
Ama. Refahyol yıkılınca, biraz da mecbu

riyetten Anasol Hükümetinde görev aldı.
(CHP) yönetimi ise, 1995 seçimleri ilan edi

lir edilmez muhalefette kalacağını açıkladı.
Anasol-D Hükümetinde görev alma imkanı 

vardı.
Ama (CHP) bu seçeneği kullanmadı.
Ekonomiyi, özelleştirmeleri, mafyayı ve 

Yargı sistemini hep eleştirdi.
- Halbuki bastırsaydı, özelleştirmenin ba

şına Mümtaz Soysal’ı getirebilirdi.
- (CHP) nin içinde, Barolar Birliği Başkan

lığı yapmış hukukçular var.
Bunlardan birini, Adalet Bakanlığına geti

rebilirdi.
- (CHP) nin içinde ekonomi uzmanları var.
Onur Kumbaracıbaşı’nın ekonomi yöneti

minde görev yapmasını sağlayabilirdi.
- (CHP) çete ve mafya konusunda Fikri Sağ- 

lar’ı “zehir hafiye" gibi kullandı.
Susurluğun kitabını yazan Fikri Sağlar'ı 

Emniyet Güçlerinin başına getirebilirdi.
Çünkü (CHP) anahtar partiydi.
Bastırsaydı, bu bakanlıkları alabilirdi.
Ama. Sorumluluk almadı, sadece eleştir

di.
(CHP) yönetimi partiyi de, uzmanlarını da 

Hükümet etme tecrübesinden kaçırdı.
Aman dikkat!
Sürekli muhalefet “ömür Boyu 

Muhalefete” dönüşmesin!

Amerikalı papazın bir papağanı vardı.
Papağan ilk sahibinden çok kötü 

küfürler öğrenmişti.
Papaz bu yüzden çok kez zor durumlar

da kalıyordu.
Bu yüzden hayvanı öldürmeye karar 

vermişti.
Bir bayan dostu bir teklifte bulundu.
-"Muhterem peder” dedi. ‘‘Benim de 

bir papağanım var. Terbiyeli dişi bir 
papağan. Bütün gün dua ediyor.

Getirin sizinkini onun yanına koyalım. 
Belki ondan ders alır. Ahlakı düzelir.”

Papaz fikri uygun buldu. Papağanını 
alıp ertesi gün bayanın evine gitti. Kendi 
papağanını dişinin yanına koyar koymaz, 
erkek papağan hemen lafını attı.

“- Merhaba güzelim. Ne dersin 
sevişelim mi?”

Dişi papağan da hemen cevap verdi.
“-Tabi şekerim. Hemen gel yanıma. 

Ben yıllardır bunun için dua ediyorum 
zaten.”

Ağızdan çıkan sözler başka, yapılan 
eylem başka.

Dua ediyor görünen ve her sözünde 
dürüstlük taslayan politikacıların, bir de 
eylemlerin bakın.

Dişi papağanın konumuna, uyduğunu 
göreceksiniz.

Sözün Özü
Sevdiğiniz zaman, 
Aşk o kadar büyüktür ki, 
Bir bütün olarak içimize sığmaz. 
Sevdiğimiz insana doğru yayılır.

“Marcel Proust”

Aşk kapıyı çalınca, bir manyetik alana girmiş 
gibi olursunuz.

Hangi topluluğa girseniz, onu ararsınız.
Herkesi ona benzetirsiniz.
Herkese ondan bahsedersiniz.
Her konuşmada, lafı ona getirirsiniz.
En güzel dönem,
Sevginin karşılıklı yayıldığı dönemdir.
Bu dönemde, sevgililerin ayakları yerden 

kesilir.
Kalblerde, “ılıklık” hissedilir.
Ama. Sevgililer bu konumun değerini, bazen 

bilemezler.
Her gün daha da artan sevgileriyle, karşı 

tarafı esir almak isterler.
Zaman zaman da, bunaltırlar.
Kalıcı ve uzun zamana yayılan bir aşk için, 

sevginin “dozu” önemlidir.
Bazen çok seversin, kaybedersin.
Ama. Dozu İyi ayarlarsan, aşk dahil her alan

da kazanırsın.

Rahatsızlık Endeksi”
Toplum olarak, bir sıkıntılı dönem

den geçiyoruz.
Kutlamaları olağanüstü bir coşku 

ile, yapıyoruz.
Protestoları da, büyük bir gerginlik 

içinde yaşıyoruz.
Sevinç te de, üzüntüde de orta yo

lu yakalayamadık.
Şiddete ve provakasyona açık hale 

geldik.
Bütün bu davranışların temelinde, ne 

gibi sebebler var.
Bana göre en önemli sebeb işsiz

liktir.
Batı ülkeleri hayat pahalılığı ve işsiz

liğin sebeb olduğu yeni bir hastalık çeşi
di bulmuşlar.

Buna “Rahatsızlık Endeksi” diyor
lar.

Toplumumuzun yapısını inceleyince, 
bu rahatsızlığın ileri boyutlara vardığını 
görüyoruz.

Türkiye’de, 15 milyon işsiz vatan- 
daş.oldugu söyleniyor.

İşsizliğin bir önceki yıla oranla, 
(%4.1) oranında arttığı tesbit edilmiş.

Ülkemizde, (15-24) yaş grubu ara
sında 12.5 milyon genç insan yaşıyor.

Bu, 12.5 milyon dinamik genç nüfu
sun, 7 milyonunun işsiz olduğu anlaşıl
mış.

Bir de, 15 senedir (%80) lerde sey
reden yüksek enflasyonu düşünün.

İşte. Toplumdaki yüksek tansiyo
nun ana sebepleri bunlardır.

Yöneticiler ve medya bu tansiyo
nun daha da artmasına, sebeb oluyor
lar.

Maç sonrası gösterilen coşku, 
kanlı bitiyor.

Bir İstanbul gazetesi Italyan Baş
bakanı için, “Pisbıyık” diye manşet 
atıyor.

Toplum abondene olmuş durum
da.

Hangi duygusunu, hangi olayda 
yaşaması gerektiğini ayırdedemiyor.

Severken öldürüyor.
Tansiyonu düşmesi gereken olay

larda da, alabildiğine geriyor.
Rahatsızlık Endeksi konusunda, bazı 

araştırmalar yapılmış.
- Bu endeks Amerika’da % 7 

Yunanistan’da % 14.2 
Türkiye’de % 125.2 

olarak tesbit edilmiş.
Diğer ülkelerle yapılan mukayese de, 

ülkemizin bir sosyal patlamanın eşiğine 
kadar geldiği anlaşılıyor.

Önümüzdeki yıl, ekonomik kriz da
ha da artacak gibi görülüyor.

Petrolün varili (20) dolarlardan,
(10.63) dolara kadar düştü.

Bunun anlamı üretimin düşmesidir.
Bunun anlamı işsizliğin artmasıdır.
Yapılacak iş, her gün “yer.: t:

"uçuk" bir söz
bölünme formülü” icat

eni bir
yerine,

Adamın biri çok ağırbaşlıymış, 
Taşımakta güçlük çekiyormuş.

bir araya gelmenin ve uzlaşmanın yol
larını aramaktır.

Yoksa, (1999) yılı hepimizin üstüne 
yıkılabilir.

gemlik rehberi
Gerekli Telefonlar

Gemi Saatleri

A
ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

itfaiye
Polis imdat 
Jandarma imdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110
155
156 
5131055
5131879
5131206

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

5131051
5131052 
.5131053 
5132954 
5131028

NUMAN SİGORTACILIK LTD. STI. 
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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

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

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs işlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe M, 
Yazı iş. Md. 
Su Arıza

5132066
5134503
5131274
5140095
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5131364
5131411-
5131042
5132360
5131186
5)34994

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 (işgünü): 7.20- 9.45-12.40
15.00-17.15-19.30

(Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.30
Kabataş-Yalova (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- 
19.3Q-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

5134521-23 
5134520
5132432 
5134521-122 
5134521-115
5132325 
5134521-182
5134521-111 
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 
Ozgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likitgaz 
Yeni Likitgaz 
Alevgaz

513 12 95
514 17 00
513 1637
513 1637
513 88 43
513 22 59
513 45 46
5142841
513 65 00
513 40 95

NÖBETÇİ 
ECZANELER

1 Aralık 1998

Serim Eczanesi

2 Aralık 1998 
Özer Eczanesi

3 Aralık 1998 

Gemlik Eczanesi

4 Aralık 1998 
inci Eczanesi ”

5 Aralık 1998

Merkez Eczanesi

6 Aralık 1998 

Yasemin Eczanesi

7 Aralık 1998

S.Saral Eczanesi

ÇEVREMİZİ 
TEMİZ Tl YALIM



1 Aralık 1998 Sah Sayfa : 6 I

Körfez

Gemlikspor:2
LG.Gücü :1

Geçtiğimiz hafta deplasmanda İnegöl gücü 
ile karşılaşan Gemlikspor, rakibini kendi 
sahasını 2-1 yenmeyi başardı.

Grubunda Bursa birinci amatör küme 6. 
grupta bugüne kadar en güçlü rakiplerini de 
yenmeyi başaran Gemlikspor liderliğini 
koruyor.

Karşılaşmanın 20. dakikasında İ.G. 
Gücü’nde Alaattin’in takımını 1-0 öne 
geçirmesinden sonra karşılıklı akanlarla geçen 
maçm 40. dakikasında Gemlikspor’lu Abdullah 
beraberliği yakaladı.

Aradan 3. dakika geçtikten sonra ise 
Büyük Sedat, Gemlikspor’u 2-1 öne geçiren 
golü attı.

2-1 biten birinci devreden sonra ikinci 
devrede taraflar birbirlerine gol atamadılar.

Karşılaşma aynı skorla Gemlikspor’un 1 
gol farkı ile son buldu.

Gemlikspor basketboldü 
fırtına gibi esiyor: 9743
O Yalçın SİPER

Gemlikspor Basketbol takımı, deplas
manlı bireyselliği 10. grupta yenilgisiz liderliği
ni sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta grup liderini belirleyecek 
olan maç, Orhangazi Kapalı Spor Salonu’nda ya
pıldı.

Gemlikspor Basketbol takımının bu hafta
ki rakibi İstanbul Beylerbeyi idi.

Gemlikspor Basketbol Takımı İstanbul 
Beylerbeyi’ni 97-43 muhteşem bir sonuçla mağ
lup etti.

Gemlikspor karşılaşmaya şu kadro ile 
çıktı.

Hakemler : Eraydın Uysal- Kerim Altınel- 
Volkatı Hasar

GEMLİKSPOR : Cengiz **** İsmail *** 
Adnan *** Nihat *** Barış *** Sertaç,, *** 
(Menderes**) (Necmi**) K. Sedat *** Ömer 
*** Abdullah *****B. Sedat ***** Nuri **•

İ.G.ÇÜCÜ : Fethi *** Ahmet *** Mehmet 
** Halis** (Talat**) Ekrem *** Maşallah * 
(Tarkan **) Serkan *** Faruk ** Alaattin **** 
Yusuf*** Cemil** (Tuncay**)

Ote yandan geçtiğimiz hafta yapılan Küçük 
Kumla Belediyespor ve Sıraıpeşelerspor 
karşılaşması Küçük Kumla Belediyespor’un 
karşılaşmaya gelmemesi nedeniyle hükmen 
mağlup oldu.

İlk yansı 47-15 biten maçta, Gemlikspor 
iyi müdafayla Beylerbeyi’ni 15 sayıda tuttu.

Kaptan Ozan’m 38 sayı kaydettiği maçta, 
takımının çok iyi oynadığım belirten Antrenör 
İsmail Beleş, grubu yenilgisiz tamamlayacak
larım belirterek şunlan söyledi.

“Bu hafta da güçlü bir rakibi farklı bir 
sonuçla yenmeyi başardık. Takımımızın 
performansı"yerinde. Önümüzdeki maçlarda da. 
başarılı' sonuçlar alacağımıza inanıyorum. 
Oyuncularımı güveniyorum.”

Aile Büyüğümüz Annemiz 
HaticeTOPÇU’mm 

geçirdiği rahatsızlığı nedeniyle j 
ameliyatım yapan 

Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi 
Opr. Dr. Mehmet KÜÇÜKKEÇE’ye 

Aile Doktorumuz 
Yüksey ERSOY’a

ayrıca emeği geçen hemşireler J 
Haşine YILMAZ,..Giiııay GÜRLER, 1

Leman GÜLERYÜZ, , 
Hatice PAMUKSAÇ, Fatma BÖLÜK,

Zeynep ÜNAL, Elif Mut’a 
teşekkürü bir borç biliriz.

TOPÇU AİLESİ adına 
Ahmet TOPÇU

İLAN 
UMURBEY BELEDİYE

BAŞKANLIĞINDAN
1- Belediyemizde münhal bulunan Genel 

İdari Hizmetleri 8 nci dereceli Zabıta 
Memurluğu kadrosuna lise mezunu 1 adet 
(erkek) memur alınacaktır.

2- Belediyemizde münhal bulunan 
Yardımcı Hizmetleri 11 nci dereceli Odacı 
kadrosuna lise mezunu 1 adet (erkek) 
memur alınacaktır.

3- İsteklilerin 14 ARALIK 1998 Pazartesi 
günü saat1 : 09.00’a kadar Belediye 
Başkanlığına müracaatta bulunmaları.

4- Yazılı imtihan 14 Aralık 1998 Pazartesi 
günü saat : 10.00’da Belediyemiz Meclis 
Toplantı Salonunda yapılacaktır. Yazılı 
imtihanı kazananlar aynı gün aynı yerde saat 
15.00’de mülakat imtihanına tabi 
tutulacaklardır.

5- Genel ve özel şartlar mesai saatlerinde 
Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir. 
Şartlara haiz olan isteklilerin 2 adet fotoğraf, 
nüfus cüzdanı, diploma ve dilekçeleri ile 
birlikte müracaat etmeleri ilan olunur.

Mete OKAY
n ıcıoa/ost Umufbey Belediye Başkam Basın: 199o/ö4 *

Bayatı futbol maçlarına ilgi büyük.

Zeytinspor :2
Banşspor :2

Türkiye bayanlar ligine hazırlanan 
Gemlik Zeytinspor bayan futbol takı
mı geçtiğimiz hafta Susurluk Barışs- 
por ile kendi sahamızda yenişemedi.

Saat 15.00’de başlayan karşılaş
maya Gemlikli futbol severler büyük 
ilgi gösterdi.

Rakibini hafife alan Zeytinspor’lu 
bayan futbolcular ilk yarıyı 1-0 
mağlup kapayınca, ikinci yarıda rakip 
kaleyi zorlamaya başladılar.

Birinci yanda Zeytinspor’un tüm 
baskılara karşı gol atamamasına 
karşın hırslı bir mücadele veren 
Banşspor oyuncuları da zaman zaman 
kalemizde tehlikeler yarattılar.

20. dakikada Kadriye’nin şutu 
filelerimize değdi, ikinci yarıda 
beraberliği yakalamaya çalışan

Zeytinspor’lu bayan futbolcular, 
beklenen golü atamayınca, 50. 
dakikada 2-0 mağlup duruma düştü.

Zeytinspor’lu Yasemin’in 65. 
dakikada penaltıyı gole çevirmesi ile 
durum 2-1 oldu. Zeytinspor’lu 
oyuncular kendi sahalarında coşkulu 
seyirci karşısında yenilmemek için 
vargüçleriyle rakip kaleye saldırdılar.

Kaptan Melek’in 80. dakikada 
güzel golü ile durum 2-2 oldu. Maç bu 
skorla sona erdi.

Zeytinspor Kulübü Başkam Ihsan 
Ünlü, karşılaşmamı! bir dostluk maçı 
olduğunu, takımın hazırlık 
karşılaşmalarım 6 Aralık 1998 pazar 
günü Samsunspor gücü takımı ile 
karşılaşacaklarım, Gemlikli futbol 
severlerin stada beklediklerini 
söyledi.

ÖRNEK NO. 163 ÖDEME EMRİNİN 
BORÇLUYA İLANEN TEBLİĞİDİR

Dosya No : 1997/465 esas

Alacaklı : Emin Özerger Vk. Av. Gökhan Tavlan
Borçlu : NİYAZİ YILDIZ

Yıldırım Mahallesi ikizler Sokak No : 23-24-25
Yıldırım Polis Karakolu Yanı Bayrampaşa/ İstanbul

Borç Mk. : 776.828.000.- TL alacak icra masrafları avukatlık ücreti 
ve %64 faizi ile tahsili.

Senet ve Tarihi: 5.2.1997-12.2.1997- 28.2.1997-15.3.1997 vadeli çekler.

Borçlu adresine gönderilen örnek no. 163 ödeme emri borçlu adresinde 
bulunamadığından bila tebliğ iade edilmiş, zabıtaca yapılan adres tesbit 
neticesinde borçlu adresinin tesbiti mümkün olmamıştır.

İşbu örnek no. 163 ödeme emri borçluya ilanen tebliğine karar 
verilmiştir.

Yukarıda yazılı borç ve masrafları işbu ödme emrinin tebliği tarihinden 
itibaren 10 günü 20 gün ilave edilmek suretiyle 30 gün içinde ödemeniz takib 
dayanağı senet-çek niteliğine haiz değilse 5 güne 10 gün ilave edilme suretiyle 
15 gün içinde mercii şikayet etmeniz, takip dayanağı çek-senet altındaki imza 
size ait değilse yine 5 günü 10 gün ilavesiyle 15 gün içinde ayrıca ve açıkça bir 
dilekçe ile t etkik merciine bildirmeniz alîsi takdirde icra takibindeki kambiyo- 
çek altmdald imzanızın sizden sadır sayılacağı, imzanızı, haksız yere inkar 
ederseniz sözü edilen seıiede-çeke dayanan takip konusu alacağınız %10 u 
oranında para cezasma mahkum edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun 
itfa veya imhal edildiğini veya alacağın zaman aşımına uğradığı hakkında 
itirazınız veya yetki itirazınız varsa bunu sebepleri ile birlikte 5 günü 10 ilave 
edilmek suretiyle 15 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek tetkik 
merciinde itirazınızm kabuluna dair bir karar gethmediğiniz takdirde cebri 
icraya devam olunacağı. Tetkik merciinden itirazen kabıdunü dair bir karar 
getirilmediği ve borç ödenmediği takdirde on günü 10 gün ilave edilmek 
suretiyle 20 gün içinde İ.İ.K’nun 74. maddesi gereğince inal beyamnda 
bulunmanız, bulunmazsanız hapusle tazyik olunacağmız işbu örnek no. 163 
ödeme emri borçluya ilanen tebliğ olunur. 11.9.1998

İcra Müdürü
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Î997yıîındaTEDAŞ’a ödenmeyen elektrik borçlarını Bakanlar Kurulu kararı ile af edildi

✓ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’ne 1997 yılında tükettikleri elektrik 
^enerjisinden dolayı borçları bulunan abonelerin, borçlarının gecikme ceza
sının yüzde 10’unu ödemeleri halinde elektrik borçları affedilecek.

Matbaamız ve Gazetemizde 
çalışacak bilgisayar 

kullanabilen eleman aranıyor.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

Gazhane Cad. No: 61/A GEMLİK 
(Bankacılar Lokali karşısı, Fikret Oto yanı)

Marmarabirlik 
2 milyon 165 bin 
kilo zeytin aldı

:DİÎE 
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■ Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim 
Şirketi 1997 yılı sonuna kadar tüketilen 

Birikmiş enerji borçlarını bir defaya 
mahsus olmak üzere af getirdi.„
■TEDAŞ Gemlik İşletme Baş 
^Mühendisliği'nden yapılan açıklama
mda, 4 Aralık 1998 gün 23543 sayılı resmi 
(gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu 
tarafindan alınan elektrik abonelerinin 

11997 yılı sonuna kadar tükettikleri ener
jilerinin ödenmesi ilgili yönetmelik 
'hükümleri çerçevesinde hesapla
narak, gecikme cezasının yüzde 10'u

oranındaki bölümü aboneden tahsil 
edilecek.

Bakanlar Kurulu'jjurvbıı karara 
1997 yılında elektrik tüketen abonelere 
af anlamına geliyor. .

Karara göre, daha önce takibe 
konulmuş ve takibi devam etmekte 
olan 1997 yılı sonuna kadar tüketilen 
birikmiş enerji bedeli alacakları ile 
taahhüde ve taksite bağlanmış ala
cakların tahsil işlemlerine -de bu karar 
hükmü uygulanacak-.

1997 yılına ait. elektrik borcu bulu-

nanlar 20 Aralık 1998 tarihine kadar 
bprçlarını ödemeleri halinde asıl 
borçları ve kefiller hakkıhdaki yasal • 
işlemler durdurulacak,

Bu karara uymayanlar ve borcunu . 
ödemeyenlerle tüm borçları mevcut 
yönetmelik hükümlerine göre tahsil 
edilmeye TEDAŞ Gemlik Işlefmesi'nden 
yapılan.duyuruda 1997 yılına ait elek
trik borcu planı abonelerin- çıkarılan 
Bakanlar Kurulu kararı ile aftan yarar
lanmalarının menfaatlerine olacağı 
bildirildi.

72 Nolu Gemlik 
Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi, 
ortaklarından bugüne 
kadar 2 milyon 165 bin 
kilo zeytin aldı.

Kooperatif ilgilileri 
tarafından yapılan açıkla
mada, 2 milyon 165 bin 
kilo zeytin bedelinin 1 tril 
yon 319 milyar lira 
olduğu belirtildi.

Öte yandan Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Mehmet Turgut,

basına yaptığı açıklama
da Marmarabirlik’in 
bugüne kadar aldığı 
zeytinlere karşın ortak
larına para öde
memesinin zeytin üreti
cisini sıkıntıya düşürdü 
ğünü söyledi.

Turgut, zeytinin yüzde 
8 olan KDV oranının 
yüzde T e düşürülerek, 
üreticiyi mağdur olmak
tan korunması gerektiğini 
söyledi.

Haberi sayfa 3’de

Filiz İnşaatın altından geçen ana su boruları patladı. '
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Devlet Hastanesi 
yoğun bakım 
servisi açılıyor

Gemlik Devlet
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.Hastonesi'nde yapımına 
bir süre önce başlanan 
yoğun bakım servisi 
tamamlandı.

Gemlik Devlet 
Hastanesi Baştabibi 
Mehmet Küçükkeçe, can

kayıplarının önlen
mesinde büyük yararlar 
sağlanacağını ve yoğun 
bakım servisinde 3 has
tanın aynı anda bakıla- 
bileceğini söyledi.

Haberi sayfa 3'de

HAFTAYA B1A7.Ş

□ Kadri GÜLER

Kaçak inşaat ve patlayan boru
■ Gemlik öç gün susuzluğu yaşadı.
• İnsanlar, ani susuzluğun getirdiği şaşkınlık içinde şaşırıp kaldılar.
İ Koca ilçe, ana su borusunu geçen arsaya yapılan inşaatın boruyu 
patlatması nedeniyle susuz kaldı.
1 Avrupa’ya giden Sayın Başkan temasta bulunacağı Lion kenti 
Belediye Başkanına “Benim şehrim üç gündür susuz. Ana su borusu üzer
ine kaçak olarak yapılan 10 katlı inşaat, su borusunu patlatmış" dese, nasıl 
yanıt alırdı acaba.

ı Her halde böyle birşeyin olamayacağını belirtir ve su borusu üzerine 
inşaatın nasıl yaptırıldığına şaşar, ağzı bir karış açık kalırdı.
■l Bizim işimize akıl fikir ermiyor.

Yıl 1974. Zamanın Belediye Başkanı merhum İbrahim Akıt, Haydariye 
Köyünün Nacaklı suyunu Gemlik’e getirme projesi için çabalıyor.

L Esnaftan, tüccarden, sanayiciden, belediyede işi olan herkesten su 
için yârdım toplanmaya çalışıyor.

Sonuçta Nacaklı suyu Gemlik’e akıtıldı.
■ O dönemde borularla yaklaşık 20 km. uzaklıktan ilçeye su getirmenin 
başarayamayacağı iddia ediliyordu.

Rahmetli Akıt, zoru başardı.
I Gemlik’teki depolara su gelirken, o günlerde imara açılmamış, tarım 
alanı olan zeytinliklerin içinden vatandaş rızası alınarak, bedel ödenmeden 
borular geçirildi.Zaman içinde, Manastır Bölgesi ve Hamidiye Mahallesi 
imara açılarak yapılaşma başladı.

Gelin görün ki su boruları bazı apartmanların altında kaldı.Yıllardır 
borular apartmanların altından geçti.
! Sanırım geçen yaz Manastırdaki Günaydın Sitesinin altından geçen 
ana boru dışarıya alındı. Ama kaçak inşaatın altından geçen boru, ilçeyi üç 
gün susuz bıraktı,
E Soruyorum binaların altından geçen başka boru var mı, kaçak inşaat 
bu kadar yükselirken belediye neredeydi.
L llıcaksu da kaçak inşaatlar su bağlandı. Burada bunca inşaat 
yapılırken belediye niye bunlara izin verdi. Göz yumdu.

Nerede meclis üyeleri, nerede Belediye yi denetleyenmuhalefet siyasi 
partiler.

Başkan Nurettin Avcı, 
Fransa’dan döndü

Fransa'nın Lion kentine bağlı Ruanne ilçesinin Türk Kültür 
Derneği'nin davetlisi olarak geçtiğimiz hafta Fransa'ya giden 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, dün ilçemize döndü.

Başkan Avcı, yanında ANAP İlçe Başkanı Adnan Tekin ve

ADD20 
öğrenciye 
eğitim bursu 
veriyor

Atatürkçü jg Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi, bu yıl 
20 öğrenciye eğitim bursu 
veriyor.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şube Başkanı 
Hacı Önal, gazetemize yaptığı 
açıklamada geçen yıllarda 7- 
8 öğrenciye burs verildiğini, bu 
sene ise bunu 20'ye çıkardık
larını, Gemlikli hayırsever 
vatandaşlarımızın Atatürk 
gençliğinin yetişmesinde 
maddi katkıda bulunmalarını 
istediğini söyledi.

Haberi sayfa 4’de

ANAP İl Yönetim Kurulu üyesi 
Faruk Güzel ile birlikte katıldığı 
Fransa gezisinde Türklerin 
düzenlediği geceye katıldılar. 
Ruanne Belediyesi'nde 
incelemelerde bulundular.

Başkan Avcı'nın yarın 
görevine başlaması bekleniyor

Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı

Vali Taşanlar, köylerde 
inceleme ve açılışlar yaptı

Bursa Valisi Orhan Taşanlar, ilçemiz köylerinde 
inceleme ve açılışlar yapmak üzere ilçemize geldi.

ValLTaşanlar hükümet konağı önünde Kaymakam 
Şener Can, daire amirleri tarafından karşılandı.

Haberi sayfa 3’de

Türk Sanat 
Müziği Konseri 
15 Aralıkla

Gemlik Belediye Sanat ve 
Kültür Derneği, ilk konserini 
15 Aralık 1998 salı akşamı 
saat 19.30’da Belediye 
Düğün Salonu’nda verecek.

Konserde Gemlik için 
yapılan saikı seslendirilecek.

Şarkinin sözleri ve 
Haberi sayfa 2’de

55 bin seçmen 320 
sandıkta oy kullanacak

Sandık 
seçmen listeleri 
askıya çıkıyor

İlçe Seçim Kurulu nisan ayın
da yapılacak seçimlere hazırlanı 
yor. 55 bin seçmen 320 sandıkta 
oy kullanacak. Seçmen listeleri 
muhtarlıklarda askıya çıkarılıyor.

Haberi sayfa 3'de

üç gun 
susuz kaldık

Celal Bayar Anadolu Lisesi karşısında 
yapılan ve Belediye Meclisi’nde kaçak 
olduğu ortaya çıkan Filiz İnşaat’ın altından 
geçen ana su borusu patlayınca, ilçemiz üç 
gün susuz kaldı.

Nüfûsu yüz bine yaklaşan bölgemizin en büyük ilçelerinden 
biri olan Gemlik’te geçtiğimiz hafta ender bir olay yaşandı.

Celal Bayar Anadolu Lisesi karşısında bulunan ve kaçak 
olduöu Beledive Meclis toplantısında mevdana çıkan Filüu-, 
İnşaatın altından geçen ana su borularının patlamasıyla ilçemiz 
üç gün susuz kaldı. Halk, çevre köylerden araçları ile su 
taşırken, belediye itfaiye aracı ise mahalle aralarında halka su 
dağıttı.

Borusan Fabrikasından sağlanan boruların takılması ile . 
ilçemizin susuzluk sorunu giderildi. İlçemizdeki su sorununun 
yaşanmasına ilk tepki DYP’lilerden geldi.

Haberi Sayfa 3’de

DÖRTDÖRTLÜK..
BÜTÜN GEMLİK ÜÇ GÜN SUSUZ.
SANKİ KERBELA...
SU ŞEBEKESİ ÜZERİNE APARTMAN

KURULMUŞ
HAYRET BİRŞEY!

BORU PATLA, HAYAT FELÇ.
NASIL BİR SU ŞEBEKESİ?
NASIL BİR İMAR MÜDÜRLÜĞÜ AMA(!)
DÖRT DÖRTLÜK. .

Unon ç^Jom£.'i
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Türk

Anayasalar insan, koltuklar ceylan derisiyle...
Hükümeti kurmakla görevli DSP Lideri 

Ecevit, “FP’II koalisyonu İçime sindi
remiyorum” buyurmuş.

CHP'lisini de pek sindiremiyor. Zira 
kapısını çalmayacağı liderlerden biri de 
Deniz Baykal..

Bu satırların yazıldığı sırada Sayın 
Ecevit henüz Tansu Çillerle görüşmemişti. 
Gerçi Sayın Çiller ve kurmayı, şu son 
birkaç gündür her ağız açışta, “geniş 
tabanlı hükümet”ten dem vurmakta, 
açıkçası ANAP ve DSP ile koalisyon 
ortaklığına yandaş olmadıklarını ısrarla 
vurgulamaktalar. Ama, “erenlerin sağı 
solu belli olmaz” deyişinde olduğu gibi, 
bizim siyasetçi takımımızın “kavliyle filin
in birbirine uymadığı”, söylediklerinin 
tersini yapma konusunda hayli “sabıka”sı 
bulunduğu da tecrübeyle sabit.

Onun için Ecevit-Çiller görüşmesinin 
nasıl sonuçlanacağını kestirmek pek kolay 
değil. Hani eskiler, “Olmaz olmaz deme, 
olmaz olmaz” demişler ya. Bakarsınız 
Hanımefendi “hidayef’e erivermiş! Daha 
onbeş gün öncesine değin kanlı bıçaklı 
olduğu Mesut Yılmazla aynı kabinede 
buluşuvermiş -hoş, komisyonlarda 
karşılıklı birbirlerini akladıklarına, pir ü pak 
eyledikle rine göre, “hidayef’in altyapısı 
da hazır-

Olaylar bu minval üzre gelişirken CHP 
durur mu?

CHP Parti Meclisi de toplanmış, bir
takım kararlar almış. Genel Sekreter 
Adnan Keskin zehir zemberek söylemiyle 
açıklıyor, diyor ki:

“İki merkez sağ parti, kirli siyaset 
anlayışları sonucunda başbakanlık iddi
alarını yitirdiler. Bu nedenle de kurulu 
düzenin şiddetli arzuladığı, ‘iki sağ par
tiyi iktidarda bulundurma’ görevi, bir 
merkez sol partinin genel başkanına 
verildi.”

Hemen ardından ekliyor:
“Gönül isterdi ki, Ecevit sağı 

birleştirmek için değil, solu birleştirmek 
ve iktidara getirmek için uğraş versin!”

El-Hak, bozuk saat misali denk getirip 
doğru söylemiş Adnan Keskin!

Sayın Ecevit, 1980’den sonra kendi 
düşün dünyasında yarattığı, hani eskilerin 
“kerameti kendinden menkul” diye 
tanımladıkları solumsu veya solumtrak 
ütopyası uğruna Tarık bin Ziyad rolüne 
öyle soyundu ki, yakmadığı gemi, atmadığı 
köprü kalmadı. Sık sık anımsarım; rahmetli 
Doğan Avcıoğlu’nun, Ecevit’in adı 
geçtiğinde “Türkiye solunu bitirecek 
adam” deyişini, Haşan Esat Işık da, başka 
sözcüklerle, ama Avcıoğlu’yla çakışan 
şeyler söylerdi Ecevit hakkında.

Evet, kabul ediyorum. Baykal hizbi, 
Ecevit’e çok çektirdi. 1980 öncesinde 
CHP’nin, 1980 sonrasında da SHP’nin ger- 
ileyişinde, Baykal ve hizbinin -ki, hala hizip 
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çevresinde pervane-., önemli payı 
olduğuna inananlardanım.- Fazla uzağa git
meye gerek yok, SHP ile CHP’nin 
birleşmesi aşamasında yapılan ayak oyun
ları, açılan üçkağıtlar unutulmuş değil. 
SHP’lilerin nasıl biçildiği, şimdilerde CHP 
yönetimiyle ters düşen Yahya Şimşek’in 
bilmediği şey mi? Şimdi lerde Komisyon’da 
“hukuk”a göre karar verdiğini savunan 
Şimşek, acaba o günlerde “hukuk”un 
paspas yapıldığının ayırdina nasıl vara
mamıştı?

Hayret!...
Şu DTP lideri ömür adam vesselam! 

İnsanın hoşuna giden şeyler söylüyor hep. 
Söylüyor da, söylediklerinin kıymet-i har- 
biyesi olmuyor nedense.

Yine eskilerin “kır atın yanında duran, 
ya huyundan, ya suyundan” dedikleri 
gibi, Van stadına adını veren yardımcı 
Mahmut Yılbaş da, tıpkı genel başkanı gibi 
konuşmuş; “DYP ve ANAP kendilerine 
ve birbirlerine güvenemedikleri için 
DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit’i 
‘noter1 tayin etti ler” demiş.

Yanlış mı?..

AB Parlamentosu’nun Türkiye ile ilgili 
kararı yenilir, yutulur türden değil. Adamlar 
bırakınız insan hakları konusunu bir yana, 
Türkiye’deki “devlet-çete iç içeliği”ne 
dikkat çekiyorlar. “Bu koşullarda 
Türkiye’nin AB üyeliği mümkün ola
maz” diyorlar.

Bizim buna Çankaya’dan yanıtımız ise 
şöyle:

“AB onların olsun!”
Allah allah! İnhasını minhasını 

düşünmeden, “Globalleşiyoruz” ter
aneleriyle 6 Mart 1995’te Gümrük Birliği 
anlaşmasını imzalarken’de Çankaya’da 
değil miydi bugün “AB onların olsun” 
diye efelenen?

Fesüphanallah!..

Yinelemeliyim : Bu satırların yazıldığı 
sırada Ecevit-Çiller görüşmesi 
yapılmamıştı. Ne sonuç vereceği belli 
gibiydiyse de, -bana göre- burası 
Türkiye’ydi, siyasetçi takımını kolayca 
“hidayef’e erdiriverirlerdi.

Onun için ANAP-DYP-DSP koalisyonu 
gerçekleşir de, gerçekleşmeyebilir de...

Gerçekleşmezse ne olur?
Kaygıya gerek yok. Baksanıza, daha 

dün en büyük tepkiyi sergileyenler, bugün 
parlamentonun ceylan derisiyle kaplı 
koltuklarında karşılıklı birbirlerini akla
manın gönül huzuru içinde siyasetçilik 
oynuyorlar.

Ya da gerekli düzenlemeler yapılarak 
seçime gidilir.

“İnsan derisiyle kaplı anayasa”mız 
mı var ki, “ceylan derisiyle kaplı 
koltuk”tan vazgeçmeyi göze alalım?

Konseri 
15 
Aralıkla

Gemlik Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneği sezonun 
ilk konserini 15 Aralık 1998 
Salı günü akşamı verecek.

Belediye Düğün Salo- 
nu.’nda saat 19.30’da başla
yacak olan Türk Sanat Müzi
ği Konserini Şef - Besteci Er
dinç Çelikkol yönetecek.

İki bölümden oluşan kon
serin birinci bölümünde Aşim 
Aşiran makamındaki eserler 
koro tarafından seslendirili- 
cek.

İkinci bölümde ise solist
ler, Türk Sanat Müziği’nin 
seçkin eserlerinden parçalar 
sunacaklar.

Konserde, sözlerini Necip 
Artan’ın yazdığı ünlü besteci 
Şef Erdinç Çelikkol’un 27 
Kasım 1998 tarihinde beste
lediği “Gemlik” adlı “Acem 
Aşiran” makamındaki eseri 
seslendirilecek.

“GEMLİK” adlı şarkının 
sözleri ise şöyle:

Zeytinden örülmüş tacın var.
Göklere yükselmiş

çamlı başın var. - 
Gönülden söylenmiş

içli şarkın var.

Gemlik şirinsin,
Gemlik güzelsin.

Şirinsin Gemlik, 
güzelsin Gemlik.

Şirinsin, güzelsin, 
camınsın Gemlik.

En güzel aşkımı 
sende yaşadım.

Yarimi gölgende 
sevdim okşadım.

Zülfünü koklayıp 
çözdüm, taradım.

Gemlik şirinsin
Gemlik güzelsin.

Şirinsin Gemlik, 
güzelsin Gemlik.

Şirinsin, güzelsin, 
canımsın Gemlik.

Ormanların, okyanusların değil belki, ama; Körfezin, I 
balıkların dilini en iyi o bilirdi!

İlkokula kaydını, tekbaşına kendi gidip yaptırmıştı! Okumak, I 
öğrenmek, öğrenmek istiyordu!..

Yokluk, fakirlik bu ya! Bir gün okula yalınayak gittiğinde, çok 1 
sevdiği öğretmeni ona:

- Oğlum Sait, niçin yalınayak geldin, ayakkabın yok mu? der. 1
Miniminnacık çoçuk daha Sait! Utanır! Arkadaşlarının I 

arasında ‘yok’ diyemez!
- Ayakkabım evde öğretmenim! der.
- Öyleyse, hadi git çoçuğum, ayakkabını giy de gel! der öğret- 1 

meni.
Sait çoçuk eve gider, oturur bir köşeye, ağlar, ağlar!.. Yok ki, I 

ayakkabısı, giysin de gitsin okula!
Mutfaktaki bir şişe ilişir gözüne, içinde turşu yapımında kul- I 

landan bir tür asit mi, yoksa kezzap mı var, bilir öldürücü I 
olduğunu, açar kapağını şişenin, diker başına!..

Sonrasını hatırlamaz Sait çoçuk!
Günler sonra gözlerini açtığında İstanbul Çapa Hastanesi’nde I 

olduğunu öğrenir personelden. Aylarca kalır orada! Yapayalnız! I 
tedavisi bitince. İstanbul - Mudanya- Gemlik seferi yapan gemiye I 
(o zamanlar varmış böyle bir gemi) bindirip gönderirler Sait I 
çoçuğu!..

İlkokul sonrası hayat çalışmaya zorlar! Zeytinlikleri yok I 
ailesinin! Pek çokları gibi balıkçılığa başlar o da!

Büyür, evlenir, çoçukları olur!.. Balıkçılığı, doğadaki dili, 1 
Körfezin dilini öğrenmiştir! Çoçukları da büyüyüp, elinden tutar 1 
duruma gelmeye başlamıştır!.. Oğlu Süleyman da baba ' 
mesleğini öğrenmek zorunda, durumunda!..

i
Denizden ağlar çekilmiş, tekne kıyıya yanaşmış ağa takılan | 

balıklar alınıyor...
Bir de yavru köpek balığı takılmış ağa! Süleyman kaptığı 

gibi öldürür, atar denize köpek balığını! Sait Reis kalkar I 
ayağa:

- Oğlum Süleyman! Sen bu balıkçılığı öğrenmek istiyor 
musun istemiyor musun? Madem ki; denize geri salmak 
istiyordun, niçin öldürdün o balığı? Öldürmeden salsaydın!

Süleyman şaşkın, kekeleyerek;
- Ağları parçalamasın diye baba! der.

Köpek balıkları üstüne çok kitaplar yazılmış, çok filimler I 
yapılmıştır. Okumuş veya izlemişsinizdir. Ortak yargınız, köpek I 
balıklarının güçlü, yırtıcı, tehlikeli canavar balıklar olduğu değil I 
mi?

Bu yargınıza Sait Reis de katılır. Ama; oğlu Süleyman'a I 
verdiği yanıtın derinliği daha bir başka!

- Oğlum Süleyman, der Reis, ‘Köpek balıkları denizlerin I 
bir çeşit çobanıdır!’ Ve devam eder: Diğer balıklar, köpek ! 
balığından korkar! Köpek balığı da onları önüne katar, 
kovalar, bir araya getirir! Biz de ağımızı atar, bu balık sürü- | 
lerini yakalarız! Balıkçılığı öğrenmek istiyorsan bunları unut- 1 
ma! Doğadaki dengeye saygı göster! der.

Ben, 23-24 yaşlarında bir felsefe öğretmeni, Sait Reis 50'le I 
rine merdiven dayamış hayatı hayattan, doğadan, denizden I 
öğrenmiş bir 'halk filozofu’ydu tanıştığımız zaman. Yanılmıyor- I 

sam 19701er!
Ve Sait Reis ile beraber, Rahmetli Ş.Süreyya Aydemirin I 

sofrasında, ayran içip, bulgur pilavına kaşık sallayarak yaptığımız i 
sohbetlerin tadına doyum olmazdı! Yorumsuz, diktesiz kesitler 
anlatırdı anılarından Ş.Süreyya. Hayal kırıklıklarından ve saire | 
sözederdi. Bir çeşit nasihatti sanki! İstemezdi üzücü şeyler I 
yaşamamızı. Her ayrılışımızda; ‘En kısa zamanda tekrar gelin!' I 
derdi. Belki, bir gün, bu sohbetleri de okursunuz bu sütunda!.. i

Sait Reis!.. İnsana-doğaya sevgiyle, bilgiyle yaklaşan | 
mücadeleci bir insan! Cin gibi zeki,'sezgileri güçlü, kendini I 
savunma ihtiyacını duymayacak kadar da saf, temiz!... Ve 1 
‘emeğin’ yılmaz savunucusu!

Körfez balıkçılığına, Körfez’in doğal dengesinin korun- 1 
masına kendini adamış, bir kum tanesinin bile kıymetini I 
bilen, Körfez’! temiz tutmak için ‘100 yıllık’ yasaları arayıp I 
bularak mücadele veren koca Reis, gün gelir küstürülür! Ve 1 
çeker gider Bursa’ya! 20 yıldan beri çok gerekmedikçe I 
uğramamış Gemlik’e!

Küstürenler(î) utansın! Gemlik Körfezinin haline bakıp- 
bakıp, tekrar- tekrar utansınlar!

Gemlik 
Körfez sizin 
gazeteniz.
Okuyun, 
okutun, 

abone olunuz.

Rotaryen 
hanımlar 
kermes 
düzenledi

Gemlik Rotary Kulübü 
üyelerinin eşleri, Belediye 
Sergi Salonu’nda kermes 
düzenledi.

Dün başlayan kermeste 
Rotaryen hanımlar 
evlerinde yaptıkları kek ve 
pastalar ile topladıkları 
giysileri satarak, burs 
verdikleri öğrencilere 
destek olacaklar.

Sait Reisin bir Balık Lokantası var Kestel yolu üzerinde. 
Sadece damak zevki olanlar değil, insan kıymeti bilen, Bursa'nın 
tüm aydınları, seçkinleri, halktan insanları fırsat buldukça uğrarlar 
oraya. Bu halk filozofu’nun tadına doyum olmaz sohbetleri 
eşliğinde afiyetle doyururlar karınlarını!

Ankara’dan, İstanbul'dan, Türkiye’nin dört bucağından, yolu 
Bursa’ya düşüp de Sait Reis’e uğramadan geçip-giden politikacı, 
iş adamı, sanatçı yok gibi! Sayın Reis’e'merhaba’ demeden 
ayrılmayı bir eksiklik hissederler kendileri için!

Ve hayatı hayattan, hayatı doğadan öğrenen Koca Reis, I 
halk filozofu, şu günlerde çok hasta! I

Hani ayakkabısı olmadığı için okula gidememiş, evin bir 
köşesine oturup ağlamış, ağlamış, ağlamış... Çoçukluğun . 
verdiği duygusallıkla asit şişesine sarılmıştı ya! İşte o asitin 1 
açtığı yaralar yıllar sonra kanser şimdi!

Koca Reis! Bunca badirelerin üstesinden geldin sen! i 
Seni sevenler inanıyor ki; bu illeti de yener, üstesinden J 
gelirsin! Onurunu herşeyin üstünde tutan adam! Uzun ömür- 1 
ler sana! _____________ I



il belki,

9dp^ 

Mainay*^ 

!■ ayakkafe^ 
' Utanır! AıU

8 Aralık 1998 Salı 
0M Körfez
Kaçak apartman altından geçen ana su borusu patladı.

Celal sayar Anadolu Lisesi karşısında yapılan ve Belediye 
Meclisi’nde kaçak ortaya çıkan Filiz İnşaat’ın altından geçen ana 
su borusu patlayınca, ilçemiz üç gün susuz kaldı.

Sayfa: 3
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■ Nüfusu yüz bine yaklaşan bölgemizin 
i en büyük İlçelerinden biri olan Gemlik'te 

geçtiğimiz hafta eşine ender rastlanabile- 
cek ilginç bir olay yaşandı. Hamidiye 
Mahallesi Celal Bayar Anadolu Lisesi 
karşısında bulunan ve kaçak olarak 
yapıldığı Belediye Meclis toplantısında 
hazırlanan bir raporla ortaya çıkan Filiz 
inşaatın altından geçen ana su borusu- 
nuh patlaması 75 bin kişilik ilçemizi susuz 
bıraktı.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü su 
patlaması üzerine blediyeden yapılan 
duyuruda ilçenin onarım sonuna kadar 
susuz kalacağı bildirilerek, halkın önlem 
alması çağnsı yapıldı.

Ana su borusunun değişmesi için 
Belediye Su İşleri tarafından başlatılan 
çalışmalar sürdürülürken, ilçede büyük su 
sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Halk, çevre köylerden araçları ile su 
taşırken, belediye itfaiye araçları da 
mahalle aralarında su dağıtmaya

başladı. İtfaiyenin girdiği sokaklarda 
vatandaşlar bidon ve kovalarla su ala
bilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Borusan Fabrikası'ndan sağlanan 
borunun takılarak, ilçeye su verilmesi İle 
üç gün devam eden su sıkıntısı sona erdi.

Filiz Apartmanı altından geçen su 
borusunun patlaması üzerine ilçede su 
sıkıntısı yaşanmasına İlk tepki DYP'lllerden 
geldi.

DYP İlçe Başkanlığı'ndan yapılan 
açıklamada, ilçenin susuzluktan kırıldığı bir 
sırada Belediye Başkanı Nurettin Avcı'nın 
yurtdışı gezisine Çıktığı hatırlatılarak, 
“Gemlik'te suların kirliliğini konusunda 
yapıtığımız uyarılar dikkate alınmadı. 
Şimdi de inşaatların altından geçirilen su 
boruları yüzünden ilçenin susuz 
kalmasına neden olundu. 20. yüzyılda 
sitelerin altından su borusu geçirerek, 
insanların hayatını tehlikeye atıldığı gibi 
binlerce insan günlerce susuz bırakılıyor. 
Böyle belediyecilik nerde görülmüş."
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I 72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi, ortaklarından 2 
milyon 165 bin kilo zeytin aldı.

Kooperatif ilgilileri tarafından yapılan 
açıklamada, havaların uygun gitmesi 
nedeniyle üreticilerin, ürünlerini yoğun bir 
şekilde toplayarak, birlik satış mer kezler- 
me getirdiklerini ve bugüne kadar 2 mily
on 165 bin kilo zeytin alınarak, ortaklara 1 
trilyon 319 milyar lira ödeme yapılacağını 
söylediler.

Almaların sezon kapanasıya kadar 
devam edeceğini söyleyen ilgililer, 
ödemelere önümüzdeki günlerde 

{başlanacağını da bildirdiler.
MEHMET TURGUT’UN
AÇIKLAMASI

■ Öte yandan Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Mehmet Turgut da basına 

İ yaptığı açıklamada, üreticilerin en büyük 
ahcı olan Marmarabirlik’in bugüne kadar 
aldığı zeytinlere karşın üreticiye para 
ödememesinin ortakları sıkıntıya 
düşürdüğünü söyledi.

İ Turgut, “zeytin toplayan üreticiler 
i ürünün toplattığı işçisine para bulmak
ta zorlanıyor. Marmarabirlik ise

bugüne kadar hangi gün ödeme 
yapacağı konusunda net bir açıklama 
yapmadı. Nakit sıkıntısı hat bir safhada 
devam ediyor” dedi.

Mehmet Turgut açıklamasında zeytinin 
temel gıda maddesi olduğunu, KDV 
oranının ise yüzde 8 olduğunu 
hatırlatarak, bunun yüzde 1’e indirilmesi 
gerektiğini söyledi.

Mehmet Turgut, “Zeytinyağı ve 
leblebiye uygulanan KDV oranı yüzde 
8’den yüzde 1’e düşürülmüştür. Bu 
oran zeytin üreticisine de mutlaka 
uygulanmalıdır. Böylece zeytin üreti
cisinin mağduriyeti bir parça olsun 
önlenebilir. Devlet, KDV oranını 
düşürmekle vergi kaybı olacağı 
düşüncesinde olabilir. Ancak kayıt dışı 
vergi kontrol altına alınırsa, devletin 
vergi gelirleri daha da artar” şeklinde 
konuştu.

Marmarabirlik dışında İş Bankası kuru
luşu olan Antdemir’de 280 taneye kadar 
zeytinlerin alımlarını sürdürüyor.

Antdemir’den yapılan açıklamada, 
önümüzdeki günlerde daha düşük barem- 
li zeytinlerin alımına başlanacağı belirtildi.

Gemlik Devlet Hastane
sinde yapımına bir süre ön
ce başlanan yoğun bakım 
servisi tamamlandı.

Gemlik Devlet Hastanesi 
Baştabibi Mehmet Küçükke- 
çe, gazetemize yaptığı açık
lamada, Gemlik Devlet Has
tanesinde önemli bir eksik 
olan ve can kayıplarının Ön
lenmesinde büyük yararlar 
sağlayacak olan yoğun ba
kım servisinin döner serma
yece 17 milyon liraya yaptı
rıldığını, burada üç hastanın 
aynı anda suni solunum ci-, 
hazı takılabileceğini, her 
hastanın başında bilgisayar
lı monitör cihazı bulunduğu
nu söyledi.

Başhekim Küçükkeçe, 
diş hekimliği servisine alı
nan yeni diş ünitesi ile bu
güne kadar hastanede yal
nız diş çekimi yapıldığını,, 
bundan sonra bir başka 
odada diş tedavilerinin de 
yapılacağını söyledi.

Gemlik Devlet Hastane- 
si'nin uzun zamandan beri 
büyük sorunu olan çatısının 
da değiştirilmekte olduğu 
söyleyen Başhekim, çatının 
kaldırılarak onarıldığını, sız
dırmaz maddelerle örtül- 
düğünü belirterek, bundan 
sonra çatıdan su sızıntısının 
olmayacağını da söyledi.

Ustalara 
pedagoji 
kursu 
açılıyor

Gemlik Çıraklık Eği
tim Merkezi’nde yeterlik 
belgesi bulunan ustalara 
“Ustaların Eğitimi iş Pe
dagojisi” kursu açılıyor.

Çıraklık Eğitim Merke
zi Müdürlüğü’nden yapı
lan açıklamada karsım, 7- 
21 Aralık tarihleri arasın
da yapılacağı daha önce 
bu tür kurslara katılma
mış olanların kurslara alı
nacağı bildirildi.

Başvuruların ise 4 adet 
fotoğraf, öğrenim belgesi, 
nüfus cüzdanı fotokopisi, 
ustalık belgesi fotokopisi, 
öğrenim belgeleri ile bir
likte dün saat 14.00’e 
kadar yapılması gereki 
yordu.

-Gonca YERLİYURT---------

Bîr deve hikayesi
Bugün size bir deve hikayesi anlatmak istiyo

rum., Efendim bir adamın 3 oğlu ve 17 devesi 
varmış. Adam iyice yaşlanınca çoçuklarını yanına 
çağırmış ve “Bütün malım bu. Ölmeden develeri 
aranızda paylaştırmak istiyorum” demiş.

Develerin yarısını büyük oğluna, üçte birini 
ortanca oğluna, dokuzda birini küçük oğluna 
bırakmış ve ölmüş.

Üç kardeş, 17 deve ve 1/2, 1/3, 1/9’luk 
paylaşımla baş baş kalmışlar.

Ne var ki 17’nin ne ikiye, ne üçe, ne de dokuza 
tam olarak bölündüğünü o zaman fark etmişler.

Uzun uzun düşündükten sonra “devenin birini 
keselim öyle paylaşalım” diye karar vermişler. 
Fakat bu defa 16 ikiye bölünüyor ama üçe ve 
dokuza bölünmüyor.

“Birini daha keselim” demişler Fakat 15 üçe 
bölünüyor ama ikiye ve dokuza bölünmüyor.

Büyük oğlan diğer kardeşlerini!devre dışı bırak
mayı düşünmüş, tabii diğerleri de aynısını. Onu da 
uygulayamamalar

Derken develerin hepsini kesme noktasına 
gelmişler.

Bu kargaşa, anlaşmazlık, çaresizlik sürerken 
uzaktan deve üstünde bir adam gözükmüş.

“Nedir bu hal, ne oluyor?” diye sormuş.
Anlatmışlar...
Adam “Peki o zaman” demiş. “Alın benim bu 

devemi. Kaç deveniz oldu.?
“18”
“Şimdi paylaşın.

Büyük “Yarısı benim” demiş. 18’i ikiye 
bölmüşler. Büyük oğlan 9 deve almış.

Ortanca “Üçte biri benim” demiş.
18’i üçe ölmüşler. Ortanca 6 deve almış.

Küçük “Dokuzda biri de benim” diye atılmış.
18’i dokuza bölmüşler. Küçük 2 deve almış.
Deve üstünde gelen adam “Şimdi paylaştığınız 

develeri sayın” demiş.
Dokuzu, altıyı ve ikiyi toplayınca görmüşler ki 17 

çıkıyor
“Hadi” demiş, adam “Verin şimdi benim bir 

devemi”
Çaresizlik içinde çare bulmayı, çözümsüzlük 

içinde mevcut imkanları kullanarak çözüm yarat
mayı anlatan çok güzel bir hikaye bu.

Hikayeyi Ali Saydam anlattı. Bursa Halkla 
İlişkiler Derneği’nin iletişim Günleri’ne katılan Ali 
Saydam yılların birikimi ile “işte o deve üzerinde 
gelen adam benim” dedi.

Halka ilişkilercilerin çözüm düşününce acaba 
deve üzerinde bir adam gelir de şu hükümet krizini i 
çözer mi diye düşünmekten kendimi alamıyorum.

Acaba diyorum deve üzerindeki adam Ecevit 
olabilir mi?

|55 bin seçmen 320 sandıkta oy kullanacak.
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Vali Taşanlar, köylerde 
inceleme ve açılışlar yaptı
l Bursa Valisi Orhan Taşanlar, 
ilçemiz köylerinde inceleme ve 
açılışlar yapmak için geçtiğimiz 
hafta Gemlik’e geldi.
t Geçtiğimiz hafta cuma günü 
saat 14.00’de ilçemize gelen Vali 
Orhan Taşanlar, hükümet konağı 
kapısında Kaymakam Şener Can 
ve daire müdürleri tarafindan tö
renle karşılandı.

L. Kaymakamlıktaki toplantıda

Kaymakam Şener Can, ilçenin 
sorunları ile ilgili Vali Taşanldr’a 

i brifing verdi. Buradaki toplantı- 
i da Ticaret Odası, Muhtarlar Der- 
i neği temsilcileri hazır bulundu- 
! 1ar. Daha sonra Vali ve yarımdaki 
; heyeti Adliye Köyü’ne giderek, 
i incelemelerde bulundu. Köy 
i muhtarından köyün sorunlarını 
i dinledi.
i Vali Taşaktılar Muratoba, Kur

tul, Engürücük, Gencali köyleri
ne de uğrayarak, spor sahası, ve 
kanalizasyon şebekelerinin 
açılışlarını yaptı.

Vali Orhan Taşanlar’m 
Gemlik’teki inceleme programı 
daha önce 26 Kasım 1998 tari
hinde yapılacağı duyurulmuş, 
ancak program daha sonra erte
lenerek, geçtiğimiz hafta cuma 
gününe alınmıştı.

Sandık seçmen 
listeleri askıya çıkıyor

Nisan ayında yapılması beklenen seçimler ile ilgili hazırlıklar 
İlçe Seçim Kurulunca devam ediyor.' J | g

30 Kasım 1997 tarihinde yapılan nüfus sayımı ile birlikte 
hazırlanan seçmen kütüklerine göre Gemlik, merkez ve köy-
terinde 55 bin seçmen 320 sandıkta oy kullanacak.

İlçe Seçim Kurulu’ndan aldığımız bilgilere göre. 180 kişi bir 
sandıkta oy kullanacak.

; >•" Sandık seçmen üst 
Perşembe günü saat 0.8 
Ocak 1999 Perşembe 
kalacağı, vatandaşlar li 
Seçim Kurulu’na gerekli

İlçe Seçim Kurulu'nun 
Seçim Kurulu seçimler 
Kayıkhane Mevkiinde b 
cek ''

Vatandaşların İlçe 
böyle burada çözüme k

muhtarlıklarda askıya alınacağı, 14 
ıe kadar seçmen listelerinin askıda 
İ inceleyerek, bu süre içerisinde ilçe ' 
larda bulunabileceği açıklandı.

un çalışma yeri olmadığından, İlçe 
ar hazırlıklarını Atatürk Kordonu; 

n caminin altındaki bürolarda yürüte-

Kurulu ile ilgili sorunlarını bundan 
ratacağı hatırlatıldı.

güncelleştirmek için 17 Aralık 1998
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ADD 20 öğrenciye
bursu veriyor

Atatürkçü düşünce der
neği Gemlik Şubesi, burs 
verdikleri öğrenci sayısmı 
arttırdı.

Atatürkçü düşünce der
neği Gemlik Şube Başkanı

hacı önal, gazetemize yap
tığı açıklamada, genel mer
kezin bir yönetmelikle burs 
konusuna yeni düzenleme
ler getirildiğini belirterek, 
şunları söyledi.

İLAN
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemize ait Demirsubaşı Mahallesi 

Minibüs Garajı WC’si 2886 sayılı yasanın 35. 
maddesi C fıkrası hükümleri dahilinde 
İhaleye çıkarılmıştır.

İhale 30 Aralık 1998 Çarşamba günü saat: 
14.00’de Belediye encümeni huzurunda açık 
teklifle yapılacaktır.

İlgililer Belediye Tahsil Şefliğinde 
şartnameyi görebilirler.

Hüseyin ULUKAYA 
Belediye Başkan V.

İLAN
Tasfiye halinde S.S. Güneş Konut Yapı 

Kooperatifi 4.12.1998 tarihinden itibaren 
tasfiyeye girmiştir, borçlu ve alacaklıların 
vesikaları ile birlikte tasfiye memuru Kadir 
CANKURT’a müracaatları önemle rica 
olunur.

Tasfiye Halinde
S.S. Güneş Konut Yapı 

Kooperatifi 
Tasfiye Kurulu

Adres : Osmaniye Mah.
Engin Sok. Çakır Apt.
No : 7 GEMLİK

“Genel merkezimiz, 
burs dağıttımız öğrenciler 
için havuz sistemi diye ad
landırdığı yeni bir düzenle
me getirdi.

Yurt çapında uygulama
ya başlanılan bu sistem ile 
toplanan yardımlar bir ban
kada biriktiriliyor, burs veri
lecek öğrenciler belirlene
rek, toplanan para bunlara 
dağıtılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda 7-8 
kişi olan burs sayısmı, bu yıl 
20’yi çıkardık. Her öğrenci
ye 10’ar milyon lira burs ve
riyoruz. Hedefimiz bu sayıyı 
30 öğrenciye çıkarmak”

Hacı Onal, Atatürkçü 
gençlerin yetişmesi için on
lara destek verilmesini 
hatırlatarak, burs verilen öğ
rencilerin yoksul, başarılı ve 
Atatürkçü gençler arasnıdan 
saptandığım söyledi.

Gemliklilerin Atatürk çü 
gençliğin yetişmesi için 
onların eğitimine maddi 
destek sağlamada yrdımcı 
olmalarım, bu konuda 
Gemlik halk Bankası 
Şübesi’ne açtırılan havuz 
hesabına yapılacak burs 
yardımlarının daha çok 
Atatürkçü gençe dağıtıla 
cağını belirtti.

Onal, “En az on kişi 
biraraya gelerek, bir 
öğrenciye burs verebilir. Bu 
bir paket sigara parası eder. 
Desteklerinizi bekliyoruz” 
dedi.

İLAN
04.12.1998 Tarih, 23543 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun elektrik 
abonelerinin borçları için alınan 98/12032 sayılı 
karar göre,

Elektrik abonelerinden 1997 yılı sonuna kadar 
tüketilen birikmiş enerji bedeli alacaklarının tahsili 
bir defaya mahsus olmak üzere 20.12.1998 
tarihine kadar ilgili mevzuat hükümleri 
çerçevesinde hesaplanacak gecikme cezasının % 
10 oranındaki tutarı kadarı abonelerden tahsil 
edilecektir.

- Daha sonra takibe konulmuş ve devam 
etmekte olan 1997 yılı sonuna kdar tüketilen 
birikmiş enerji bedeli alacakları ile taahhüde ve 
takside bağlanmış alacakların tahsil işlemlerinde 
de bu karar hükümleri uygulanır.

- bu karar kapsamına alınan alacakların 
20.12.1998 tarihine kadar ödenmesi halinde asıl 
borçluları ve kefilleri hakkındaki kanuni takibatlar 
da durdurulur.

- Bu karar kapsamına giren borcun 
ödenmemesi halinde elektrik enerjisi bedelinden 
doğan tüm alacaklara yürürlükteki ilgili mevzuat 
uyarınca işlem yapılır.

Bilgi edinilmesi ve gereği için ilanen duyurulur.

TEDAŞ
GEMLİK İŞLETME 

BAŞ MÜHENDİSLİĞİ

KUMLA’DA 
HAVUZLU

SATILIK VE 
KİRALIK

DAİRELER
Tel: 51317 97

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 1997/1072
Gemlik ilçesi, Şahinyurdu Köyü, Pabuçcu Mevkiinde kain, doğusu defe, 

çalılık, Fehime Özdemir, batısı İbrahim Avcı zeytinliği, Mehmet Bahar zeytinliği, 
kuzeyi papuçcu deresi, güneyi tarla yolu ve yoldan sonra Halil Top zeytinliği ile 
çevrili Harita Mühendisi Nesrin Tuncer’in rapor ve krokisinde tesbit ettiği 
14.066.44 M2. lik taşınmazın davacı Mehmet Ali Zambak tarafından 
senetsizden tesçili talep edilmdiğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak 
iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 
1997/1072 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

AİLE GAZİNOSU
Her türlü Nişan, Düğün ve 

özel günleriniz için rezervasyonlarımız 
devam ediyor.

Tel:513 10 71 GEMLİK
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YARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

YARATMA ÖZGÜRLÜĞÜ
Yaratıcılık deyince genellilde sanatta ve 

teknik alandaki anlatını çeşitleri, olanakları 
akla gelir. Oysa yaratıcılık yaşamın her 
alanında olanaklı olan bir süreçtir. Öyle bir 
süreç ki insanın özgürce kendini, düşüncesini 

Bansıtahildiği bir süreç. Yaratıcılık herkeste 
var olabilen yatkınlıktır. Eğitim bireylerdeki 
yaratıcılığı ortaya çıkarmak ve geliştirmektir 
bir bakıma. Eğer eğitim sistemimiz 
yaratıcılığı geliştirecek donanımlara sahip 
olsaydı toplumsal sorunlarımızı daha kolay 
çözebilirdik. Eleştirel bakma, neden-sonuç 
ilişkisi, sorgulamak, yeni sentezlere 
ulaşabilme yaratıcılığın değişik görüntü
leridir. Bilgi çağında yaşıyor olmamız yaratıcı 
eğitimin önemini arttırmaktadır. Eğitim sis
temimiz bırakın yaratıcılığı ortaya çıkarmayı, 
teşvik etmeyi, kısıtlayıcı ve engelleyici nite
liktedir.

Yaratmak bireysel özgürlüktür. Yaratıcı 
süreçte hayal zenginliği yaratcılığı besleyen 
öneme sahiptir. Oysa çoçuklarımızııı hayal
lerine bile ipotek koymaya çalışıyoruz. 
Herkesten farklı düşünmek ve algılamak 
hakkımız değil mi? Başkalarına benzemeye 
Çalışarak, zorlayarak kendi kişiliğimizi kay
bettiğimizin farkında mısınız? Feda edilen 
"benlik olunca kendimize ne denli 
Mmancılaşıvoruz. Davranışlar, düşünceler, 
beğeniler hep anonim. Prototip insan tipi 
böyle oluşturuluyor. Geleceği senin adına 
başkaları kurgulasın. Düşünmeye, düşünce 
üretmeye ne hacet. Birileri senin adına 
düşünsün.
। Yaratıcılık, yaşamı algılamamızda ve 
tanımamızda, bir soruna çözüm getirmede 
başvuracağuııız hazinemizdir. Kişisel zengin
liğimizdir.
E Daha iyi bir yaşamda, kendimiz 
olmamızda yaratıcılığm önemi büyüktür.
■ Olayların birbirleriyle ilintilerini, bağlarım 
kavramamızda vazgeçemeyeceğimiz özgür 

ganimizdir
E Yaratıcılığm geliştirilmesine entellektüel 
birikimin payı oldukça büyüktür.

Nasıl Bir Hükümet 
Gerekiyor

Siyasi yelpazedeki dağınıklık hepimi
zin malumu.

Bu bölünmüş tablodan, hükümet çıkar
makla zorlanıyoruz.

Sağcılar sağcıların, solcular solcuların 
adeta baş düşmanı.

Her yeni hükümet kuruluşu sırasında, 
halk büyük gerilim yaşıyor.

Yine, yine gerilimlerin arefesindeyiz.
Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Ecevit’e gö

rev verdi.
Ayrıca kamuoyuna bir de mesaj verdi.
“İşte bu çalkantılar yeni bir hükümet 

çıkarır” diye.
Ama. Kimsenin çalkantıya dayanacak ha

li kalmadı.
- Ne iş aleminin gücü kaldı.
- Ne halkın takati kaldı.
Bugünlerde, milli birliğe ihtiyacımız var.
İki de birde, her lafın başında kullandığı

mı bu deyimi, eylek olarak ortaya koymamız 
lazım.

Bunun da tek yolu şudur.
Milli Birlik ve Milli Mutabakat Hüküme

tidir.
Böyle bir hükümet, iç politikada tansiyonu 

düşürür.
böyle bir hükümet, dışa karşı bizi güçlen

dirir.
Peki. Böyle bir hükümet nasıl kurulma

lıdır.
- bu hükümete mecliste grubu buluna

na bütün partiler katılmalıdır.
- Eğer gerekiyorsa, mesliste grubu olma

yan partilerin "konusunda uzman olan millet
vekilleri” Hükümete alınmalıdır.

- Bu milli mutabakat hükümeti anlayışı 
Sinde, hiç bir parti veya hiçbir milletvekili 

şlanmamalıdır.
Peki. Bu hükümetin başına nasıl bir baş

bakan atanmalıdır.
- Bir kere dış politika deneyimi olması 

gerekir.
- Ekonomiden anlaması gerekir.
- Asker ve sivil bürokrasinin güveninin 

kazanmış olması gerekir.
- Tüm siyasi partilerin ve tüm milletvekil

lerinin benimseyeceği biri olması gerekir.
- Dış ülkelerde tanınmış olması gere

kir.
- Şu andaki makamının ve geçmişteki ko- leri "halkın” gerisinde kalırlar.

numunun bu görevle örtüşmesi gerekir. o zaman dayatmalara baş vururlar.
mlllmeklll Sl?m1‘>aUcaba''ik'ere Sal"P b'r 9erM’<te kanul,l,n 
m"Sgö’”™ özelliklere sahip olanlar Myaanıduymazlar.

içerisinde, en şanslı olan kişi Hikmet Çe- Bazıları, bu gerçeği görür.
tın’dir. Toplumdan, “10 yıl” geride olduklarım dile

Hele Avrupa ülkelerinin “Kürt sorunu” getirir.
hırslarının esiri

met çetin, bu çevrelere verilebilecek en et- olmaya devam eder,er-
kili cevap olur. Akliları, hep hırslarının gerisinde kalır.

Peki Sayın Ecevİt’in nesi var denebilir.
Sayın Ecevit dürüsttür ve deneyim

lidir.
Ama. Sayın Ecevit’in Başbakanlığı iç 

barışı sağlayamaz, politikada tansiyonu 
düşüremez.

İşte. Sade bir vatandaş olarak, bizim 
önerimiz budur.

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK’ "uçuk" bir söz

Matbaamızda bilgisayarlı sistemle kaşe 
ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 
BİR TELEFON YETERLİ!
KÖRFEZ OFS€T

Tel: 513 17 97 gemlik rehberi

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTÎ. 
ACENTELİĞİ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu 5131379
Gar. Kom 5131206

Kaymakamlık
Kaymakamlık 513105i
Kaymakamlık Ev 5131052
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

- 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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

TAKSİLER
KörfezTaksi 5131821
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324
Manastır Taksi 5143550

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Şu İşletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe M. 
Yazı İş. Md. 
Su Arıza

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325 
5134521-182 
5134521-111 
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 
Ozgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likitgaz 
Yeni Likitgaz 
Alevgaz

513 12 95
514 17 00
513 16 37
513 1637
513 88 43
513 22 59
513 45 46
51428 41
513 65 00
513 40 95

Haftanın Fıkrası
Kocasının ceplerini karıştırmayı adet 

edinen bir kadın bir gün bir kartvizit 
bulur.

Üzerinde şu yazılıdır. “Alice Gra 
442170”

Akşam öfkeyle kocasına kartın sahibini 
sorar.

Adam umursamayarak cevap verir.
“ - Ay Alice’yl mi kıskandın? Alce 

nedir biliyor musun? “
Yoo” der kadın.

- “ Hay allah, Alice bir yarış atıdır. Çok 
kazandırdı bana.”

Kadın özür diler ve olap kapanır.
aradan bir hafta geçer. Adam 

akşam yine evine döner.
Kapıyı açan karısını öper ve sorar.

bir

Ne var ne yok sevgilim? benri 
arayan oldu mu?”

“■oldu.”
“ - Ya. Kim aradı.”
“ - Önemli değil! Hani Alice atlı bir 

yarış atı var dı ya.
Demin o telefon etti.”
Adam bir sıçradı, iki sıçradı.
Ama. Üçüncü de yakayı ele verdi..
Şimdi artık, (G) li ganyan oynama şansı 

bile kalmadı.

Sözün Özü

Daima kendi düşündüğünü, 
doğru zanneden insan, 
Ne kadar zavallıdır.

“Alain”

Böyle bir insan, önce “demokrat" değildir, 
başkalarının fikirlerine önem vermez. 
Başkalarının inançlarına saygı duymaz.
Bu kafadaki insan ve insanlar hele yönetici 

konumunda iseler, o zaman işler daha zorlaşır.
Bu kafadaki insanlar gelişmeye ve değişime 

kapalıdırlar.
zaman içerisinde, cahil olarak nîtelendirdik-

O kadar gevezeydi ki, plajda 
dilini güneş çarpmıştı.

Resmi Daireler
TEK Arıza 5132066
TEK İşletme 5134503
Turizm Der. 5131274
Spor Sah. 5140095
Orm. Böl. Şf. 5131286
Milli Eât. Md. 5131174
Halk Egt. Mrk. 5131846
Halk Kutüp. 5131353
As. Şb. 5131057
Karayolları 5131308
Liman Bşk. 5131133
Mal Md. 5131095
Nüfus Md. 5133742
Özel İd. Md. 5131507
Tapu Sic. Md. 5131414
Müftülük 5131364
Gümrük Md. 5131411-
Tekel Md. 5131042
Ver. Da. Md. 5132360
İlçe Tar. Md. 5131186
İlçe Seç. Md. 5134994

Gemi Saatleri
Yalova-Kartal:(lşgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30 

(Tatil)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-Sirkecl:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil) 
6.30-13.00-17.30 Sirkecl-Yalova:(işgünü) 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-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10- 

18.25 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30

Feribot 
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı) 

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

Sihirli Anahtar
Diyalog bir anahtardır.
İnsanlar arasındaki sorunları 

çözer.
Ülkeler arasındaki anlaşmaz

lıkları ortadan kaldırır.
Herkes diyalogun önemine 

değinir.
Bu sihirli anahtarı dilinden dü

şürmez.
Ama. Gelin görün ki, hiç kim

se diyalog ortamının oluşmasına 
katkı da bulunmaz.

Çünkü, ilişkiler sırasında çıkan 
sorunlara, “kan davası mantığıy
la” bakılır.

Artık, yaşadığımız çağda, in
sanlar ve ülkeler arasındaki “ilişki 
anlayışı” değişmiştir.

- Artık hiç bir ülke, diğer bir 
ülkenin ebedi dostu değildir.

- Ebedi düşmanı da, değildir.
Artık dostluk ve düşmanlığın 

yerini, “karşılıklı çıkarlar” almış
tır.

- Bu anlayış insanlar arasındaki 
ilişkiler içinde geçerlidir.

Diyalogun kurulması için, bazı 
şartlar gerekir.

Önyargılı olmamak, lazımdır.
Öfkeyi ortadan kaldırmak la

zımdır.
Tarafların birbirlerine sevgi ile, 

dostluk ile yaklaşmaları gerekir.
Bakın, “Yunu&Emre” ne diyor.
“Sevgini şimdi söyle
Musalla taşında değil”
İnsanlara olan sevgimizi, on

ları kaybetmeden önce söyleye
lim.

Hakkımızı, onları kaybetme
den önce helal edelim.

Bu değerlerin yaşarken farkı
na varalım.

Kurduğumuz güzel diyaloglarla, 
halka örnek olalım.

Burada en büyük görev, yö
neticilere düşüyor.

Onların uzlaşmaz tutum yarı 
halkı karamsarlığa itiyor.

Sert tartışmaları, halka yan
sıyor.

Politikacılar her fırsatta diyalo
ga açık olduğunu söylüyorlar.

Ama. Kalplerindeki kronikleş
miş önyargıları söküp atamadık
larından, diyalog söylemlerini, 
hayata geçiremiyorlar.

Ve. “Balık baştan kokuyor”

KÜMLA’DA 
HAVUZLU

SATILIK VE 
KİRALIK 

DAİRELER
Tel: 

(0.224) 
5131797

ÇEVREMİZİ 
TEMİZ TUTALIM



Körfez
8 Aralık 1998 Salı

hk yarı fikstürü belH oldu

Zeytinspor: o Samsungiicii: o
Türkiye Bayanlar liginde bu sezon 

karşılaşmalara katılacak olan Gemlik 
Zeytinspor Bayan Futbol Takımı, geçtiğimiz 
hafta yaptığı hazırlık maçında, Samsungücü 
takımı ile yenişemedi.

Geçtiğimiz dönem Türkiye 2.ncisi olan 
Samsunsporgücü ile pazar günü Gemlik 
Stadında yapılan karşılaşma, iki takımın 
karşılıklı ataklarıyla geçti.

Gemlikli seyircilerin büyük ilgi gösterdiği
devre taraflarkarşılaşmada, birinci 

birbirlerine gol atamadılar. 
İkinci devreye hızlı başlayan

Sayfa: 6

Gemlikspor Deplasmanlı Bölgesel Lig 10. gurupta ilk yarıyı lider tamamladı

Samsunsporgücü Zeytinspor kalesini sık sık 
yoklaması sonuç vermedi.

Karşılaşma golsüz 0-0 sona erdi.
FİKSTÜR BELLİ OLDU
Bu yıl ilk kez bayanlar liginde mücadele 

edecek olan Gemlik Zeytinspor’un ilk 1998- 
99 lig karşılaşmaları belli oldu.

Gemlik Zeytinspor Bayan Futbol Takımı

1998-99 ilk yarı fikstürü ise şöyle:
ilk karşılaşma, 20 Aralık 1998 Pazar günü 

Gümüşsüyü ile
İkinci karşılaşma, 27 Aralık 1998 Pazar 

günü Susurluk Barışspor ile Gemlik stadında 
saat. 13.00’de

Üçüncü karşılaşma, 3 Ocak 1999 Pazar 
günü Adana Yataşspor ile Adana Gençlik 
Sahasında saat 13.00'de

Dördüncü karşılaşma, 10 Ocak 1999 
Pazar günü Çanakkalespor ile Gemlik 
stadında saat 13.00'de

Beşinci karşılaşma, 17 Ocak 1999 Pazar 
günü İstanbul Dostlukspor ile Gemlik 
stadında saat 13.00'de yapılacak.

Gemlik Zeytinspor Kulübü Başkanı İhsan 
Ünlü, hazırlık karşılaşmaları ile bayanlar 
Türkiye ligine hazırlandıklarını, Türkiye 
genelinde Gemlik’in adını duyurmak için 
ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini 
söyledi.

GemliksDor: 93
Balta
O£WeÜXAL , '''

Gemlikspor Basketbol Takımı i

KONGRE İLANI
KÜÇÜK KUMLA ALİ KÜTAHYA İLKÖĞRETİM OKULU 

KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin olağan kongresi 26 Aralık 1998 Cumartesi günü saat: 19.00’da 

okulumuz toplantı salonunda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı taktirde toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte 

tekrarlanacaktır.

GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
2- Divan teşkili
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
4- Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması
5- Yönetim ve denetim Kurullarının aklanması
6- Yeni yönetim ve denetil kurulları seçimi.
7- Dilek ve temenniler 8- kapanış.

YÖNETİM KURULU

Deplasmanlı Bölgesel Ligdeki 5. 
maçında Balıkesir DSİ Sporu 93-61 
yenerek ilk yarıyı lider tamamladı.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü 
Orhangazi Spor Salonu’nda oynanan 
maça tutuk başlayan Gemlikspor 
Basketbol Takımı, rakibin sert oyunu 
karşısında ilk yanda zorlandı.

Karşılaşmaya Yakup, Mete, Ozan, 
Muzaffer, Serdar ilk beşiyle başlayan 
Gemlikspor, ilk 5 dakikalık periyotta 
12-4 öne geçerken ilk yanyı 37-31 önde 
kapattı.

Gemlikspor ilk yanımı aksine ikinci 
yarıya hızlı başladı. Kaptan Ozan’ın 
etkili oyunu ve diğer oyuncuların 

, katkıları ile fark açtı son 5 dakikaya (76- 
51) 25 sayı önde giren Gemlikspor, 
maçıda 32 sayı farkla 93-61 kazandı.

Grubundaki 5 maçını kazanan 
Gemlikspor Deplasmanlı Bölgesel lig

10. grupta 
tamamladı.

ilk yarıyı yenilgisiz lider

2. Türkiye Deplasmanlı Basketbol 
ligine yükselme yolunda emin adımlarla 
ilerleyen Gemlikspor Basketbol Takımı, 
2.yarının ilk maçım 10 Ocak 1999 Pazar
günü saat 14.00’de Orhangazi 
Salonu’nda Karamürsel Spor 
yapacak.

Hakemler : Caner Özkan- 
Odacılar

Spor 
ile

Suat

du< 
üz< 
W

GEMLİKSPOR : Serkan ** Yakup 
4**, Selim 5***, Mete 7***, Ozan 33 
****, Muzaffer 7*** Serdar 18*** 
Turgay 13 *** Melih 6**

BALIKESİR DSİ SPOR: Kutay 
18***, niyazi**, Banş 4**, korcan 2*, 
Cahit 14***, murat 3*, Hakan *, Yiğit* 
Ersel 20***

5 finalle çıkan : Dak. 38.10 Cahit 
(Balıkesir DSİ Spor)

me

S
Meı 
reti 
ve 
ayı

Mü 
açı 
38. 
yaf 
ayr
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

K 
Ö 
A 
F 
€ 
Z

Kaşe ve mühürde beldeme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BÎR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

[Fransa’dan dönen Belediye Başkanı düzenlediği basm toplantısında DYP’lilere sert bir dille çattı

“Pireyi deve yapıyorlar”
|Z Belediye Başkanı Nurettin Avcı, Fransada bulun

duğu sırada DYP tarafından yayınlanan basın bildirisi 
üzerine gazetecilerle sabah kahvaltısında basın 
toplantısı yaptı.

DYP’lileri sert dille eleştiren Avcı,"Bunların ilçenin 
meselelerini çözme gibi bir niyetleri yok”dedi.

Filiz inşaatın altından geçen su borusuna geçmiş 
dönem Belediye Başkanlan tarafindan izin verildiğini 
söyleyen Avcı, “Politikaıunda bir üslubu olmalı. 
Politikacı sokak serserileri gibi konuşmamalıdır. Biz, 
bizden öncekilerin yanlışlarım düzeltmeye 
çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Haberi sayfa 3’te

DYP İlçe Başkanı Yıldıran, “Avcı bize teşekkür etmeli”
Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım, Bele

diye. Başkanı Nurettin Avcı’nın yaptığı basın toplantısı 
üzerine “Partimizin, su konusunda gpsterdiği hassasiyet 
üzerine iki gün daha devam etmesi Çeklenen arıza 8 
saatte tamamlandı” dedi.

Halkın kendilerine teşekkür ettiğini söyleyen Yıldırım, 
çalışanların şu partiden, ' bu partiden ' diye 
suçlamadıklarını, bizim tepkimizden sonra işçiler canla,

söyledi. Yıldırım, ANAP’lılar önce 
kalan işleri tamamlasın yeter dedi.

başla çalışarak, görevlerini daha iyi yaptılar şeklinde 
konuştu. ANAP İlçe Başkanı Adnan Tekin’! de 

Yıldırım, DYP’nin hiçbir zaman 
çıkmadıklarını, yaptıkları hizmetlerin 
belediyenin kullandığı çöp 
Bakanlığı yazdığını, tüm

Başvurular, 15 Ocak 1999 tarihine kadar yapılacak.

Kalfalık, ustalık 
sınavları Şübat’ta
I Gemlik Çıraklık Eğitim 
Merkezi’nde 1998-1999 öğ
retim yılı kış dönemi kalfalık 
»ve ustalık imtihanları şubat 
ayında yapılacak.

Çıraklık Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü'nden yapılan 
açıklamada, yönetmeliğin 
38. maddesine göre 
yapılacak olan sınavlara, 
aynı yönetmeliğin 4. mad

desine göre müracatların 
kabul edileceğini, kalfalık 
imtihanlarının ise 3308 
sayılı kanununl 6.-35. mad
desi ve geçici madde 
hükümlerine göre yapıla 
cağı açıklandı.

Başvuruların 15 Ocak 
1999 günü Çıraklık Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü’nâ 
şahsen yapılacak. ■ ■

İmam Hatip Lisesi’nde 
türban eylemi sürüyor

Okullardaki kılık kıyafet yönetmeliklerinin 
uygulanmasının sıklaştırılması üzerine İmam Hatip 
Lisesi’nde derslere başörtü ile giren öğrenciler, derslere 
alınmadı.

asfaltlanıyor

Basın Toplantısı
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, geçtiğimiz hafta 

Fransa'dan döner dönmez, ayağının tozuyla basın 
toplantısı düzenledi.

TÜGSAŞ'Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısına 
tüm gazeteci dostlarımız katıldı.

Başkan Avcı’yı ilk kez bir basın toplantısında bu kadar 
sert ve kızgın gördüm.

Fransa da olduğu sırada Filiz inşaatın altından geçen 
su borusunun çatlaması ve suların iki gün ilçe bazında 
kesilmesi üzerine -nedense bizim elimize geçmeyen- 
DYP basın bildirisi, toplantının ana temasıydı.

Başkan, önce Fransa gezisini anlattı. Bu arada 
belediyeden tek kuruş harcamadan bu gezinin gerçek
leştiğini altını çizerek belirtti.

Avcı, konuşmasında siyasetin kirletildiğinden söz 
ederken DYP’lileri suçladı. 1980 yılı öncesinin siyase- 
tlninin geriye döndüğünü vurguladı.

Binaların altından geçen su borularının kendi döne
minde yapılmadığını, Manastır'da 2 bin metre su borusu 
döşeyerek, Günaydın Sitesi altından geçen hattı 
değiştirdiklerini, suçlanacak kişinin kendileri değil daha 
önceki yönetim olduğunu söyledi.

Avcı, burada haklıdır.
Muhalefet neden daha önceki dönemde su boruları 

sitelerin altından geçerken sesini çıkarmadı.
Köşemde sürekli yazıyorum.
Gemlik Belediyesi'nde etkin bir muhalefet maalesef 

yok.
Hakkı Çakır'ıır döneminde CHP’II Mustafa 

Küçüksiphayı, Necdet Buluk, Mehmet Fikri Semerciler ve 
Sadullah Sözer muhalefet örneğinin en güzelini verdiler.

Yönetimleri çalıştıracak olan muhalefettir. Bu unutul
mamalı.

Gemlik İmam Hatip Lisesi 
kız öğrencilerinin derslere ba
şörtü ile girmek istemesi okul 
yönetimince engellenmesi' 
üzerine öğrenciler, eyleme 
başladılar.

Milli Eğitim Bakanlığımın 
tüm ülke genelinde okullarda 
kılık kıyafet yönetmeliğinin be
lirlediği şekilde derslere girme
si konusunda yayınladığı ge
nelgenin sıkı bir şekilde uy
gulanması Gemlik İmam Hatip 
Lisesi’nde sorun yarattı,

Geçtiğimiz.' hafta "cuma 
günü İHL okul e yönetimi; 
Valilikten gönderilen kılık 
kıyafet yönetmeliğini uygula
ması üzerine türban ve 
başörtülü öğrencilerin ders 
lere giremeyeceği bildirildi. 
Bunun ' üzerine öğrenciler 
alkışla protesto yaptılar. Okul 
bahçesinde toplanan öğrenci 
velileri de öğrencileri destek

lediler.
' Mazlum-Der Bursa Şube 
Başkanı Rıfat Balkan’ın okul 
yöneticileri ile yaptığı 
görüşmede, öğrencilerin ders 
lere • alınmamasının suç 
olduğun söylemesi işe yara
madı.

Bu arada polis, okul ve 
çevresinde geniş önlem âldı.

Eylemler, , dün ve bugün 
devam etti.

Kız öğrencilerle birlikte 
erkek öğrencilerde -derslere 
girmediler.

. İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna, öğrencilerin 
derslere girmemekle disiplin 
suçu işlediklerini, herkesin 
kılık kıyafet yönetmeliğine 
uymak zorunda olduğunu, 
yönetmeliğin değişmedikçe, 
yapılacak bir şeyin olmadığını 
Söyledi.

ilçemizin en uzun cadde
lerinden biri olan Orhangazi 
Caddesi, Belediye tarafın; 
dan asfaltlanıyor.

1180 metre uzunluğunda 
.12 metre eninde olan Or
hangazi Caddesi'nde 
geçtiğimiz hafta başlayan- 
asfalt çalışmalarına yaklaşık 
30 milyar lira harcanacak. 
. Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, yeni kavşağın açılma

sından sonra- İlçeye giriş ve 
çıkışlar yeniden düzenlene
ceği için, Orhangazi Cadde
si girişin en büyük alternatif 
yolu olacağını söyledi.

Başkan Avcı, yola set ya
pılmayacağını, sıcak asfalt 
çalışmalarının tamgmlan- 
masından sonra yol çizilerek 
ilçeye modem bir yol kazan
dırılmış olacağını söyledi.

BORUSAN’da üzücü bir kaza

Kamyondan düşen 
şoför kurtarılamadı

Ramazan başlıyor
İslam aleminin en kutsal aylarından olan Ramazan 

ayı 20 Aralık 1998 pazar günü başlıyor.
Gemlik Müftüsü Mustafa Aksoy, ramazan ayı süresin

ce müslümanların oruç tutarak, daha fazla İbadet 
edeceklerini, bu kutsal ayın İlçemiz halkına, memleketi
mize, İslam alemine ve tüm İnsanlığa hayırlara vesile ol
masını dileyerek, “Ramazan ayının birlik ve beraberlik 
içinde geçmesini arzuluyoruz” dedi.

Öte yandan ramazan nedeniyle Gemlik Yardım
severler Derneği yine Belediye Düğün Salonu'nda yok
sul halka yiyecek dağıtacak.

ilKİifiliil
Gemlik Borusan

Fabrikası’nda meydana 
gelen olayda boru yüklü 
kamyondan düşen 
kamyon şoförü İsmail 
Acar, doktorların tüm
çabalarına 
tarılamadı.

Üzücü 
geçtiğimiz 
çarşamba 
dana geldi.

karşın kur-

kaza, 
hafta 

günü mey-

Ha beri sayfa 3’de
Borusan şoförlerinden 

İsmail ACAR, 
dikkatsizlik kurbanı

DEMOKRASİ...
DEMOKRASİ...

HANGİ DEMOKRASİ ?

BİZE ÖZGÜ DEMOKRASİ.
AZINLIKLA ÇOĞUNLUĞU YÖNETEN 

DEMOKRASİ.
SÖZDE DEMOKRAT, ÖZDE DEMOKRAT 

OLAMAMIŞLARIN DEMOKRASİSİ...

ŞJnan
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Sanatçı ve devlet
“Devlet”in “sanatçT’sı olur mu?
Bana göre olmaz! Sanatçı, “Devlet” 

adı verilen ve kimi zaman toplumsal geli
şime aykırı bir devinim şüreöi sergileye- 
bilen “kurum”la “aidiyet” ilişkisi içinde 
olamaz, olmamalıdır. Böylece bir ilişki, 
sanatçının bağımsız üretme işlevini 
olumsuz yönde etkiler.

Örneğin “12 Mart” ve “12 Eylül” ara 
rejimlerinin baş tacı ettiği birtakım sanat
çılar, daha doğrusu zanatçılar vardır -ad
larını anmanın gereği yok şimdi-. Bunlar, 
o rejimlerin koruyucu kanatları altında 
“icra-i zanaat” eylemişlerdir.

Sonra?
Hiç!
Ama o dönemlerde -yine örneğin- 

prostat kanseri olup da, “devlef’in, te
davisi için bile yurt dışına çıkmamasına 
izin vermediği kimi sanatçılar, ölmüş, 
olmalarına karşın yaşamaktadırlar.

Nazrm’ı ele alalım. Nazım, “Devlet 
sanatçısı” mıdır? Kuşkusuz hayır, bin 
kez hayır! Ama Nazım türk şiirinin baş 
ustasıdır, dünya şiirinin en seçkinlerin
dendir. Hiçbir kişi, ya da kurum, bu ger
çeği değiştiremez.

Ya Aziz Nesin? O da “devlet sanat
çısı” veya “devlef’in sataçjsı değildi, 
olmamıştır; böyle bir şeyi aklının ucun
dan bile geçirmemiştir. Hatta snırım öyle 
bir önderi götürülmüş olsaydı ona, yep
yeni bir mizah konusu bulduğu için müt
hiş keyiflenir ve oturur yazmaya başlardı 
hemen.

Çetin Âltan?

Ona niye önermediler acaba? Prla- 
mento serüvenini “Ben milletvekili 
iken” adlı yapıtında tiye aldığı gibi, 
“devlet sanatçılığı” ile de dalga geçe
ğinden çekindikleri için mi?

Evet, devletin sanatçısı olmaz. Çün
kü sanatçı, “devlef’in değil, içinde ya
şadığı “halk”ın, hatta bir bakıma kendi, 
özgün dünyasının ürünüdür. (Devleti 
karşısına alıp yerden yere vurabilir, ko
şullar bini gerektirebilir.

Sanatçı, eğer “devlef’le “aidiyet” 
ilişkisi içine girmiş, bunu için sindirebil- 
mişse, görüşlerini açıkladıkları için demir 
parmaklıklar arkasına atılan düşün ve 
sanat adamlarına sahip çı-ka-bi-le-mezl

Ona böyle bir hak, bu tür bir ayrıcalık 
tanımaz devlet!

Ama eğer devlet, “uygar” ise, sanat
çısı üzerinde hak iddia etmye de kalkış
maz. Ona saygılı olur, çünkü bilir ki,

“milletvekili olunabilir, bakan, hatta 
Cumhurbaşkanı olunabilir, ama sa
natçı olunamaz.”

* * *

Gelelim seksen küsür kişinin “devlet 
sanatçısı” ilan edilmesine. Geçen Pa
zar günkü yazısında şöyle diyordu Oktay 
Ekşi:

“Sayın Demirel’e tevdi edilmiş de 
dejenere olmamış bir yetki veya ku
rum bulmak -bize kalırsa mümkün de
ğildir.”

İşin özeti bu iştel
Hürriyetin internet aracılığıyla yaptığı 

anketin sonucu da doğruluyor konunu 
“dejenere” edildiğini, “Devlet sanatçılı
ğı ünvanı, son ünvan dağılımıyla ‘yara 
aldı’ denilebilir mi?” sorusuna, yüzde 
92'lik bir çoğunluk “evet, yara aldı” ya
nıtını vermiş.

Boşuna değil...
Bakıyorsunuz, sanatçı-kişiliğini, yılla

rın imbiğinde damıtarak bugünlere gel
miş bir Melih Cevdet Anday, sazıyla çağ
ları kucaklayan bir Afif Sağ, ülkeyi bir 
uçtan bir uca “gide gide” dolaşmış bir 
Fikret Otyam, son romanı 50 bin basılan 
bir Orhan Pamuk, bir Avni Arbaş, bir Atıf 
Yılmaz, bir Turhan Selçuk.... devletin 
“atıfef’ini kabul etmemişler.

Daha önce de bir Yaşar Kemal.
Şundan veya bundan.
Murat Bardakçı yazıyor. Ercüment 

Batanay gibi türk musikisinin bir büyük 
ustasına, “Seni devlet sanatçısı yap
tık, şu şu şu belgeleri gönder” demiş
ler, sonra vazgeçmişler!

Erol Sayan, Cüneyd Orhon, Niyazi 
Sayın, Meral Uğurlu, Muzaffer Birtan, 
Rıza Rit ve saz eserleri üstad Reşat Ay- 
su dururken...

■ Meyhane mezelerine bol keseden ih
san eylemişler devlet sanatçılığını!

Önce statüde değişiklik yapmışlar, 
uluslararası üne sahip olma koşulunu, 
ulusal düzeyde tanınmış olma koşuluna 
indirgemişler.

- Ve bence asıl bu noktada yanlış yap
mışlar. Çünkü bu formata çok daha uy
gun, ulusal düzeyde çok daha yaygın 
üne sahip, TV kanallarının reyting 
trampleni olmuş son derece değerli 
sanatçılar var liste dışında bırakılan :

Örneğin Bülent Ersoy var...
Fatih Ürek var..
Seyfi Dursunoğlu (Huysuz Virjin) var..
Var oğlu var... t

Yagmar 
zeytini 
engelledi

Geçtiğimiz hafta böl
gemizi etkisi altına alan kar 
yağışları ve ardından gelen 
yağmur zeytin ürününü 
toplanmasını engelledi.

Balkanlar'dan gelen ilk 
soğuk hava mevsimin ilk 
karim da getirdi. Kar 
yağışları bölgemizde, etkilu 
olurken, zeytinlikler iki gün 
süre ile beyaz örtü ile kap
landı. Umurbey, Katırlı, 
Hamidiye gibi yüksek yer
lerdeki zeytinliklerde karın 
etkisiyle dalların kırıldığı 
görüldü.

Kar yağışlarının ardından 
başlayan yağmur, pazar 
gününe dek sürdü.

Bu nedenle zeytin üreti
cisi bir hafta' dinlenmek 
zorunda kaldı.

Pazar günü havanın 
kapanmasına karşın yağışın 
olmamasını fırsat bilen üreti
ciler, yeniden zeytin topla
maya başladılar.

Zeytin ürününün baskın 
olduğu yerlerde,' ürünün 
olgunlaşmaması üreticiyi 
güç duruma soktu. Kararan 
zeytinlerde yer yer 
yumuşamanın başlaması da 
kalitenin düşmesine neden 
oldu.

Türk Sanat 
Nâziği 
Konseri 
bağra

Gemlik Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneği döneminin 
ilk konserini bu gece vere
cek. ■

Belediye Düğün Salo- 
nu’nda saat 19.30'da başla
yacak olan konserin ikinci 
İoölümünde, sözlerini Necip 
Artan'ın yazdığı ünlü besteci 
Şef Erdinç Çelikkol tarafın
dan ilçemiz için bestelediği 
“Gemlik” adlı “Acem 
Aşiran” makamındaki eser 
de seslendirilecek.

YAZGISININ YAZILDIĞI

KAYIP
Nikkam NK 3008 
Seri No 00008850 

nolu yazar kasa 
ruhsatımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.
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Gemlik 
Körfez sizin 
gazeteniz.
Okuyun, 
okutun, 

abone olunuz.

KAYIP
Gemlik Trafik 

Subesi’nden almış 
okluğum sürücü 

belgesi, Urla Nüfus 
Müdürlüğü’ndeıı 

aliniş olduğum nüfus 
cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
M. Yaşar GÜNEŞ

YER
Maharete ihtiyaç olan 
yerde fazla güce ihtiyaç 
yoktur.

Herodotus
Herkesin, birbirini ayağından tutup kendi cehennemine çekmeye 

çalıştığı, yetkili yetkisiz herkesin, hükümetin nasıl kurulması gerektiğine 
endekslendiği şu günlerde belki de hiç gözaldı edilmemesi gereken bir 
başka konu vâr!

Bu da; bir toplumun yazgısının yazıldığı, belirlendiği kurum: PAR- 
LEMENTO!

Kuruluşundan bu yana defalarca badirelere uğramış,^ kurum, işlevini 
neden toplumun arzuladığı gibi yerine getiremez? Neden değişen, gelişen 
toplumun gereksinmelerine uygun olarak kendini zamanında yenileye
mez? Temel işlevi olan yasaları zamanında çıkaramaz, eskiyenleri iptal 
edemez?

Doğal ki; pek çok neden sıralamak olası! Ama; temelde olup-bitenleri 
doğru ve kolay algılayabilmek için Parlementonun kimyasına şöyle bir 
göz atmak yeteriidir!

Parlementonun kimyası!.. Yani; Parlamenterleri Toplumun 
yazgısını yazan, belirleyen bu insanlar, her şeyden önce, en azından 
bu toplumun izdüşümü olmak durumundadır! Bu toplumun bulun
duğu konumdan daha ileriye taşıyabilecek bilgi, vicdan ve cesaret 
donanımına sahip olmak durumundadır!..

Peki; böyle midir?
Elbette, bu’yüce çatı altında oraya layık olanlarda vardır. Ama; ne 

kadar?
İşlevini gerektiği gibi yerine getiremediğine göre düşünmek gerekir!
Bırakalım yaşadığımız dünya ve ülkenin doğru bir tahlilini, seçildiği 

yöreyi bile tanımayan bir parlamenterin toplumun yazgısını yazmakla 
katkısı ne olabilir! Ne olduğu ortada! Ellinci sınıf bir filmi izler gibi hergün, 
herkes tanık buna!

Her şeyin belirleyicisi insandır! En iyi sistemler bile yetersiz 
ellerde dejenere olur! Bunu biliyorsunuz!

Öyleyse, diyeceksiniz elden ne gelir? Bu toprakların insan yapısı, en 
iyiler-yeterliler diye onları göndermedi mi oraya?

Doğrudur! Böyle düşünebilenler sorumluluğunun bilincine 
ulaşanlardır!

Bir şey daha diyebilirsiniz: Elden ne gelir ki! Daha iyilere-yeterlilere, 
bütün kapılar, kapanmıştır! *

Sistem böyle!
Tabldot listeler önümüze koyuluyor, başka seçeneğinde, yok, deni 

yor! Partiler monarşisini-oliyarşisini aşmak olası mı?
Haklısınız!
Sisyphos Efsanesi’nin Camus’ce yorumu gibi!

Yazgısı,
Bir umutsuz türküdür!

. Yankılanır, güler günüme!
Derki;
aşındırsan da zamanı
aşılmazın içindesin!
Her ne kadar benzemese de düne, 
değişen ne;
gökkubenin altında, 
gökkubenin üstünde!

Bu da doğrudur! Her iki halde de çaresizlik!
Çaresizlik çözüm olmadığına göre, öyleyse ne yapılmalı? 

Çaresizliğin çaresi ne olabilir?

r Dilinizin ucuna geliveren şey! Söyleyemiyor, korkuyor, ürküyorsunuz! 
Binlerinden değil belki! Derin bir nefes aldıktan sonra, bir çok defalar o da 
denendi! Çare olmadı, diye geçiriyorsunuz içinizden!

Parayı veren düdüğü çalar! Çalıyor diyorsunuz! Tepeniz atıyor! 
Yüreğiniz sıkışıyor!

Bu durumdan, yüreği ferahlayanlar da var! Onları gördükçe daha 
da öfkeleniyorsunuz!

Parlementoda düdük çalanlar değil, yazgınızı doğru yazanları, 
yazabilenleri görmek istiyorsunuz! Haklısınız!

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Parlemento'ya 16 sosyalist milletvekili 
kazandırdığı seçimler öncesiydi. İstanbul’da!

Dönemin ünlü saz ustalarından Aşık İhsani, ön seçimlerde listenin en 
başına oturuvermişti!

Rahmetli M.Ali Aybar da, listenin eri altına alıvermişti A.îhsani’yi! Bu 
duruma tepkiler yükselince de:

- Ne yani; meclise gidecek de, orada saz mı çalacak, deyivermiş!!.
Doğal ki; İhsaniyi küçümsediğinden değildi! Meclisin işlevinin ne 

olduğunu hatırlatmıştı sadece! ■

Çaresizliğin çaresini söyle! Biliyorsan, uzatıp durma lafı diyeceksiniz!
Kelin merhemi olsa kendi başına süreri Bu biri İkincisi: Yok ki; böyle - 

bir reçetel..

Ama kangren olması için yine de bazı şeyler yapabilirsiniz!
Seçim histerisine “angaje” kimselerin telkin, baskı ve palavrasına 

kapılmamak gibi!
Oy verme tekniğini doğru kavrayıp, istemediğiniz kimseleri ayıklamak 

gibi!
İradenizi dışlayan tabldot listelere onay vermemek gibi!.. Gibi!..
Daha da önemlisi, parası olduğu için düdüğü çalacak olanların 

gazına gelip birbirinize düşmeyin, birbirinizi kırmayın!
Ve politikanın, kirli bir çıkar kavgasına dönüştüğünü ne yazık ki; 

böyle!- aklınızdan çıkarmayın!
Yazgınızı en doğru yazabilecek olanları parlemento'ya gönderebil 

meniz dileğiyle!
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[Fransa dan dönen Belediye Başkanı basın toplantı düzenledi Başkan Avcı 
muhtarlara yemek verdi

“Pireyi deve yapıyorlar”
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, Fransada bulunduğu sırada ICf|VAf 

DYP tarafından yayınlanan basın bildirisi üzerine gazetecilerle J

Kavanozdaki taşlar

__________________—-------- —_____ ' -' &

Gonca YERLİYURT

sabah kahvaltısında basın toplantısı yaptı.
DYP’lileri sert dille eleştiren Avcı,"Bunların ilçenin meselelerini

çözme gibi bir niyetleri yok’’dedi.
Belediye Başkanı Nurettin Avcı,'düzenle

diği basın toplantısında DYP'lilerl sert dille 
eleştirerek, "Bunların ilçenin meselelerini 
çözmek gibi bir sorunları yok. Pireyi deve 
yapıyorlar. İnsanın kafasını karıştırmaktan 
başka birşey yapmıyorlar.” dedi.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, yanında 
İlçe Başkanı Adnan Tejdn/Yönetlm Kurulu 
Üyesi Erol Köksal, Belediye Başkan Vekili Hü
seyin Ulukaya İle birlikte TÜGSAŞ Tesislerinde 
gazetecilerle kahvaltılı basin toplantısı yaptı. 
” Fransa gezisi hakkında bilgi veren Baş
kan Avcı, Llon kentinde demek üyeleri ile ; 
Başkonsolosluğa giderek görüştüklerini, ora
dan Ruanne kentine geçtiklerini söyledi.

Gezideki amacın Ruanne kentindeki 
Tûrklerin Belediye İle İlişkilerini İyileştirmek İçin 
çağrıldığını söyleyen Başkan Avcı, kasaba
nın Belediye Başkanının daha önce 4 yıl ba
kanlık yapmış biri olduğunu, alınan randevu 
İle kendisi İle görüştüklerini söyledi,

Ruanne İle kardeş şehir olması İçin gel
mediklerini bildiren Belediye Başkanı Avcı-, 
Gemlik ve çevresini tanıttıklarını belirterek. 
Belediye Başkanını Türkiye'ye davet ettiğini 
söyledi.

Ertesi gün kendileri için düzenlenen ye
meğe katıldıklarını ve Türk derneklerini ziya
fet ettiklerini bildirdi.

SERT AÇIKLAMALAR
K- Başkan Avcı, Gemlik'e gelir gelmez Doğ
ru yol Partisi tarafindan Türkiye'de bulun
madığı bir sırada yayınlanan basın bildirisini 
kendilerine verdiklerini, bunu okuyunca şa
şırdığını söyledi.

Avcı, şöyle konuştu:
• “ Fransa’da bulunduğum sırada suların 
iki gün akmaması üzerine bu konuyu politik 
malzeme yaptılar. DYP Yöneticilerinin haka
rete varan bir bildiri yayınlamalarından do
layı kınıyorum. İlçenin meselelerini çözmek 
gibi bir niyetleri yok. Pireyi deve yapıyorlar. 
İnsanların kafasını karıştırmaktan başka bir 
şey yapmıyorlar. Bizi karalayıcı ifadeler do
lu bu bildiriyi kendilerine iade ediyorum. Bi
rinci yanlışlık ilçeyi susuz bırakan ana su 
borularının inşaatların altından geçmesi bi
zim zamanımızda değil, 1993 yılındadır. Biz, 
bu yanlışlığı düzeltmeye çalışıyoruz. Ma
nastırda bu yanlıklıkları biz düzelttik. Bir si
tenin altından geçen ana boruları bu yaz 33 
milyar lira harcayarak, 2000 metre boru dö
şeyerek değiştirdik.”
L Filiz Apartmanı altından geçen su borusu 
konusunda da bilgi veren Belediye Başkanı,

Marmarabirlik
Gemlik Börusan Fabrikası’nda meydana gelen 

olayda boru'y^kîü-kamyondan düşen kamyon 
şoförü doktorların tüm çabalarına karşın
kurtarılamadı

.rşamba günü,
2 milyon 350 bin 
kilo zeytin aldı

72 Nolu Gemlik Marmarabirlik Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifi, ortaklarından 2 
milyon 350 bin kilo zeytin aldı.

Kooperatif ilgileri tarafından yapılan 
açıklamada, zeytin üreticilerinin yağan 
yağmur nedeniyle ürünlerini toplamaya 
ara verdiklerini, havaların düzelmesiyle 
ürünlerini toplamaya başladıklarını ve 
bugüne kadar 2 milyon 350 bin kilo zey
tin aldıklarını ve ortaklarına 1 trilyon 400 
milyar lira ödeme yapacaklarını belirtildi.

Atımların sezonun kapanmasına ka
dar devam edeceğini söyleyen yetkililer, 
ödemelere önümüzdeki günlerde başla- 

kendisinin Fransa'da olduğu sırada, sitenin 
altından sesler geldiğini, borunun deprem 
İle zaman İçinde çatladığını, daha büyük 
tehlike meydana getirmeden, İnsanların ha
yatına tehlikeye düşüreceği düşüncesiyle İl
çede suların kesildiğini belirterek, konuşma
sına şöyle devam etti.

" Boru patlayıp, apartmanda oturan in
sanların ölmesini mi bekliyorlar. Bir insanın 
hayatı Gemlik’in birkaç gün susuz kalma
sından da mı önemsiz. Boruyu tamir etmek 
için suyu kesmek zorunda kaldık. 1988 yılın
da ihale edileıvsu şebekesi bu yıl bitti. Pro
jeye uygun hat döşenmemiş, ortada proje 
yok, vanalar eksik, kimin nerede olduğu 
belli değil. Yangın vanaları boşta duruyor. 
Kısacası İller Bankası’nın işi takip edilmemiş. 
Bu arada DYP ilçe Teşkilatı’nın talihsiz 
beyanlarına hedef oluyorum. Daha önce 
de Karsak Deresi’ndeki düzenleme 
nedeniyle yine yanlış açıklamalar yapmış
lardı. Görüyorsunuz aylardır yağmur 
yağıyor, dere taşmadı. Gemlik sular altında 
kalmadı. Bunlar, ‘‘çamur at, izi kalır" poli
tikası sürdürüyorlar. 1984’den bu güne 
kadar biz ANAP olarak, bu politakayı güt
medik. 1980 öncesinin politikasını yapan 
DYP’li arkadaşlar, hala aynı politikayı 
güdüyorlar. Çalışan insanları yıldırıyorlar. İyi 
niyetli insanların politaka yapmasını engel
liyorlar. Bu insanlar banada çamur atarlar 
diye siyasetten soğuyorlar.”
■■ Politikanın da bk uslübih olması 
gerektiğini savunan Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, politikacının sokak serserisi 
gibi konuşmaması gerektiğini belirterek, 
“Politika karşılıklı düşünceleri insanı rencide 
etmeden ifade etmek sanatıdır. Politika 
yaparken dikkatli olmalıyız. Bunlar, gölge 
etmesinler, başka ihsan istemiyoruz. 
Çalışmalarımızı beğenmeyebilirler. Yeter ki 
iyi niyetli davransınlar. “ dedi.

Gazetemiz Sorumlu, Müdürü Kadri Güler, i 
başkanın açıklamalarından sonra İnşaat
ların altından geçen başka, boruların olup 
olmâdığinı sordu.

Tehlike yaratan başka borunun 
olmadığını belirten Belediye Başkanı Avcı, 
boruların 1983 yılından önce yapıldığını,- 
kendi dönemine rastlayan hiçbir borunun 
inşaat altından geçmediğini söyledi.

Gemlik'ten 5 bin tohluk su deposunun 
hizmete girmesinden sonra kiril su içmenin 
mümkün olmadığını, buradaki suyun sürekli 
klorlandığını belirtti.

Geçen haftaki deve hikayesinden sonra aldığım 
övgüler bana bu hafta da bir hikayeyi sizinle paylaşma 
cesareti verdi.

Efendim öykümüz bir okulda geçiyor.
Günlerden bir güri öğretmen, öğrencilerine “hadi, 

küçük bir deney yapalım” der ve masanın üzerine 
kocaman bir kavanoz koyar. Sonra torbadan çıkardığı 
irice kaya parçalarını dikkatlice kavanozun içine 
yerleştirir. Kavanozda taşlar için yer kalmayınca sorar.

“Kavanoz doldu mu?”
Sınıfta herkes “evet doldu” cevabını verir.
Öğretmen “demek doldu öyle mi” der ve bir kova 

küçük çakıl taşını kavanozun tepesinden boşaltır. 
Kavanozu eline alıp sallar ve küçük parçalar büyük 
parçaların sağına soluna yerleşirler.

Yeniden öğrencilere sorar:
“Kavanoz doldu mu?”
İşin o kadar basit olmadığını sezen bazı öğrenciler 

“yani tam da dolmuş sayılmaz” derler.
Öğretmen “aferin size” der ve devam eder.
Masanın altından bu defa bir kova dolusu kum 

çıkarır., Kumu kaya parçaları ve küçük taşların 
arasındaki bölgeler tümüyle doluncaya kadar döker. 
Ve yenideri sorar:

“Kavanoz doldu mu?”
Öğrenciler hepsi bir ağızdan “evet doldu” diye 

bağırırlar.
Öğretmen “emin misiniz* der ve bir sürahi su 

çıkarıp kavanozun içine dökmeye başlar.
. Sürahide su bitince öğretmen “Eğer büyük taş 

parçalarını baştan kavanoza koymazsanız, daha 
sonra asla koyamazsınız” der.

Ve ardından herkesin kendisine sorması gereken 
soruyu sorar.

“Hayatınızdaki büyük taş parçaları hangileri? 
Onları ilk iş olarak kavanoza koyuyor musunuz? 
Yoksa kavanozu kumlarla ve suyla doldurup 
büyük parçaları dışarda mı bırakıyorsunuz?”

Hayatımızda bir daha asla dolduramayacağımız 
boşluklar olmaması için önceliklerimizi baştan belir
lememizi öğütleyen güzel bir öykü bu.
* Önceliklerim ne? Aile mi? Kariyer mi? Eğlence mi? 
Dostluk mu? İlkeler mi?

Yoksa bunların dışında önemsiz ayrıntılar mı 
yaşamamızı dolduruyor?

Hayatımıza eklemeyi ihmal ettiğimiz büyük taş 
kaldı mı dışarda?

Evet evet kavanoz daha dolmadan bu soruları 
zaman zaman kendimize sormak ta yarar var...

BORUSAN’da üzücü bir kaza

nacağını söylediler.' *
Öte yandan Marmarabirlik dışında İl

çemiz zeytin halinde İşbankası kuruluşu 
olan Antdemir’de zeytin alımlarmı sürdü
rüyor.

Antdemir’den yapılan açıklamada, 
bugüne kadar yaklaşık 700 ton zeytin al
dıklarını, Gemlik ve Mudanya'da alımla- 
rın sürdürüldüğünü, kaliteli zeytine önem 
verdiklerini ve her hafta çarşamba günü 
aldıkları ürünlerin bedelinin İş Bankası 
şubelerindeki üretici hesaplarına yatırıl
dığını hatırlattılar.

tin kendilerine ver
diği 21 milyon lira 
maaşın yetersizliğin
den yakınarak, ma
aşlarının en az asgari 
ücret kadar olmasını 
istediler.

Belediye Başkanı Nu
rettin ÂVcı, köy ve mahalle 
muhtarlarına yemek verdi.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü TUĞSAŞ Tesisle
rinde öğle yemeğinde bira- 
raya gelen Belediye Baş
kanı Nurettin Avcı, köy ve 
mahalle muhtarları sorun
larını dinledi.

18 köy 3 beldenin 9 
muhtarı ile 11 mahalle 
muhtarına yemek veren 
Başkan Avcı, biraraya gel
menin siyasi amaçlı olma
dığını, amacının muhtarları 
biraraya getirerek, sorunla
rım dinlemek olduğunu 
söyledi.

Yemekte muhtarların 
sorunlarını dinleyen Baş
kan Avcı’dan muhtarlar, 
kendilerine bilgisayar veril
mesini istedi. Bu konuda 
Belediye Başkanının yar
dımcı olmasını bekledikle
rini söylediler.

Başkan Avcı, muhtarlık
ların, bilgisayarla donatıl
ması halinde işlerin daha 
da kolaylaşacağını ancak, 
belediyenin sağlayacak im
kanı bulunmadığını, bu ko
nuda muhtarlara yardım 
sözü verdi.

Muhtarlar, maaşlarında 
da yakındılar. Maaşlarının 
asgari ücret düzeyine çıka
rılmasını isteyen muhtarlar, 
aldıkları 21 milyon liranın 
az olduğundan yakındılar.

Yemekte, Devlet Hasta
nesine alınacak ambu
lansla ilgili bilgi veren Bele
diye Başkanı Avcı, Sağlık 
Bakanlığı ile yapılan te
maslar sonucu 4.5 milyar 
lira yardım geldiğini, ancak 
bu paranın ambulans al
maya yetmediğini, kalan ’ 
miktarın Hastane Yaptırma 
Derneğinden istemelerine 
karşın, isteklerinin geri 
çevrildiğini söyledi.

Başkan Avcı, şöyle ko
nuştu.

“Derneğin, bankada 
13 milyar lira parası var. 
Buna karşın hastane için 
alınacak ambulansa des
tek olunması İçin olum
suz cevap verdiler. Der- i 
neğin kuruluş amacı has- i 
taneye yardım etmektir. 
Bu tutumları üzerine ben
de belediye otobüs bilet
lerinden derneğe kesilen 
800 bin lira yardımı kal
dırdım. Amacına uygun 
çalışmayan derneği mah- | 
kemeye vererek, 4 yıl ge
riye doğru belediye oto- i 
büs biletlerinden kesilen

lan düzeltmek için kasaya çıkan şoför İsmail 
Acar’ın dengesini bozması sonucu yere düşmesiyle

Düşme sonucu başından paralanan İsmail Acar,

parayı geriye Is- | 
teyeceğlm. Ambulans

. alımı için kalan parayı ise 
Valilik’ten sağlamaya 
çalışacağım. Her ne şart- ş 
larda olursa olsun, am- i 

. bulansı hastaneye | 
‘ kazandıracağım” dedi.
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Yağışlar, kaza getirdi
• Geçtiğimiz hafta boyunca devam eden ya

ğışla^ trafik kazalarına neden oldu.
TUGSAŞ yolunda aynı noktada iki kaza 

meydana gelirken, Manastır Mevkiindeki kaza 
hafif atlatıldı.

9 Aralık 1998 çarşamba günü Bortrans’a ait 
34 JU 179 plakalı panel minibüs Gemlik'ten 
Borusan yönüne giderken, TÜGSAŞ lojmanları 
karşısında direksiyon hakimiyetini kaybederek, 
şarampole yuvarlandı.

Kazada, araç sürücüsü Şemşettin 
Şimşek(54), hafif yaralanırken, araç büyük 
hasar gördü.

10 Aralık 1998 Perşembe günü s'aat 10.00 
sıralarında ise aynı yerde, 34 NBG 10 plakalı 
Borusan Fabrikası’na ait Renault Toros marka 
otomobil yerin kaygan olması ve sürücünün 
dikkatsizliği sonucu virajı dönerken devrildi.

Araçta bulunan şoför Murat Temiz(23), 
Turgut kaya(32), İsmail Hançer(33), 
yaralandılar.

Yaralılardan İsmail Hançerin sol omuzu 
kırılarak, Gemlik SSK Hastanesi’ne kaldırıldı. .

Öte yandan Manastır Mevkii'nde bir süre 
önce bir taksi şoförünün ölümüne neden olan 
yerde, pazar günü ilginç bir kaza daha 
meydana geldi.

küçük kumla4dan Gemlik yönüne gelmekte 
olan Tofaş 124 özel bir otomobil BP Benzin 
İstasyonu'ndan Eğitimciler sitesi'ne giderken, 
yola sokak aralarından akan su nedeniyle 
kaymaya başladı.

Sürücünün aniden frene basmasıyla araç, 
ters istikamete dönerek, yolun solunda park 
etmiş olan başka bir araca çarptı. Her iki araçta 
önemli ölçüde maddi zararlar meydana 
gelirken, aracın içinde bulunan ismini 
öğrenemediğimiz aile, hafif bir şekilde 
yaralandı, kazadan sonra araçta bulunan 
küçük bir çoçuk ile araç sürücüsünün eşi olayı 
etkisi ile fenalıklar geçirdi.

İLAN

Tasfiye halinde S.S. Güneş Konut 
Yapı Kooperatifi 4.12.1998 tarihinden 
itibaren tasfiyeye girmiştir, borçlu ve 
alacaklıların vesikaları ile birlikte tasfiye 
memuru Kadir CANKURT’a 
müracaatları önemle rica olunur.

Tasfiye Halinde
S.S. Güneş Konut Yapı 

Kooperatifi 
Tasfiye Kurçlu

Adres :
Osmaniye Mah. Engin Sok.
Çakır Apt. No : 7
GEMLİK

KUMLA’DA 
HAVUZLU 

SATILIK VE 
KİRALIK 

DAİRELER 
Tel :51317 97

DYP’li kadınlar 
siyasi haklan elde 
edilişi kutladılar

Doğru Yol Partisi Gemlik 
İlçe Kadiri Komisyonu üyeleri 
Türk Kadınlarına siyasi hakla
rın verilmesinin 64.' yıldönümü 
nedeniyle düzenledikleri .ba
sın toplantısında konuşan İlçe 
Başkanı Yüksel Yıldırım, "ka
dınlarımız tepeden inme par
lamentoya geliyor. Biz kadın
larımızı seçerek, parlamento
ya götürmek istiyoruz” dedi.

DYP İlçe binasından dü
zenlenen, basın toplantısında 
konuşan İlçe Başkanı, Yüksel 
Yıldırım, “19401ı yıllarda ka
dınlarımız kendilerine Verilen 
siyasi hakları daha iyi kullana
biliyorlardı. Bugün bu hak da
ha da gerilemiş durumda. Bu
nu parlamentodaki kadın par
lamenterlerin sayısını daha 
net bir şekilde görebiliriz. Ka
dınlarımız tepeden inme par
lamentoya girdi. Biz kadınları
mızı seçerek götürmek istiyo
ruz. Ülkemizde demokrasi

tam .olarak oturmuş değildir, 
kadınlarımız, siyasete daha 
da önem vermelidirler," dedi..

•Seçmenlerin büyük ço
ğunluğunun kadın olduğuna 
dikkat çeken Yıldırım, çeşitli 
demokratik kitle örgütleri ve 
sivil: toplum örgütleri kadınla
rın çabaları ile ayakta durdu
ğunu, Atatürk ilkelerine kadın
ların daha çok sahip çıktıkları
nı hatırlatarak, “Başarılı ka
dınlarımız, Türkiye’nin gururu, 
Türk kadınının yüz akıdır^ 
Türkiye gibi hergün büyüyen, 
gelişen bir ülkede Genel Baş- 
kanımız Prof. Dr. Tansu Çil
lerin Başbakanlık yaparak, 
siyasette yerini alması, dün
yada ender ojaylardan biridir. 
Türk kadınını siyasi, iktisadi, 
ekonomik, kültürel alanda sivil 
toplum örgütlerinde görev 
almalı, cesaret ve inançla 
haklarını aramalıdır.” dedi.

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI 
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemiz Yiyecek Malzemeleri ve laboratuvar malzemeleri ihalesi 84-8213 sayılı kanunu 29-A ve 
müteakip maddelerine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ile ihaleye çıkarılmıştır.

İhale 28.12.1998 PAZARTESİ günü Gemlik Devlet Hastanesinde yapılacaktır. İhale ile ilgili idari,ve 
teknik şartnameler Gemlik devlet hastanesi Döner sermaye Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi 
istenildiği taktirde 3.000.000.- TL. bedelle temin edilebilir. İsteklilerin idari ve teknik şartnamede istenilen 
belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatine kadar Döner Sermaye Saymanlığımıza 
vermeleri postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

Basın : 98/ 23

CİNSİ MİKTARI
GEÇİCİ

BEDEL TUTARI^
GEÇİCİ 

TEMİNATI SAATİ
Yaş Sebze ve meyve 20 Kalem ;; 1.689.150.000 50.674.500 09.00
Ekmek 1 Kalem 1.350.000.000 40.500.000 09.15
Kuru Gıda 52 Kalem 6.788.350.000 203.650.500 09.30
Süt Mamülleri 12 Kalem 6.720.000.000 201.600.000 10.00
Tüp 3 Kalem 879.380.000 26.381.400 10.30
Sinai Gazlar 2 Kalem 1.219.000.000 36.570.000 11.00
Et • 5 Kalem 10.025.000.000 ' 300.750.000 11.30
Tavuk Eti 2 Kalem 2.100.000.000 63.000.000 14.00
Labarotuvar Malz. 22 Kalem 3.143.900.000 94.317.000 14.30

AİLE GAZİNOSU
Her türlü Nişan, Düğün ve 

özel günleriniz için rezervasyonlarımız 
devam ediyor.

Tel: 513 10 71 GEMLİK———g—=^= »———  ——_— --—=
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Muzaffer Gürboğa
Eğitimci

SEVGİ ÖZÜRLÜ TOPLUM
’Yaşadığımız ekonomik ve sosyal sıkıntılar nede
niyle sevgiyi yoğun yaşamayan bir toplum olduk çık
tık.
- Bunun nedenlerini düşünmek ve çözüm üretmek 
zorundayız. Yazılarımda sıkça bu konuyu İşlememin 
nedeni önceleri sevginin toplumsal değerimiz olma- 
sından kaynaklanmaktadır. Bizim kuşak sevgisizlik or
tamında büyümedi. Neler bu olumsuz ortamı oluştur
muş ise onlar üzerinde durmak gerekiyor.

Çarpık kentleşme ve göç olgusu iletişimi en az dü- 
zeye indirmiştir. Kişilerde para hırsı akıl almaz boyut
larda. Toplumsal uzlaşma için ortak yönleri çoğaltacak 
yerde farklılıkları öne çıkarıyoruz. Siyasilerin temiz 
toplum istemlerini topluma inandırmaları zor görünü
yor. Kirlenme siyasette çok yoğun yaşandı. Çirkinlikle
ri izlemekten bıktık.. Paranın alamayacağı değerler 
azaldı. İnsanlarımız hiçbirilerinden çok uzaklara düştü
ler. Türkiye’nin gündemi saat başı değişiyor. Güzel 
Türkçemizl dilimizi sevseydik eğer yabancı adlara 
özenirmiydik? Kanglen haline gelmiş devlet içinde çe
teleşmeyi göremedik, körleştik. Herkes kendi içine ka
pandı. Haksızlıklara karşı örgütlülük oluşturulamadı. 
Yaşamı ve doğayı sevseydik eğer, doğayı kirletirmiy- 
dik? Emeğe değer veren sol birikim yok edildi. Toplum 
pusulayı şaşırdı. Emre Kongar’ın çok değindiği gibi 
yağma kültürü aldı başım gitti. Yağmayı önlemek için 
yamyamlara oy vermeyelim. Ekolojik denge yağma
dan, sevgisizlikten bozulmadı mı?

Atatürkün görkemli devrimleri birbir unutturulmaya 
çalışılıyor. Halkın eğitim düzeyi, toplumsal ve ekono
mik yapı, gelir dağılımındaki eşitsizlikler, toplumsal ba
rışı ve uzlaşmayı zorlaştırıyor. Temel hak ve özgürlük
lerin gerçekleştirilmesi ekonomik ve kültürel özgürlük 
ile doğrudan ilintili. Yığınla neden var' Böyle bir ortam
da sevgisizliğin olmaması olanaklı değil. Ne yapmak 
gerekiyor? Nedenlerirti bilirsek sonucu da değişti ribili- 
riz. İnsanımızı, özdeğerlerimizi sevmek, sahiplenmek 
gerek. Sevmeden hiçbir şeyi aşamayız. Taşın altına 
hepimiz elimizi sokalım. Sevenlere yol açalım. Hizmet 
Üretenlere engel olmayalım. Ortak frekanslarda 
buluşabiliriz. Sevgiyi bilinçli kılmak için içselleştir- 
meliyiz. Çirkinlikleri görmemezlikten gelme sorumsuz
luğuna düşmeyelim. Sorunların özünü görmeye 
çalışalım. 3
। Demokrasiyi içimize sindirelim. Bir yük olarak gör- 
meyelim. Sanatın yaşama gücü veren tılsımlı etkisine 
açık ojalım. Sevgiyi paylaştıkça kısır döngülerden kul- 
İulduğumuzu göreceğiz. Sevgi özürlü toplum ol- 
mayalım.

BEKLEME YOK!
Matbaamızda bilgisayarlı sistemle kaşe 
ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 
BİR TELEFON YETERLİ!
KÖRFEZ OFS€T

Tel: 513 17 97

Saniyede (257 $) 
Borç

Ekonomik durum sağlıklı değil.
Dış borçlar. (98) milyon Doları buldu.
Rantiyeye (6) katrilyon faiz ödendi.
Saniyede (257) Dolar borç ödeniyor.
Her vatandaşa düşen dış borç, (1545) 

Dolar.
Enflasyon (%70) lerin biraz altında.
Dövizin getirdiği, (%60) ların biraz 

üstünde.
Faiz ise, (%150) ler düzeyinde.
İşte tablo böyle.
Yani, Faiz oranı, dövizi ve enflasyonu 

ikiye katlamış durumda. Piyasada anor
mal bir şekilde durgunluk var. Ama. 
Fiyatlar daha aşağılara düşmemek için 
dirençlerini sürdürdükleri için, enflasyon 
arzu edilen indirilemiyor.

Faizler, (150) lerde olunca, esnaf ve 
küçük İşletmeler kredi kullanamıyor.

Çekler senetler geri tepiyor.
Para kıtlığı devam ediyor.

, Yüksek faizle para toplayan 
Bankalarda, “para stokları” hızla 
artıyor.

Para satamayan bankalar,- tehlike 
sinyali veriyor.

Dolar kuruna baskı yapıldığı için, 
ihracat geriliyor.

Dışarıdaki döviz, Türkiye’ye girmiy
or.

Peki. Bıi durum kaderimiz mi olacak.
Bir çözüm yolu yok mu?
Tabi ki var.
Piyasayı canlandırmak gerekiyor.
Ücret ve maaşlara, zam yapmak 

gerekiyor.
Taban fiyatlarını, artırmak gerekiy

or. .
İnşaat sektörünü, canlandırmak 

gerekiyor.
Devlet yatırımlarını, artırmak gerek! 

yor.
Peki bu tedbirler enflasyonu 

arttırmaz mı?
Belki bir kaç puan artırır.
Ama işten çıkarılmaları önler.
Kepenk kapatılmasını önler.
İhracatın düşmesini önler.
Bu aşamada, küçük oranlı bir de 

velüasyon yapmak gerekir.
(55). Hükümet, bu riske girmek 

istemiyor.
Böyle bir riske, ancak geniş tabanlı 

bir hükümet girebilir.
Bakın. Kriz geçiren uzak doğu 

ülkeleri devalüasyon yaptılar ve ihra
catlarını artırdılar.

Tekstil ürünlerini ucuzlattılar, 
Türkiye’de krize neden oldular.

Kriz, kronik hale gelmeden tedbir 
almak gerekir.

Ekonomik kararları, iç politikaya 
alet etmemek gerekir.

Haftanın Fıkrası
Teksaslının biri, Alaska’ya göç 

etmişti. Bir bara girip meyhaneci
ye sordu.

“- Baksana, Gerçek bir Alas
ka’lı olmak İçin şartlar nedir ?”

Dostum gerçek bir Alaska’lı 
olmak için, bir duble viskiyi bir 
dikişte içeceksin ve bir kutup ayı
sını da kalbinden vuracaksın.”

Teksas’lı, “Kolaymış öyleyse” 
dedi ve önce meyhanecinin uzat
tığı koca dubleyi bir dikişte bitir
di.

Gözlerinden ateş çıkar gibi ol
du ama aldırmadı. Diğer şartları 
yerine getirmek için meyhaneden 
çıktı. Gece yarısına doğru geri 
döndüğü zaman, adamın üstü ba
şı paramparça olmuştu. Yüzü, 
gözü çizikler İçindeydi. Ayakta 
zor duruyordu. Titrek bir sesle 
meyhaneciye seslendi.

“- Ayının Işide tamam dostum. 
Şimdi söyle bakalım. Kalbinden 
vuracağım Eskimo’yu nerede bu
labilirim.

Ülkemizde dar gelirliler; her 
dönemde hep ayının konumunda 
olduğu gibi “hırpalanıyorlar”!

Ama. Hırpalayanların üstü- 
başı paramparça değil. Yüzleri 
gözleri çizik içinde değil.

Bursa ve Gemlik Belediyeleri
Politikaya, yeni bir deyim girdi.
"Düşük Profilli Hükümet”
Nedir bu deyimin anlamı?
■ Reform yapamayan.
- Dış politikada etkin olamayan,
Yani kısacası “vaziyeti idara eden” 

hükümetlerdir.
Şimdi. Hükümeti bırakıp, Belediyelerin 

profiline bakalım.
Bana göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi 

verdiği hizmetler yönünden düşük profilli bir 
görüntü verdi.

Yani. Bursa için reform sayılacak bir 
MEGA projenin hakkından gelemedi.

- Hava kirliliğine son verecek,
■ Trafik sıkışıklığını giderecek,
- Toplu taşımayı hizmete sokacak, 
raylı-sistem projesine hayat veremedi, 

hız veremedi.
(5) yıl önce İhaleyi kucağında buldu.
İhaleyi beğenmedi, güzergahı beğenme-

dİ.

Sözün Özü
Arkadaşsız kalmak, 
Dünyada en büyük 
yoksulluktun

“Alfred Mussef

Madde çağı, insanı değiştirdi. 
İnsanın dini-imanı, para oldu. 
Yavaş yavaş ailesinden koptu. 
Daha sonra dostlarını kaybetti. 
Zaman içinde yalnızlığını hissetti. 
Çünkü iyi günde ve kötü günde 

dostlarının üzüntülerine ve sevinçlerine 
ortak olamamıştı.

Fakir olanların, zaten dostu arkadaşı 
yoktu.

Zengin olanlar ise, yaşam boyu gerçek 
arkadaş ve dostu bulamadı.

"uçuk" bir söz
O Kadar uzun boyluydu ki, 

yağmur yağdığında, herkesten 
beş dakika önce ıslanıyordu.

(3-5) ayda yeni bir ihaleye çıkacağına, 
raylı sistem projesini üniversite 
komisyonlarında yıllarca süründürdü, 
durdu. Halbuki kararlı bir tempo ile bu işe 
sarılsaydı belki de (1) yıldır raylı-sistemi kul
lanıyor olacaktık.

Başbakan (ANAP) lı, belediye (ANAP) lı 
olmasına rağmen mukavele ve kredi 
anlaşması, belki bir yıldan fazla bir süre 
bürokrasinin kıskacında süründü durdu. 
Ankara’da, özel bir takip bürosu kurulabilirdi: 
Bu işi, ekonomi ve siyasi alanda takip ede
cek özel bir tim kurulabilirdi.

Halbuki Başkan (1) taşla, (3) kuşu birden 
vurabilirdi. Egsoz kirliliği ve trafik çözülmüş 
olurdu. Bu önemli ihmal, park, bahçe, 
kütüphane gibi çalışmalarla kaçırılmaya 
çalışıldı. Ama. En keyifli anlarında bile, 
Rayl ı-Sistemle ilgili sorular Başkanın sürekli 
keyfini kaçırdı.

Bakın, şimdi yeni yeni sorunlar çıkmaya 
başladı.

- Firma vagonların farklı bir metalden, 
imalini teklif etti. Kıyametler koptu.

- Firma, belki gecikme nedeniyle ek 
süre isteyecektir.

■ Kriz var diyecek, Global kriz diyecek, 
belki de fiyat farkı isteyecektir.

İşte. Bütün bunların sebebi, projenin bir 
türlü hayata geçirilememesi olacaktır,

Gelelim Gemlik . Belediyesinin 
çalışmalarına.

Sayın Başkan, kariyer sahibi, kültürlü ve 
sakin bir uslubu var. Ama. Bu güzel özellik
leri, iz bırakan hizmetlere yansıtamadı. Belki 
ekibini kuramadı.

Belki de kararlarda, yeteri kadar insiyatif 
sahibi olamadı. Döğalgaz boru hattı, Başkan 
için önemli bir kozdu. En azından işe biryer- 
lerden, başlanabilirdi. Gemlik halkı .iz 
bırakan hizmetleri unutmuyor. (1). ve (2). 
kordonu düzenleyen, Başkanla» hep anıyor. 
Kalıcı hizmetlerle, hem halk kazanıyor, hem 
Başkanlar kazanıyor.

gemlik rehberi Gemi Saatleri
Yalova-Kartal:(işgünü) 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-YaIova:(İşgünü) 9.15- 

14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00;18.15
Deniz Otobüsü

ECZANELERResmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK işletme 
Turizm Der.
Spor Şah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kutüp. 
As.Şb.
.Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu SIÇ. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md. 
Ver. Da. Md. 
İçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

Kaymakamlık

Su Arıza

5131051 
5131052 
5131053
5İ32954 
5131028

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

514 28 41
513 65 00
513 40 95

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

.110
155 '
156
5131055
5131879
5131206

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

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

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTİ. 
ACENTELİĞİ

itfaiye
Polis imdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom

ULAŞIM 
UludağTurlzm 5131212 
Aydın Turizm 5132077

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

TAKSİLER

Gerekil Telefonlar

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

5132066 
5134503 
5131274 
5140095 
5131286 
5131174 
5131846 
5131353 
5131057 
5131308 
513.1133 
5131095 
5133742 
5131507 
513'1414 
5131364 
5131411- 
5131042 
5132360 
5131186 
5134994

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):09.15-1İ.35-16.15-18.30
Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-

18125 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30

Feribot
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı)

7.30-08.30- 10.30-12.30-14.30r16.30-17.30-
. 19.30-20.30-22.30(R.tesl, sah, çrş, prş) : 

07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30- 
17.30-19.30-20.30-22.30

5134521-111
Yalnız 185

Belediye TÜP DAĞITICILARI 1
Santral 5134521-23
Başkanlık 5134520
Zabja । . . 5132432 
Otobüs İşlet. 5134521-122 
Su İşletmesi 5134521-115
İtfaiye i 5132325
Muhasebe M. 5134521-182

Aygaz 513 12.95
Özgaz 514 17 00
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37 II
Ergaz 513 88 43 i
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 
Llkitgaz 
Yenf Llkitgaz 
Alevgaz

15 Aralık 1998

Gemiç Eczanesi

16 Aralık 1998

Sağlık Eczanesi
17 Aralık 1998

Erçek Eczarîesl 
18 Aralık 1998 

Engin Eczanesi"

19 Aralık 1998

Veziroğlu Eczanesi
20 Aralık 199B
İnci Eczanesi

21 Aralık 1998
Yiğit Eczanesi

ÇEVREMİZİ 
TEMİZ TUTALIM
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Emekli Belediye Memuru hiç yoktan elini kana buladı

Kira cinayeti
Gemlik Belediyesi eski tahsildarlarından 

Haşan Gedik, kira tartışması nedeniyle hiç 
yoktan yere elini kana buladı.

Olay, dün Yeni Mahalledeki Haşan Gedik'e 
ait işyerinde meydana geldi.

Haşan Gedik’in evinde oturan ve seyyar 
balıkçılık yapan Binay Aslan, bir yıldır ev 
kirasını ödememesi üzerine durumu Aslan'ın 
babasına şikayet etti.

Ev sahibine gelerek, kendisini babasına 
niye şikayet etti diye tartışmaya başlayan sey
yar balıkçı, kirayı ödemeyeceğini söyledi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 
Haşan Gedik, işyerinde bulunan av tüfeği ile 
Aslan'a üç el ateş etti. Karnında ve kolundan 
yaralanan genç balıkçı, Gemlik Devlet 
Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

ZeytlnsporBayanlar Futbol Takımının ilk yan fikstür maçı pazar günü yapılacak.

Amaç, Türkiye ligine çıkmak
Gemlik Zeytinspor Bayanlar Futbol 

Takımının ilk yarı 1998-99 fikstür karşı
laşmaları belli oldu.

Zeytinspor Bayanlar Futbol Takımı, 
20 Aralık 1998 Pazar günü saat 
13.00’de Gümüşsuyuspor Bayanlar Fut
bol Takımı ile karşılacak.

İstanbul Riva Tesisleri’nden yapıla

Olay, ilçede üzüntü yarattı. Emekli Belediye 
Memuru polis tarafından gözaltına alındı, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, ceza
evine gönderildi.

Em. Belediye Muhasebi Binay Aslan 
Haşan Gedik

cak karşılaşmaya hazırlandıklarını söy
leyen Gemlik Zeytinspor Kulübü Baş
kanı İhsan Ünlü, Gemlik’in adını duyur
mak istediklerini bunun için ellerinden 
gelen gayreti göstereceklerini ve 
amaçlarının takımlarını birinci Türkiye 
ligine çıkarmak olduğunu belirterek, 
Gemlikli futbolseverlerin gösterdikleri

Deplasmanda bölgesel lig 10. Grupta ilk devreyi lider kapattı.

Gemlikspor basketbol takımı, bu yıl ilk 
defa katıldığı Türkiye Deplasmanlı bölge
sel Lig 10. Grupta ilk devreyi lider olarak 
kapattı.

Gemlikspor Basketbol takınınım, hede
fi olan Türkiye’de 65 takınım katıldığı bu 
ligin sonunda 10 takım araşma kalarak 2. 
türkiye Deplasmanlı basketbol ligi terfi 
maçlarına katılarak ilk 4 takım araşma 
girmek ve 2. Türkiye Deplasmanlı 
Basketbol liğine yükselmeyi başardı.

Gemlikspor Basketbol Takımının 2. 
devre maçlarınm 10 Ocak 1999 günü 
başlayacağım söyleyen Gemlikspor basket

DEPLASMANLI BÖLGESEL LİG 10. GRUP 
1. DEVRE PUAN CETVELİ İSE ŞÖYLE :

O G M A Y P
1-GEMLİKSPOR 5 5 0 467 247 10
2-BEYLERBEYİ 5 4 1 351 323 9
3- BALIKESİR DSİ 5 3 2 317 337 8
4- KARAMÜRSEL 5 2 3 321 409 7
5- PAMUKSPOR 5 1 4 318 369 6
6- BİLECİK TEMPO 5 0 5 294 382 5

bol Takımı Antrenörü Zeki beleş 
takımından çok memnun olduğunu, 
başarılı maçlar çıkardıklarını, rakiplerinin 
sert oyunları karyısmda iyi mücadele 
ettiklerini ve hedeflerine ulaştıklarını 
söyledi.

Beleş, maçların Orhangazi Spot 
salonu’nda oynayan Gemlikspor baskebol 
takımına destek vermek için tüm Gemlikli 
basketbol severlerini karşılaşmalarına 
beklediklerini ve oyuncularım destek ver
melerini istedi.

OZKfiRDEŞLER MOBİLYA
yemek Odası O yatak Odası OMisafir Odası 
O Genç Odası çeşitleriyle hizmetinizdeyiz.

Tel: (0.224) 514 62 82
İstiklal Cad. Karsaklı Cami Altı GEMLİK



18 Nisan 1999 günü yapılması TBMM'nce kararlaştırılan yerel seçimler lçln| start verildi .Partiler başkan arayışında

ANAP adaylarını açıkladı
18 Nisan 199 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimler yaklaştıkça 

partilerde de aday çıkarma heyecanı artmaya başladı.
Fazilet Partisiyle başlayan anketli aday belirleme çalışmalarına şimdi 

DYP’iler de başvurdu. DYP’li aday adayları için yapılan anketin sonuçlarının 
’ açıklanması bekleniyor.

Fazilet Partisi cephesinde sessiz bir bekleyiş sürüyor. Aday açıklaması 
yapılmazken, ANAP II yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Gemlik 
Merkez Belediye Başkan adaylığına Nurettin Avcı yeniden gösterilirken, 
Küçük Kumla da Eşref Güre, Umurbey de Mehmet Fatih Güler’in adaylığı 

I kesinleşti.
ANAP İlçe Başkanı Adnan Tekin, Genel Başkan Mesut Yılmaz’ın eski 

belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmesini istemesinden dolayı 
| Gemlik ve Küçük Kumla da aday değişikliği olmadığını, Umurbey Belediye 

Başkanı Mete Okay’ın aday olmayacağını açıklaması üzerine Mehmet Fatih 
Güler’in aday olarak belde teşkilatınca belirlendiğini, Kurşunlu adayının ise 
önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

Ramazan başladı rlıiD.
Nurettin Avcı, 

hizmetlerime devam için 
yeniden aday.

Eşref Güre, üçüncü 
dönem için yeniden 

kolları sıvadı

Umurbey’de yeni bir 
isim İşletmeci ve yönetici 

M.Fatih Güler

İslam Aleminin kutsal 
ayı olan ramazan ayı geçti
ğimiz hafta pazar günü baş
ladı.
■L Ramazan ayı nedeniyle 
ilk teravih cumartesi akşamı 
kılındı. İlçemizdeki bütün 

camiler, müslümanlarca do
lup taştı.

Ramazan ayı nedeniyle 
fırınlarda çıkarılan pidelerin, 
300 gramı 80 bin liradan 
satışa çıkarılırken, iftar saa

HAFTAE4 BAKIŞ

tine yakın fırınların önünde 
uzun kuyrukların oluştuğu 
gözleniyor.

Ramazan ayı ile birlikte
çalışma saatlerinde
aksamalar olurken, bilhassa 
gıda sektöründe canlılık 
göze çarpıyor.

Ramazan, 18 Ocak 
1999 Pazartesi günü sonâ 
erecek. 19-20-21 Ocak 
1999 günleri ise Ramazan 
Bayramı kutlanacak.

□ Kadri GÜLER
Ambulans krizi

Gemlik Öevlet Hastanesi dar olanaklarına karşın 
hergün bir eksiğini daha giderme çabası içinde.
L Son olarak yaptırılan yoğun bakım ünitesi yakında 
devreye girecek. Böylece belki onlarca can kurtarılmış ola
cak. Emeği geçenleri kutluyoruz.
t Geçenlerde Belediye Başkanı Nurettin Avcı’nın basın 
toplantısında öğrendiğimize göre Sağlık Bakanlığından 
ambulans alımı için gönderilen para yetmeyince, Hastane 
yetkilileri “Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneğl”ne 
'başvurarak yardım istemişler, ancak olumlu yanıt ala- 
iipamışlar.

Olayı kaynağından araştırdım ve Derneğe yazılan 
yazıyı gördüm.
[ Gelen para 4.5 milyar lira, ambulans ise 7.5 milyar 
dolaylarında. Aradaki fark 3 milyar. Bu para bulunmazsa 
Bakanlıktan gelen para, ay sonunda geri gönderilecek.

kendi kendime soruyorum. Hastane Yaptırma ve 
Yaşatma Derneğinin amacı nedir?
L Derneğin elindeki para belki repodadır. Şurdadır, hur
dadır. Önemli olan halktan veya kurumlardan toplanan 
paranın Hastane için ihtiyaç olduğunda kullanılmasıdır.
| Ambulans alımı gibi çok önemli bir konuda Dernek 
^yetkililerinin olumsuz tavır takınmasını anlamak mümkün 
değil.
■ Gemlik’in tanınmış isimlerinin yönetim Kurulu üyeliği 
yaptığı Hastane Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Hastane 

»yönetimleri arasinda sürekli bir kopukluk yaşanıyor.
F Bir zamanlar bu kopukluk nedeniyle ikinci bir dernek 
kuruldu. Ama bu baştabipin başını yedi.
' Bir yardım derneğinin amacına uygun iş yapması işin 
özüne ve yasalar karşısında görevidir.
T Dernekten, ambuîas konusunda Gemlik halkı destek 

^bekliyor.

Iolsuzluğu 
arara kaldı

' Küçük Kumla TEDA&Tahsilat. Şubesinde İki yıl önce 
müfettişlerce ortaya çıktırılan 25 mllyar liralık yolsuzlukla 
ilgili olarak Bursa 1. 'Ağır <£eza Mahkemesinde 
sürdürülen dava karara kaldı. .

< Zimmet suçuyla-suçlanan-TEDAŞ görevlileri Muzaffer 
Doğan, .Şıddık Sevinç ve İbrdhlm Pehlivan Bursa'daki 
duruşmada, hâzır bulundu ve zimmet suçu işlemedikleri
ni kasa açığı nedeniyle mahkeme önünde olduklarını 
söylediler. ..

Bilirkişi raporu sanıkların zimmet suçu değil, “Görevi 
suistimal” olduğunu belirtirken. Cumhuriyet Savcısı da 
bazi sanıkların beraatihi işfedi. Duruşma başka bir tarihe 
kaldı.

Şef Erdinç Çelikkol ve öğrencileri
Gemlik lilere Türk Sanat Müziği ziyafeti çekti.

Muhteşem konser
Gemlik Belediyesi 

Sanat ve Kültür Derne
ği, döneminin ilk kon
seri büyük beğeni ile 
izlendi.

İki bölümden oluşan
konserin 
bölümünde 
Aşiran ve 
bölümde ise 
için sözlerini

birinci 
Acem 
İkinci 

ilçemiz 
Necip

M» 
MU II

Ünlü Besteci Şef Erdinç 
Çelikkol’un yönettiği 
konser, beğeni ile izlendi.

Türkiye İşçi Emeklileri Genel Başkanlığı-

Gemlik İşçi Emeklileri
Cemiyeti Başkam Faik YUMRU

na aday gösterilen Gemlik Şube Başkanı Fa
ik Yumru seçimi kaybetti.

Ankara TÜBİTAK Konferans Salonu’nda 
16-17 Aralık 1998 günü yapılan seçimlerde, 
halen Genel Başkanlığı sürdürmekte dian Et- 
hem Ezgü yeniden başkanlığa aday olurken, 
Gemlik Şube Başkanı Faik Yumru da, aday 
oldu.

Yapılan seçimlerde, eski başkan Ethem 
Ezgü, yeniden başkan seçilirken, Faik Yumru, 
seçimleri kaybetti.

Yumru, yaptığı açıklamada, kongre oyun
ları ile seçimi kaybettiğini, mücadelesini 
sürdüreceğini söyledi 

Artan’ın yazdığı, Şef- 
Besteci Erdinç Çelikkol 
tarafından bestelenen 
“Gemlik” adlı “Acem 
Aşiran” makamındaki 
eser seslendirildi.

, Dönemin ikinci kon
seri için çalışmalara 
önümüzdeki günlerde 
başlanacak.

Haberi sayfa 3’de

işçi Emeklileri Genel Başkanlığı Seçimlerinde Üzücü sonuç

Faik Yumru, ilkinde
başarılı olamadı

T/'ırLItrK lez'i Cmnlzlilnri D^elzonlıAı

SETREYLE
KALDIRDI... SALDIRDI
SALDIRDI. KALDIRDILAR...
BAKALIM SENATO’DA 
GEÇİREBİLECEKLER Mİ? 
BİR GEÇİRİRLERSE..
SEYREYLE IRAK’IN BAYRAMINI...

Unan kornet
Tüm insanlığın Mübarek Ramazanın, 

rahmet, bereket ve faziletinden yararlanmasını dilerim.
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'EMDEN
Yılmaz AKKILIÇ ........... .......—

Çözümsüzlük
Bu satırları yazmadan önce Çil

lerin btv’sini izliyorum. Aslında bu 
kanalı genellikle es geçerim, kimi
lerinin siyaset uğruna düştüğü 
gayya çukurundan gelen tuhaf 
sesler içimi bulandırır. Ama Saru- 
han Ayber arayıp ısrar etti, “Mut
laka izle, gör bak ‘doğrular söy- 
lemekteler” diyerekten.

Ekranda anlı şanlı medyamızın 
bir gülüyle bir de bülbülü. Aman 
tanrım! O ne şiddet ü celal! Sanır
sınız ikiside zemzem suyuyla yı
kanmış mübareklerin. Anlattıkları, 
söyledikleri doğru; bende imzamf 
atarım altına her dediklerinin. Ga
zete, radyo ve televizyonların bir 
“karterci zihniyetin eline geçti
ğinden yakınıyorlar. Aydın Do- 
ğan’a veryansın ediyorlar, Dinç 
Bilgine veryansın ediyorlar... Hız
larını alamayıp Cavit Çağlar’a ver
yansın ediyorlar!

Bankalarla medyaları harman
lamaya kalkışan Korkmaz Yiğit’!, 
Aydın Doğan’ı, Dinç Bilgini, Meh
met Karamehmet’i, Cavit Çağlar’ı 
bir eleştiriyorlar ki...

Sormayın gitsin!
Medyanın, artık her kapıdan 

yüzgeri edilen iri kıyım bülbülüyle, 
“refah”ı keşfederek “fazilet’le- 
nen gülünün konuştukça bal dam
lıyor ağızlarından. Benim, benim 
gibilerin yıllardır yakındığımız her 
ne var ise, ondan yakınıyorlar!

Gözlerim yaşaracak hanidiy- 
se...

Oysa ikisi de sabıkalı. Hem öy
le çok ki sabıkaları. Nitekim ver
dikleri örnekler ayaklarına dolanı
yor, tıpkı “Şecaat arz ederken 
merd-i kipti sirkatin söyler” mi
sali.

Arada telefonlaşıyoruz Ay- 
ber’le, “Söyledikleri doğru değil 
mi?” diye soruyor alaylı “Olabi
lir” diye yanıtlıyorum, “bozuk sa
at bile günde iki kez doğru za
manı göstermez mi?”

* * *
Geçtiğimiz hafta boyunca DSP 

Lideri Ecevit’e CHP Lideri Bay- 
kal’ın el enseleriyle oyalanıp dur
duk. Gerçi baştan belliydi her iki 
“lider’ln (I) Kırkpınar'da peşreve 
çıkmış başaltı pehlivanları gibi kis
pet çarpıp duracakları.

Ama umut dünyası işte!
Ecevit diyordu ki: "Azınlık hü

kümeti kuracağım, beni destek
le.”

Baykal yanıtlıyordu: “Gel azın
lık hükümetini birlikte kurarım, 
sen yine başkan ol!”

Ecevit mızıyordu bu kez “Nayır, 
nolamaz, bu bir cepheleşme olun 
80 öncesinde çok çektik cepheleş
meden!”

Baykal’dan huruç hareketi: 
“Öyleyse liderler dışında bir 
milletvekilinin başkanlığında, 
geniş katılımlı bir uzlaşma hü
kümeti kurulsun.”

Ecevit dışarıda, medya karşı
sında: “Anlaşılıyor ki, Baykal ba
na güvenemiyor.”

Baykal’ın dışarıda, medyaya at
tığı bir saatlik nutkun özeti: “Anla
şılıyor ki, Ecevit bana güvene
miyor!”

Eh işte, demedim mi ben size 
“Bozuk saat bile günde iki kez 
doğru zamanı gösterir” diye.

Bana öyle geliyor ki, yakında ak 
koyun kara koyun belli olacak, 
seçmen de size güvenemeye- 
cek...

★ * *
Türkiye zorda. Siyasal liderler 

güven vermiyor. Her gün yeni bir 
skandal patlıyor devletin üst katla
rında. Yılmazla Çiller kanlı bıçaklı, 
ANAP,DYP Lideri’ni akladı; ama 
DYP, Yılmaz’ı Yüce Divan’a gön
dermekte kararlı.

Kim haklı, kim haksız...
Kim temiz, kim değil...
Bütçe görüşmeleri bir türlü ya

pılamıyor. Biliyor musunuz ki, büt
çe meclisten geçmeyecek olursa, 
bırakınız zammı-memuru, emekli 
dul ve yetimi, kamu işyerlerinde 
çalışan emekçiler...

Ocak 1998 aylıklarını 
alamayacaklar!

Vatandaşın kafası karma 
karışık. Çözümsüzlük abanıyor 
toplumun üzerine. Kurtuluş yolu 
aranıyor. Unutmayınız, RefahTve 
Fazileti birinci parti konumuna 
yükseltenler, sağda Yılmazla Çil
ler, solda Ecevitle Baykal ‘di...

... şimdi bakıyor ki vatandaş, 
Fazilet’e geçit yok!

Kurtuluşu nerede arıyor biliyor 
musunuz?

Behey gaafiller, bindiğiniz dalı 
kesmiyor musunuz?

Türk 
Sanat 
Nâziği 
Konseri 
varildi

Gemlik Belediyesi Sanat 
ve Kültür Derneği, dönemi
nin ilk konserini geçtiğimiz 
hafta salı günü dinleyicileri
ne sundu.

Belediye Düğün 
Salonu’nda saat 19.30’da 
verilen Türk Sanat Müziği 
konserinin birinci bölümünde 
Acem Aşiran makamında 
eserler seslendirildi.

İkjnçi bölümünde ise 
ilçemiz için sözlerini Necip 
Artan’ın yazdığı, bestesini 
Şef-Besteci Erdinç Çelikkol 
tarafından bestelenen 
“Gemlik” adlı “Acem 
Aşiran” makamındaki eser 
seslendirildi.

İki bölümden oluşan kon
sere protokol ve kalabalık 
halk topluluğu katıldı. 
Konserde seslendirilen ve 
ilçemiz için yazılıp bestele
nen “Gemlik” adlı eser alkış 
topladı.

Har 
kursiyere 
bir 
bilgisayar

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü,. 
1998-1999 eğitim ve öğ
retim yılı için kurslarım 
son model bilgisayarla 
yapacak.

Bilgisayarlarla donatı
lan bilgisayar sınıfında 
her kursiyer kendisine 
ait bilgisayarda eğitim 
görecek.

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nce yapılan 
açıklamada, yeni dönem 
bilgisayar kurslarının 
ocak 1999 tarihinde baş
layacağını ve bilgisayar 
kursuna katılmak iste
yen kursiyerlerin Halk 
Eğitim Merkezi Müdür- 
lüğü’ne başvurarak, baş
vuru formunu doldur
maları ve müdürlükçe 
verilen gerekli evrak
ların doldurulması, 
gerektiğini bildirildi.

Dursun Brgüler

ASKER VE POLİTİKACI
■İSMET İNÖNÜ-

Savaş, politikanın silahla sürdürülen değişik biçimidir! 
Kuralları daha katıdırl Stratejisi sağlam, taktikleri güçlü 
savaşlar er-geç başarıya ulaşır! Hayatın bu sert boyutunda 
önderlik önemlidir.

Dünyanın en güçlü orduları Anadolu’yu işgal ettiği zaman, 
işgal Ordularına karşı bu önderliğin iki Simgesinden biri de 
İsmet İnönü’ydü I

Hayata ebediyen gözlerini kapadığını, sabahın erken saat
lerinde, Gemlik Lisesi’nin bahçesinde öğrenmiştim. 25 Aralık 
1973-Salı!

Bu ani olay karşısında, İnönü’nün tarihi kişiliği üzerine 
gerekli konuşmayı yapmak da bana düşmüştü.

İlçenin protokolü, öğrenciler ve öğretmenler olarak, okulun 
spor salonunda bir aradaydık.

Yaklaşık birbuçuk saat kadar süren konuşmamda, 
İnönü’nün silah arkadaşlarıyla ortak başarılarını dile getirmiş, 
sonra da onun kendisini özellikle karakterize eden şu iki 
dehasını vurgulamıştım:

1- Çete savaşlarının olgunlaştığını, dağınık güçleri toparla
yarak düzenli bir ordu oluşturmanın zorunlu ve tam zamanı 
olduğunu M.Kemal’e ilk defa o önermiş ve ısrar etmişti! 
Dünyanın en güçlü düzenli ordularına sahip işgal güçlerine 
karşı, kesin zafere de ancak böyle ulaşılmıştı!

2- Hitler belası İkinci Dünya Savaşı’na Türkiye ’yi 
bulaştırmamak gibi bir ustalık ve dehayı o göstermişti! Şayet 
Türkiye’yi bu belayı bulaştırsaydı, belki de bugün Türkiye 
olmayacaktı! Bizler olmayacaktık!

Ölümünden üç gün önce, 22 Aralık 1973 Cumartesi günik 
bu gazetede yazdığım bir yazıyı, anısına armağan ederek 
bitire yim bu yazıyı!

Gemlik körfez
|||lf Haftalık Siyasi Gazete
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Gemlik 
Körfez sizin 
gazeteniz.
Okuyun, 
okutun, 

abone olunuz.

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğü'nden almış 
olduğumuz nüfus 

cüzdanlarımız 
kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.

Suna POLATLI 
Besar POLATLI 

Munzur POLATLI

“ TARİH, ATATÜRK, TURANCILIK, 
PANİSLAMİZM ve MİLLİ SİYASET

DURSUN ÖRGÜLER
Tarih bir deneyler yığınıdır. Ancak keskin zekalar yararlan

abilir ondan. Diğerleri ise boğulur kalır, yok olur tarihin derinlik
lerinde. Başarılar ve başarısızlıklarla doludur o. Başaranlar 
gerekli dersi alabilenlerdir.

Tarihe ve tarihi kişiliklere saygı onları doğru kavramakla 
başlar. Tarihteki başarısızlıkları beriltmek tarihi inkar değil, 
başarısızlıkların tekrarını önlemek içindir. Başaranlar; tarihiyle 
övünenler ve döğünenler değil, ondan gerekli dersi alabilen
lerdir.

Atatürk, tarihi çağdaş boyutları içinde kavrayan ve ondan 
gerekli dersi alabilen insandır. Diyorki o :

“ Değişik ulusları ortak ve genel bir ad altında toplamak ve 
bu değişik ulus topluluklarını eşit.haklar ve koşullar altında 
bulundurarak güçlü bir devlet kurmak, parlak ve çekici bir 
siyasal görüştür. Ama aldatıcıdır. Dahası, hiçbir snır 
tanımayarak, dünyadaki bütün Türkleri de bir devlet olarak 
birleştirmek, ulaşılmayacak bir amaçtır. Bu, yüzyılların ve 
yüzyıllarca yaşamakta olan insanların çok acı, çok kanlı olay
lar ile ortaya koyduğu bir gerçektir.

İslamcılık ve Turancılık siyasasının başarı kazandığına ve 
dünyayı uygulama alanı yapabildiğine tarihte rastlanılmamak- 
tadır. Soyayrımı gözetmeksizin bütün insalığı kapsayan tek bir 
dünya devleti kurma hırslarının sonuçları da tarihte yazılıdır. 
“Baskıncı ve yağmacı” olmak hevesleri, konumuzun 
dışındadır.

İnsanlara her türlü özel duygularını ve bağlantılarını unut
turup, onları kardeşlik ve tam eşitlik içinde birleştirerek, insancı 
bir devlet meydana getirme kuramının da kendine özgü 
koşullan vardır.

Bizim aydınlık ve uygulanabilir gördüğümüz siyasal yön
tem, "Ulusal Siyasadır”. Dünyanın bugünkü genel koşulları ve 
yüzyılların kafalarda ve ıralarda yerleştirdiği gerçekler 
karşısında düşçü olmak kadar büyük bir yanılgı olamaz. 
Tarihin dediği budur; bilimin, aklın, mantığın dediği böyledir.

Ulusumuzun, güçlü, mutlu ve sağlam bir düzen içinde 
yaşayabilmek için, devletin bütünüyle ulusal bir siyaset 
gütmesi ve bu siyasanın iç örgütlerimize tam uyumlu ve dayalı 
olmak gereklidir. Ulusal siyasa demekle anlatmak istediğim 
şudur: Ulusal sınırlarımız içinde, herşeyden önce kendi 
gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup ulusal ve yurdun 
mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak; gelişigüzel, ulaşılmay
acak istekler peşinde ulusu uğraştırmamak ve zarara sokma
mak; uygarlık dünyasının uygarca ve insanca davranışını ve 
karşılıklı dostluğunu beklemektedir.”

(Söylev sayfa 323, paragraf :1 -2-3-4)

Düzeltme: Geçen hafta yayınlanan "BİR TOPLUMUN 
YAZGISININ YAZILDIĞI YER” yazısındaki dizgi 
yanlışlarından ikisi çok önemliydi! Düzeltiriz:

1- “Kuruluşundan bu yana defalarca badirelere uğramış bu 
kurum... (prg: 2, satır:1)
~ ......
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’, krizin önümüzdeki aylarda artması bekleniyor.

Piyasa krizde
Rusya ve Uzakdoğu krizinin Türkiye’ye yansıması sürüyor. 

Buna hükümetin kurulamaması da eklenince piyasalarda para 
trafiği durdu. Nakit sıkıntısı yüksek oranda yaşanırken, çeklerin 
karşılıksız çıkmasında büyük artış gözleniyor

Müjgan Erenoğlu, kadın 
komisyonundan istifa etti.

DYP 
anketi 
fire verdi

Gonca YERLİYURT

Asla asla demeyin

Türkiye tarihinin en 
önemli ekonomik kriz
lerinden birini yaşıyor.
■ Rusya ve Uzakdoğuda 
aylar önce yaşanan 
ekonomik krizin etkisi ülkem
ize yeni yeni gelmeğe 

^başladı. İşyerleri sabahtan 
akşama kadar siftah yap
madan kapanırken, 
piyasada nakit para darlığı 
sürüyor.

Kriz önce tekstil, 
ardından da otomobil sek
törünü vurunca, bunlara 
bağlı alarak çalışan bin
lerce İşyerinin çalışma 
düzeni bozulmağa başladı.

Tekstil ve otomobil sek
törlerindeki İşyerlerinde İşçi 
çıkarmalar hızla artarken, 
hümükln kurulamaması 
piyasaların daha da 
kötüleşmesine neden oluyor.

İlçemizde tekstil ve otomobil 
İşkolunun bulunmamasına 
karşın gıda sektöründeki bazı 
İşyerlerinde İşçi çıkarıldığı
gözleniyor.

Ekonomik kriz,

Orhangazi caddesi 
asfaltı tamamlandı

■ Belediye trafından yaklaşık 30 milyar lira harcanarak 
asfalt çalışmalarına başlanan Orhangazi Caddesinde 
çalışmalar tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta başlayan sıcak asfalt çalışmaları 
uzun süreden beri bozuk olan Orhangazi Caddesinin 
görünümünü değiiştirdi.
g 12 ile 16 metre eninde bin ikiyüz metre uzunluğunda 
dökümü yapılan asfalt çalışmalarından sonra yom çizgi
lerinin çizileceğini söyleyen Belediye başkanı Nurettin 
Avcı, ilçenin arka sokaklannda beton parke yol döşeme 
çalışmalarının büyük bir hızla sürdürüldüğünü yakında 
tüm sokakların taş kaplanacağını söyledi.

limanımızdan yapılan İthalatı 
ve İhracatı da etkiledi.

Gemlik limanına gelen 
gemi sayısında büyük azalma 
olduğu bildiriliyor.

Piyasalarda görülen dur
gunluk, İşyerlerinin kapan
masına, çeklerin ödenmeme
sine neden oluyor. Karşılıksız 
■çek saksında artışların 
görülmesi üzerine bankalar 
da sıkı önlemler almağa 
başladı.

Bu arada kredi faizleri 
artarken, dün Hazine 
piyasaya yüzde 133 faizle 
tahvil çıkardı.

Esnaf Kefalet
Kooperatifinden kefaletle 
Halk Bankasından kredi alan 
küçük esnaf ve sanatkarın da 
ödeme zorluğu çektiği ve İcra 
takiplerinin başladığı öğrenil
di.

Yerel yönetimlere ait değişim projeleri anlatıldı

CHP muhtarlarla toplandı
^Cumhuriyet Halk Partisi İl
çe eğitim komisyonu bu kez 
çalışmalarını bu kez muhtarla
ra yöneltti.
K CHP İlçe yönetiminden ya
pılan yazılı açıklamada, yerel 
seçimlerin yaklaşması nede
niyle muhtarlarla 15 Aralık 
1998 günü yapılan toplantıda 
CHP’nin yerel yönetimlere ait 
değişim projeleri anlatılarak, 
muhtarlardan destek istendi.

Yapılan açıklamada, 
Cumhuriyet Halk Partili ye
rel yönetimler üzerindeki 
her türlü vesayetin kalkaca
ğı, kamu hizmetleri yetki, 
kaynak ve araçlarıyla yerel

yönetime devredileceği, de
mokratik ve saydam bir ya
pıya kavuşacağı, genel mer
kezde yerel yönetim birimi 
oluşturulduğu, Yerel Yöne
tim Bakanlığı kurularak, ye
rel yönetimlerin güçlendiri
leceği” açıklanırken, tüm Tür
kiye’nin belediye olacağı, hal
kımızın belediye hizmetlerin
den yararlanarak, yerel yöne
timlerde söz sahibi olacağı be
lirtildi.

Bütün belediyelerin kırsal 
belediye sınırları içerisine alı
nacağı açıklanırken, ilgenel 
meclislerinin kaldırılarak, yer
lerine büyük il meclisleri kuru-

İ lacağı, bu organın özel görev 
İ yapacağı, valinin başkan 
; olacağı ancak, oy kullanama’ 
İ yacağı bildirileli.

Köy muhtarlarının kırsal 
İ belediye statüsüne kavuşturu- 
İ lacağı, kırsal belediye başkan- 
i larının ise il meclisinde söz 
İ hakkı bulunacağı açıklanırken, 
■ mahalle muhtarlarının da semt 
i belediye birim, başkanlığına 
■ dönüştürüleceği, semt 
i belediye başkanı ilçe ve il 
i belediyesinin doğal meclis 
i üyesi olacağı, il sayısı iki 
■ yüze, üçe sayısı ise iki bine 
i çıkarılacağı muhtarlara 
İ anlatıldı.

Doğru Yol Partisi 
Gemlik İlçe Yönetim 
Kurulu, Belediye 
Başkanı adaylarını 
anketle belirleme 
çalışmaları başlattı.

Doğru yol partisi Gemlik 
İlçe Teşkilatınca nisan 
ayında yapılacak belediye 
başkanlığı seçimlerinde 
aday belirlemek için yaptı
rılan ankete ilk tepki Kadın 
Komisyonu Başkan yar
dımcısı Müjgan Erenoğ- 
lu’ndan geldi.

Erenoğlu, gazetemize 
gönderdiği yazılı açıklama
da, şu görüşlere yer verdi:

“DYP İlçe teşkilatı an
ket yaparak aday belirle
me girişiminde bulun
muştur. Ne yazık ki, ga
zetelerden ve Gemlik hal
kından aldığımız duyum
lara göre Aydın Erenoğ
lu, haricinde üç aday an- 
ketçilerin peşine adam 
takıp, sonucu etkilemeye 
çalışmışlardır. Zaten so
nuçlarda bunu doğrula
maktadır. Kendileri için 
yaptıkları kurnazlıkları 
rürlerse, belki seçimi de 
kazanırlar. Dolayısıyla 
parti teşkilatına ihtiyaç 
kalmaz.“

S an Erenoğlu, yıllar- 
s öğretmenlik yaptı
ğım' ve çocuklara doğ

ruluğu ve dürüstlüğü, yarış
ların eşit şartlarda yapıl
ması gerektiğini, bunun 
centilmenlik ve insanlık ol
duğunu öğrettiğini 
belirterek, “Partim adına 
halktan oy isterken, 
öğrencilerime ve halkıma 
hile ile belirlenmiş aday
ları savunamam. Bu 
bakımdan İlçe Kadın 
Komisyonu Yönetim 
Kurulu görevimden 
ayrılıp, partime halkın 
içinde hizmet etmeye 
karar verdim” dedi.

Erenoğlu dün görevin
den istifa etti.

Hızlı yaşam trafiğinde tecrübelerden süzülerek gelen 
sözler ve öneriler can simidi gibidir. Pek çoğumuz biliriz de 
uygulamayız aslında. Ama yine de zaman zaman bunları 
hatırlamakta yarar var. Bu hafta “asla” ve “hiçbir zaman” 
üzerine yazılmış son derece insancıl, çözüm üretici, akıl 
verici sözlerden derlenen bir yazı sunuyorum size. 
Bakalım beğenecek misiniz?

• Duygularınızı belli ettiğinizden dolayı asla özür dile
meyin. Her zaman başka bir son olabilir.

• Hissettiğiniz bir duygudan dolayı asla utanmayın. 
Tersine bu duygunuzu aldatmaya çalışın.

• Düşmanınız yanlış yaparken onu asla durdurmayın.
• Arkadaşlarınızı ihtiyaçları olmayan şeyleri açıkla

mayın. Size inanmayacak olan düşmanlarınıza da açıkla
malarda bulunmayın.

• Sebepleriniz yanlış olsa da, kararlarınız mutlaka 
doğrudur. Kimseye açıklama yapmayın.

• İnsanlara “severek istediğini” söylemeden hiçbir şey 
vermeyin.

• Sonucu görmeden hiçbir yenilgiden şikayet etmeyin.
• Yakınlarınız dışında hiç kimsenin sizin ne 

düşündüğünüzü bilmesine izin vermeyin.
• Hiçbir zaman çok demode ve moda şeylerle 

uğraşmayın.
• Yardım duygularınızı çok fazla tatmin etmeyin. Size 

çok pahalıya mal olabilir.
r • Düşmanınızı ısırmaya hazır olmadan, asla dişlerinizi 

göstermeyin.
• Geleceği çok fazla düşünmeyin, çok kısa zamanda 

gelir.
• Hiçbir zaman yalnız olduğunuzu düşünmeyin,..: 

Unutmayınız ki aklınız her zaman sizinle.
• Aynalara ve gazetelere asla inanmayın.
• Sizden daha fazla karakteri olan bir şapkayı asla 

giymeyin.
• Gazetede görmekten hoşlanmayacağınız hiçbir şeyi 

yapmayın.
• Sadece ucuz olduğu için hiçbir şey almayın.
• Hiçbir zaman yalan söylemeyin ama, bütün gerçeğide 

hiçbir zaman söylemeyin.
• Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin.

. • Hiç kimseye savaşmasırir ve evlenmesini tavsiye 
'etmeyin.

• “Seni seviyorum” ile “seninle evlenmek istiyorum”u 
sakın birbirine karıştırmayın.

• Para için hiçbir zamân evlenmeyin, çok daha ucuza 
borç bulabilirsiniz.

• Gururdan “hayır”, zayıf olduğunuz için “evet” asla 
demeyin.

• Her zaman en iyi “aday”a değil, en az zarar verecek 
“aday”a oy verin.

• Resmen reddedilmemiş hiçbir şeye inanmayın.
• Aptal soru sormaktan korkmayın, o sizin aptalca hata

lar yapmanızı önler.
• Sevdiklerinizi yokluğunuza alıştırmayın
• Uyuyabileceğiniz hiçbir zaman ı> harcamayın.
• Telefonda annenizin veya mahkemenin duymaması I 

gereken bir şeyi konuşmayın.
• Başı belada olan birinin tavsiyesini dinlemeyin.
• Asla suçlanmadan özür dilemeyin.
• Asla “asla” demeyin.

El ıgjgjgıgıgjgıgıgıgjgjgıgıgıgıgfgjgjBigjgjgıgf El

Şef Erdinç Çelikkol ve öğrencileri Gemlik lilere Türk sanat müziği ziyafeti çekti.

Muhteşem konser
Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür Derneği, 

döneminin ilk konseri büyük beğeni ile izlendi.
Besteci-Şef Erdinç Çelikkol’un çalıştırıp 

hazırladığı konser, geçtiğimiz hafta salı günü Be
lediye Düğün Salonu'nda saat 19.30'da kalabalık 
bir izleyici topluluğu karşısında icra edildi.

Konserin birinci bölümünde “Acem Aşiran” 
makamında eserler seslendirileli.

ikinci bölümde ise ilçemiz için sözlerini Necip 
Artan’ın yazdığı, Şef-Besteci Erdinç Çelikkol 
tarafından bestelenen “Gemlik” adlı “Acem 
Aşiran” makamındaki esere yer verildi.

İki bölümden oluşan konsere protokol ve Türk 
Sanat Müziğine gönül veren Gemlikliler katıldı.

Şef Erdinç Çelikkol ve öğrencilerinin sunduğu 
ve yaklaşık iki sat süren Türk Sanat Müziği kon
seri izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken, 
Çelikkol dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Dönemin ikinci konseri için çalışmalara 
önümüzdeki günlerde başlanacak ve ocak ayı 
içinde Türk Sanat Müziği severlerin karşısına 

peniden çıkacak.

Bursa Belediyesi konservetuarı Kurucusu ve Müdürü Besteci-Şef Erdinç 
Çelikkol, Bursa-Gemlik-Orhangazi-iznik ve İnegöl'de Türk Müziğini kitlelere 
sevdirmeye çalışıyor. Hem öğretiyor, hem de konserler veriyor.
Gemlik konserlerinden bir görüntü.

ÖZBERK
MERMER & GRflMİT

Haydar
Bahkpazan Mah. Şerefiye Sok.

No: 13/5 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 23 17 Fax: (0.224) 514 63 17

| □ İHRACAT - İTHALAT
I □ DENİZLİK VE PARABET
I □ BALKON KÜPEŞTESİ
I □ MERDİVEN BASAMAĞI
I □ YER DÖŞEMESİ
I □ DUVAR KAPLAMASI
I □ SÜPÜRGELİK
I □ MUTFAK TEZGAHI
I □ ESKİTİLMİŞ OLARAK ÖZEL 

PANOLAR, BORDÜRLER, 2X2X1 CM 
MOZAİK (3OX3OX1CM)

I □ ŞÖMİNE
I □ DEKARASYON
I Q İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ
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Gelirin tümü Şehit Öğretmen ailelerine verilecek.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
kermes düzenledi

Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından şehit öğretmen ailelerine 
yardım amacıyla kermes düzenlendi.

Belediye Sergi salonu’nda geçtiğimiz 
hafta cumartesi günü düzenlenen gıda, 
yiyecek ve küçük hediyelik eşya 
kermesi, okul demekleri, öğretmenler, 
öğrenci ve velilerin yardımı ile yapıldı.

Satışlardan 600. .milyon lira 
toplandığını belirten İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet Tuna, kermesin şehit 
öğretmen ailelerine yardım amacıyla 
yapıldığım, elde edilen gelirlerin bu

ailelere ulaştırılacağım, belirterek, 
“Kermese Gemlik halkı büyük ilgi 
gösterdi. Bu ilgiden çok memnun kaldık. 
Okul demeklerimiz, öğretmenlerimiz ve 
öğrenci velilerimiz ile topladığımız 
gıda, yiyecek ve hediyelik eşyalar için 
kermes düzenledik, Bu uğraşılarımıza 
değdi. Kermese Gemlik halkının 
gösterdiği yardımlar sayesinde şehit 
öğretmen ailelerinin ihtiyaçları 
giderilecek. Gemlik halkı bu konuda çok 
duyarlı davrandı. ” dedi.

İLAN
HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Müdürlüğümüzce 1998-1999 Eğitim-öğretim yılı için son 

model bilgisayarlarla donatılmış bir bilgisayar sınıfı 
düzenlemiştir. Bu bilgisayarlardan her kursiyere bir bilgisayar 
düşmekte olup, yeni dönem kurslarımıza Ocak 1999 ayı 
içersinde açılacaktır.

Kursa kayıt olmak isteyen vatandaşların Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğüne gelerek kayıtlarını yaptırmaları 
gerekmektedir.

Duyurulur.
Kemal ÇETİNOĞLU

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü

Hayırlı ramazanlar dileriz
Gemlik KÖRFCZ Gazetesi

İLAN

Tasfiye halinde S.S. Güneş Konut 
Yapı Kooperatifi 4.12.1998 tarihinden 
itibaren tasfiyeye girmiştir, borçlu ve 
alacaklıların vesikaları ile birlikte tasfiye 
memuru Kadir CANKURT’a 
müracaatları önemle rica olunur.

Tasfiye Halinde
S.S. Güneş Konut Yapı 

Kooperatifi.
Tasfiye Kurulu

Adres :
Osmaniye Mah. Engin Sok.
Çakır Apt. No : 7
GEMLİK

KUMLA’DA 
HAVUZLU 

SATILIK VE 
KİRALIK 

DAİRELER 
Tel: 51317 97

İSİM TASHİHİ 
Gemlik Asliye Hukuk 

Mahkemesinin
8.12.1998 tarih 
1998/868 esas 

1998/857 karar sayılı 
ilamı ile Fatma olan 
ismim Sibel olarak 

tashih olunduğu ilan 
olunur. 21.12.1998

Fatma ERENLER

Bursa 2000 
Olay ve Haber

Gazetelerine 
İLAN VERMEK İÇİN 

BİR TELEFON 
YETERLİ 

Körfez OFS€T 
Tel : 5131797 

GEMLİK

TEŞEKKÜR
Rahatsızlığımız süresince 
eşim ve bana göstermiş 
olduğu ilgi ve alakadan 

dolayı
SSK Gemlik Hastanesi 

doktorlarından
Sayın 

Opr. Dr. Ümit YILIK’a
sonsuz teşekkür ve 

şükranlarımızı sunarız.
Nurettin & Neriman ÇİL

"Sağlıkta 
Radikal"

SEVGİLİ GEMLİKLİLER;
Mübarek Ramazan ayının tüm İslam Alemine hayırlara 

vesile olmasını diliyor, sağlık problemlerinizin çözümünde 
bizleri güvenilir bularak tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.

UZMANLAR TIP MERKEZİ
“24. SAAT HİZMET” 

İstiklal Cad. Gemlik / BURSA
Tel: (0.226) 5136060 516 53 32
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Haftanın Fıkrası
Muzaffer Gürboğa 

Eğitimci

SEVGİDE TOPLAM KALİTE
Günümüzde işletme, Üretim hizmet, eğitim ve 

diğer bazı sektörlerde toplam kaliteden 
bahsediliyor, uygulamalar yapılıyor. Amaç en 
yüksek kaliteye ulaşmak.

Sevgide toplam kalite olamaz mı? Sevgi 
ilişkilerimiz her zaman çok mu nitelikli? Duygusal 
gereksinime yanıt vermeyen adına sevgi 
denilen çok ilişki türü var. İçi boş sevgi yok mu?

Bir gün sevdikleriniz için ne yaptınız? 
Sevdiğinizi muhatabınız hissetti mi? Özellikle 
yakın ilişkileri gözden geçirmek gerek. İlişkiye 
renk vermeli, zenginleştirmeli. Ne kadar veriyor
sanız o kadar alacaksınız. İki kere ikinin dört 
olması kadar kesin.

Şimdiye kadar sevgiyi yoğun yaşamamış ola
bilirsiniz. Bu hep böyle gidecek değil. Bundan 
böyle sevgi ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz. “Asla 
değişmem” demek tam bir yanılgıdır.

Seçim tamamen size bağlı. Sevgi konusunda 
insiyatifi ele geçirmeli. Karşınızdakinin olumlu 
yönlerini saymaya başlayın bir kere bitire
mezsiniz.

Genellikle ilişkide olduğumuz kişilerin olum
suz davranışları üzerine odaklanırız. Toptancılığı 
bırakalım. Yapılanı yapılmayandan ayıralım.

Yüzdelerle düşünmeye kendimizi alıştıralım. 
Böylelikle karşımızdakilere yönelik onay sözcük
lerinin arttığını farkedebiliriz. Onay sözcükleri he 
pimizi mutlu eder. Şikayet dilinden sevgi diline 
geçmeliyiz. Sevginizi nasıl gönderiyorsanız, hiç 
dikkat ettiniz mi?

Kendimize ve başkalarına yaptığımız her iyilik 
kişisel mevduat hesabımızı yükseltir Mevduat 
Hesabını sürekli dolu tutmalıyız. Depo boş ise 
.durum kötü. Benzinsiz hiç araba çalışırmı.

İletişimin duygu yönünü geliştirmeliyiz. Var 
olan potansiyelimizin çok azını kullanıyoruz. Bu 
yüzden mutsuzluklarımız, kırılmalarımız. 
Mutsuzluklarımızın nedenini dışarıda aramay
alım.

Mutluluğumuz içimizde verin, alın. Verin alın...

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayarlı sistemle 
kaşe ve mühürleriniz 
30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

AMERİKA 
NELER İSTİYOR!

Amerika Irak’ı yeniden vurdu.
Irak'a gönderilen akıllı füzeler, sadece 

Monica skandalinin örtülmesi için değildi.
Olayın bir de ekonomik sebebi var.
Varili (30) Dolar seviyelerinde olan 

petrol fiyatları, (9) Dolar düzeyine düştü.
Amerika’yı da Batı ülkelerini de “bir 

ölçüde "Büyük Petrol Şirketleri yönetiyor.
Bu şirketlerin bazılarının yıllık karları, 

Türkiye Bütçesinin kat, kat üzerindedir.
Bana göre bu şirketler Irak’a uygu

lanan ambargonun kalkmasını istemiyor
lar.

Irak ambargodan kurtulursa ne olur?
Dünya piyasasına, önemli oranda 

ilave petrol sunulur.
Peki Bunun sonucu nedir?
Bunun sonucu, petrol fiyatlarının 

anormal derecede düşmesidir.
O zaman ne yapmak gerekiyor.
Irak ile gerginlik politikasını 

sürdürmek gerekiyor.
Irak zaten pamuk ipliği ile bağlı olan, 

Kuzey Irak'taki etkinliğin arttırılması gereki 
yor.

Ve. Her şey bir plan ve program içinde 
yapılıyor.

- Önce, bir kaç yıl önce, 2500 

peşmerge Eğitim için Amerika’ya 
götürülüyor.

- Daha sonra, Talabani ve Barzant 
Amerika’ya çağırılarak kürt federasyonu 
ile ilgili ilk cümleler dile getiriliyor.

- Saddam boy hedefi gösterilerek, 
muhaliflerinin bir araya gelmesi 
sağlanıyor.

- Belki kısa bir süre sonra, Saddam’ın 
devrilmesi sağlanacak ve zaten pamuk 
ipliği ile bağı olan Kuzey Irak, Irak’tan 
kopartacaktır.

Bütün bunlar dünyanın en önemli 
enerji merkezini kotrol altında tutmak için 
yapılmaktadır.

S.Arabistan ve Kuveyt tamamen 
Amerika yönetiminin kontrolü altındadır.

Ama. Amerika aynı etkiyi Irak ve İran 

üzerinde gösteremedi.
Şimdi. İran, Irak ve hazal petrollerinin 

çok yakınında “özel bir oluşma” ihtiyacı 
var Amerika’nın.

İşte. Burası da Kuzey Irak Bölgesidir.
Bu sayede Ortadoğu ve Hazal 

Petrollerinin tümü “kapsam alanı” içine 
alınacaktır.

Çünkü Ortadoğu ve Kafkas petrolleri
ni kontrol ettiğiniz zaman bütün gelişmiş 
ülkeleri ve onların sanayilerini kontrol 
etmiş oluryorsunuz.

İşte . Kavga ve kargaşanın temelinde 

bunlar yatıyor.

0B 
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Erol GÜRÇAY

Ölüm döşeğinde yatan Stalin, 
Kruşçef’e sana İki zarf 
bırakıyorum.

Şayet ekonomik krizle 
karşılaşırsan birinci zarfı, hayatın 
tehlikeye girdiği zaman ikinci zarfı 
açarsın.”

Aradan bir kaç yıl geçer. 
Rusya’da ekonomik kriz ortaya 
çıkınca, Kruşçef, Stalin’in verdiği 
birinci zarfı açıp mesajı okur.

Bütün suçu benim üzerime 
at.”

Kruşçef hemen Stalin’i 
Lanetleme kampanyasına başlar.

Bir süre böyle geçer.
Ama Kremlin’de iktidar kav

gası, daha da şiddetlenir.
Bunun üzerine, Kruşçef ikinci 

zarfı açar.
Hemen, iki mektup yaz!” tali

matını görür.

Bizim yöneticilere, mektup 
“vız” geliyor. Kaset bantları bile, 
onları yerinden oynatamıyor. 
Ülkenin ve partilerinin başına, 
karabulut gibi çökmüşler.

Genç yöneticilerin, önünü 
tıkıyorlar.

Ülkenin geleceğinin, önünü 
tıkıyorlar.

Sözün Özü
Kötü idarecilerin başarısı, 
Halkın felaketidir.

“ Meksika Atasözü’

Son (15-20) yılı, bir hatırlayın. Yöneticilerin 
başarıların görebiliyor musunuz?

Ben sadece “olumsuz" başanlar görüyorum.
- Politikada istikrarsızlık, alabildiğine sürü

yor.
- Ekonomik kriz, alabildiğine büyüyor.
- İnsanları, inançları ve hatta sermayeyi böl

me şampiyonlukları, devam ediyor.
• Ülkenin belki de yarısı, açlık sınırını zorlu

yor.
• Dış politikada, ülke yalnızlığa itiliyor.
- Yolsuzluk ve kayırma her gün artıyor.
- Toplumsal gerginlik, tehlike sinyalleri 

veriyor.
İşte bizim yöneticiler bunlan başardılar.
Ve. Faturayı halka çıkardılar.

uçuk'* bir söz
O kadar, aptaldı ki, rüyasında takip 

edip de, yakalayamadığı sarışını 
yakalayabilmek için, bisikletiyle 

yatmaya başlamıştı.

Nerelerden Geldik, 
Nerelere Gidiyoruz!

Ekonomi ve politika tıkandı.
Bu durum ilk defa mı başımıza geliyor.
Şöyle son (30) yılı bir hatırlayalım.
10 Ağustos 1970 çok önemli bir tarihtir.
Dolar (6) Liradan, (9) Liraya çıkmıştı.
Adalet Partisinden, (41) milletvekili 

ayrılmıştı.
Ferruh Bozbeyli başkanlığında, 

Demokratik Parti kurulmuştu.
İşsizlik ve yokluk vardı.
Grevler vardı. Öğrenci olayları vardı.

Bir gecede köşeyi dönen, Devalüasyon 
zenginleri vardı.

Hükümetler, ekonomik ve siyasi krizi dur
duramadı.

Ve. 12 Mart 1971 muhtırası gündeme 
geldi.

Nihat Erim'ln Başbakanlığında, 
“Teknisyenler Hükümeti” kuruldu.

Ekonominin başına, Dünya Bankasında 
görev yapan Atilla Karaosmanoğlu getirildi.

Nihat Erim'ln tabiriyle, “demokrasinin 
üzerine şal örtüldü.”

Bir süre böyle yönetildi.
Sonra seçimler yapıldı ve CHP-MSP 

hükümeti kuruldu.
Olmadı ve daha sonra (MC) Hükümetleri 

kuruldu.
Öğrenci olayları, doruk noktaya ulaştı.

Mitingler, provakasyonlar ve toplu 
katliamlar gündemden düşmedi.

Ülke (70) Cente muhtaç hale geldi.
Hazine tam-takır hale geldi.
Ve. 24 Ocak 1980, kararları alındı.
(KİT) ürünlerine, büyük ölçüde zam 

yapıldı.
Özel sektörde devletten aşağı kalmadı. 
Fakir-fukara can evinden vuruldu.
Toplumda sosyal sancılar başladı. . 
Ardından 12 Eylül 1980, darbesi geldi.
Toplumu, 1961 Anayasası ile yönet

menin zor olduğu kanaatine varıldı.
Ve. 1982 Anayasası, yürürlüğe girdi.
Şimdi. Son (16) yılı, bir hatırlayalım.
Özal ile Demire! arasında, müthiş bir 

savaş yaşandı.
Siyasi yelpaze, darma-dağan oldu.
Yolsuzluklar ve çeteler gündemden 

düşmedi.
Milletvekili transferleri doruğa ulaştı.
Devlet kurumlarındaki çürüme ayyuka 

çıktı.
PKK terörü (15) yıl gündemden düşmedi.
Dış politikada en zor dönem yaşandı.
Barış ve uzlaşma en zor dönem 

yaşandı.
Barış ve uzlaşma sözde kaldı.
İç politikada “kan davası” halkı bıktırdı.
Yıllardır var olan kriz, Global krizle 

birleşince yaşam şartları iyice ağırlaştı.
Laik, anti-Laik tartışması hızlandı.
Şimdi hem 12 Mart öncesi, hem de 12 

Eylül öncesi yaşanan şartlara bakalım.
Bugün yaşananlar ne kadar benziyor 

değil mi?

KORFCZ OFS€T
Tel: 513 17 97 gemlik rehberi Gemi Saatleri

Gerekli Telefonlar
itfaiye
Polis imdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

110
155
156
5131055
5131879
5131206

Kaymakamlık

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

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

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTİ. 
ACENTELİĞİ

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR 

ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR.

- TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, 

YANGIN, KAZA SİGORTALARIYLA (TÜM) 

BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.

ULAŞIM
Uludağ Turlzm 513 Î212
Aydın Turizm 5132077

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

5132066 
5134503 
5131274
5140095 
5131286 
5131174 
5131846
5131353 
5131Ö57
5131308 
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414 
5131364
5131411- 
5131042
5132360 
5131186
5134994

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-Yalova (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________

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

TAKSİLER

Belediye 
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otpbüs işlet. 
Su İşletmesi 
İtfaiye

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115

TÜP DAĞITICILARI

ECZANE

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

5132325 
Muhasebe M. 5134521-I82 
Yazı İş. Md.
Su Arıza

5134521-1.11
Yalnız 185

Avgaz 
Ozgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Aabaşgaz 
Likitgaz 
Yenf Likitgaz 
Alevgaz 
BP Gaz

513 12 95
514 17 00
513 1637
513 1637
513 88 43
513 22 59
513 45 46 
5142841
513 65 00
513 40 95
514 59 81

22 Aralık 1998 

Seda Eczanesi

23 Aralık 1998

Çamlıca Eczanesi 

24 Aralık 1998

Yasemin Eczanesi 
25 Aralık 1998

Demiriz Eczanesi
26 Aralık 1998 

Serim Eczanesi 

27 Aralık 1998

Gemiç Eczanesi
28 Aralık 1998
Özer Eczanesi

ÇEVREMİZİ 
TEMİZ TUTRUM
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Şampiyonluğa koşar adım yaklaşıyoruz. Fikstürün ilk karşılaşmasında sahadan galip ayrıldık

Gemlikspor:5
Lalaşahin :0

Zeu tinspor : 7 
vjtumuşsupu:{j

Bir hafta aradan sonra pazar günü 
Gemlik sahasında Lalaşahin ile karşılaşan 
Gemlikspor, rakibini sahada ezdi. Karşı
laşma, Gemlikspor’un 5-0 galibiyeti ile 
sona erdi.

Karşılaşmanın ilk j'ansma Gemlikspor,

.kalesinde meydana gelen bir karambolde 
top, Lalaşahiıılilerin aşağına çarparak, 
kendi kalelerine girdi.

Karşılaşmamı! sonucunu belirleyen gol 
ise 68. dakikada Büyük Sedat’ın 
ayağnıdan karşı takuıuıı filelerine gönder-

Gemlik Zeytinspor Bayan Futbol Takı- 
rtu, 1998-99 ilk yarı fikstür karşılaşmaları
nın ilk maçım 7-0 galip bitildi.

Geçtiğimiz hafta pazar günü saat 
13.00’de Riva sahasında yapılan 
karşılaşmada Gemlik Zeytinspor Bayan 
Futbol Takımı, İstanbul Gümüşsüyü Bayan 
Futbol Takımına goller yağdırdı.

Karşılaşmaya hareketli başlayan 
Zeytinspor Bayan Futbol Takımı, birinci 
yarıyı 41. dakikada Alev’in karşı takınım 
kalesine penaltıdan gol atmasıyla 1-0 bitir -

karşılaşacak.
YENİ YÖNETİM
Zeytinspor Kulübü geçtiğimiz günlerde I 

yaptığı toplantıda, yönetimi yeniden I 
belirledi.

Yeni Yönetim Kurulu’nda İhsan Ünlü I 
Salon Sporundan Sorumlu Başkan, Necdet I 
Ergin ve Ahmet Yıldıray Amatör Şube I 
Başkam, Melek Turan bayan sporculardan I 
Sorumlu Başkan seçilirken, Cem Buluk, I 
Sadettin Yılseli, Zuhal Altıparmak, Ömer I 
Erdem, Bektaş Aslantaş, Behçet Atar da

hızlı başladı. Rakip kaleye ilk gol 10. 
dakikada Küçült Sedat'ın ayağnıdan girdi.

ikinci gol 31. dakikada Abdullah’tan, 3. 
gol ise 3 dakika sonra Büyük Sedat 
tarafından atıldı.

İlk devreyi 3-0 bitiren takımınız, ikinci 
devreye yine hızlı başladı. Lalaşahin

İldi.
Böylece Gemlikspor namağlupluğunu 

bir kez daha isphatladı.
Karşılaşmanın 81. dakikasnıda Banş’uı 

kırmızı kart göstermesi ile takımımız, 
maçın geri kalan kısmını on kişi ile 
sürdürdü.

1

MMIjBAŞI YAKLAŞIYOR!İLAN ve REKLAM İŞLERİNİZ İÇİN BİZİ ARAYIN
KÖRF6Z OFS€T MATBAACIIIK-R€KIAMCIIIK-VAVINCIIIK
Gazhane Cad.No:51/A Tel & Fax ; (0,224) 513 17 97 GEMLİK

I i
I

di.
Başlan oyunlarıyla dikkat çeken ve ikin

ci yarıya coşkulu başlayan Zeytinspor, 
50.82.85. dakikada Yasemin’in, 55.80. 
dakikada Arzu’nun ve 87. dakikada 
Emine’nin golleri ile karşılaşmayı 7-0 gali
biyetle tamamlandı.

Zeytinspor, karşılaşmaya şu kadro ile 
çıktı :

ZEYFİNSPOR : Ayfer,Nurcan ,Emine, 
Derya, Melda, Handan, Melek, Yasemin, 
Arzu, Elif, Tülay, Necmiye, Alev, Ayla.

Zeytinspor Bayan Futbol Takımı bu 
hafta Gemlik sahasında Susurluk Bayan 
Futbol Takımı ile saat 13.00’de

yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.
Gemlik Zeytinspor Başkam İhsan Ünlü, 

bu hafta kendi sahamızda yapdacak 
karşılaşmaya tüm Gemliklilerin katılarak, 
takımlarına moral vermelerini istedi.

Gemlik 
Zeytinspor 
Kulübü 
Başkanı 
İhsan Ünlü, 
karşılaşma
larda des
tek istedi.

r Geçtiği

1998 yıllı 
abadan çıktığı 
₺ ise yoğun b 
f Geçtiğimi 
faniye Mat 

bkiözer ve ı 
I »Kereden iç 
I jrdüler. Eve 
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yemek Odası

MIHLIN

yatak Odası OMisafir Odası

OZKARDEŞLER MOBİLYA
Genç Odası çeşitleriyle hizmetinizdeyiz.

MUJ/MKSİIL/
SATIŞLAR MUMA EDtyOR

Tel : (0.224) 514 62 82
İstiklal Cad. Karsaklı Cami Altı GEMLİK
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Körfez
HAFTALIK SİYASİ GAZETE
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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz. 
BİR TELEFON J/ETERLİ !

KÖRFCZ OFS€T
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

Kömür sobasından sızdığı sanılan gaz, aile faciasına neden oldu. Karı-koca ve iki çoçuğu öldü

K 
Ö 
R 
F 
€ 
Z

/ Geçtiğimiz hafta salı gecesi yaşandığı sanılan olay, dört gün sonra ortaya çıktı. Evde manzara korkunçtu.

Hatice Özer, Bedri Özer, Gülsüm' Özer’in odada öldüğü, Zeki Özer’in ise 
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yerinde doktorlar tarafından yapılan otopside ölümün odada yakılan 
odun sobanından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenmeleri ile meydana 
geldiği belirlendi.

Aynı aileden olan Şükran Özer’in (15) olay günü ablasını ziyaret ettiği için 
evde bulunmadığından ölümden kurtulduğu öğrenildi.

Olay, Gemlik’te büyük üzüntü yaratırken, hastaneye kaldırılan çoçukların 
durumlarının da ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan, olayın kesin sonucunu Bursa Adli Tıp Kurumu’nca verilecek 
raporla ortaya çıkacağı belirtildi.

. 1998 yılının son günlerinde ilçemizde yaşanan büyük aile faciasında, 
sobadan çıktığı sanılan zehirli gazla, aynı aileden dört kişi yaşamını kaybetti. Üç 
kişi ise yoğun takımda.

Geçtiğimiz hafta salı günü gecesi meydana geldiği sândan feci olayda, 
Osmaniye Mahallesi Kaşkaya Mevkiindeki yeni yaptırdıkları evlerinde oturan 
Zeki Özer ve ailesinden haber alamayan..yakınları Özerlerin evine giderek, 
pencereden içeri baktıklarında, Mehmet Özer’in anlamsız iş,aretler yaptığım 
gördüler. Eve giren .yakınları Zeki Özer(50) Hatice Özer(45) kızı Gülsüm 
Ozer(19^, oğlu Bedri Özer’i (10).yerde baygın bir şekilde buldular.

Diğer odada yatan Yeter Özer (12) Mehmet Özer (22) Hacer Özer (8)in de 
aynı durumda olduğu görülerek, durumları ağır olan Yeter Özer Bursa Devlet 
Hastanesi'ne, Menmet ve Hacer Özer ise Gemlik Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak, yoğun bakıma alındılar.

HATTATA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

muhtarlar yardımıyla
ramazan paketleri ile gıda 
maddeleri yardımlarını 
sürdürüyorlar.

Geni

Uü 
32® 
tart

»ite 
asa

E Pazar günü çevre yo
lunda meydana gelen tra
fik kazasında bayan poli
sin kullandığı özel oto, 
zeytinliklere uçtu.
I Kazada, araçta bulu
nan iki kişi şans eseri ha
fif yara alarak, kurtuldu- 
lar.
f Olay, geçtiğimiz hafta 
pazar günü saat 16.00 
sıralarında Manastır yö-

■ reksiyon hakimiyetim 
i kaybetmesi sonucu, zey- 
\ tinlikleri uçmasıyla mey- 
■ dana geldi.
j Yaklaşık beş metrelik 
ş bir yükseklikten zeytinlik- 
İ teki kayaya çarpan araç- 
; ta bulunan iki kişi hafif 
İ sıyrıklarla yaralandı.

Yaralılar, Devlet Has- 
' tanesi’ne kaldırılarak, 
= ayakta tedavi görürler-

nünden Hal istikametine i ken, özel araçta maddi 
giden Murat 124 otoyu \ hasarlar meydana geldi, 
kullanan sürücünün di* _ _______ . ’

1999’a merhaba
[ İki gün sonra bir yılı daha geride bırakarak yeni bir yıla 
gireceğiz.
F 1998 yılı Tür,kiye için olumsuzluklarla dolu bir yıl 
olarak geçti.

En güzel yanı, 17 ay süren kısa ama kendi içinde 
tutarlı bir iktidar dönemi, yıl sonunu getiremeden ömrünü 
tüketti.

► Türkiye, 1999’a hükümetsiz giriyor.
[ Bir yandan ekonomik kriz, bir yandan belirsiz bir 
[hükümet...

Kriz sektörüne göre değişik olarak yaşanıyor.
Tekstil ve otomotiv sektörü büyük bir bunalım içinde. 

| 'Dün, sevdiğim bir yönetici arkadaşım, Bursa da 
Sönmez Filamentin kuruluşundan ilk kez kapılarını kap
attığını söyledi.
ı Kredi ile yatırıma giren onlarca kuruluş ödeme 
darlığına düşünce 30-40 yıllık işletmeler el değiştir meye 
başladı.

E Bursa ekonomisinin dinamosu tekstil ve otomotiv sek
törü. Bu sektörde yalnız etkilenen işveren ve işçi değil.
| Yan sanayii de göz önüne alırsanız yüzbinıerce 
aile1999’a umutsuz giriyor.

Nisan ayında yapılacak seçimler umudumuz olabilir mi?
* Olacağını sanmıyorum.
k Yapılan tahminler olumlu değil.
1 Türkiye ekonomik ve siyasi açıdan kritik günlere giriyor.

Gemlik’te yerel seçimler için adlar belli oluyor.
ANAP’tan sonra DYP’de isimler belirginleşti.

• FP’de üç aşağı, beş yukarı aday belli.
Seçimli sıcak günler sıkıntılarla birlikte geliyor.

ı Tüm bunlara karşın insan umudunu tüketmiyor. 1999 
yılının tüm insanlığa barış, sevgi, mutluluk getirmesini 
diliyorum.

DYP’de adaylar belirlendi
Doğru Yol Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı 18 Nisan günü yapılacak seçimlerde, aday 

adayı olandan açıkladı.
Dün, parti binasında yapılan basın toplantısında, İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım, 

görevinden istifa ederek, milletvekilliğine aday adayı olduğunu açıkladı.
Yönetimin, Gerplik Belediye Başkanlığına aday adayının İhsan Ateşli olduğu, 

Kurşunlu Belediye Başkanı adayının Eski Belediye Başkanı Bayram Demir olduğu belir
tilirken, Küçük Kumla ile Umurbey’de adaylar arasında uzlaşma sağlamaya çalışıldığı
bildirildi. Haberi sayfa 3’de

Başkan 
Avcı’dan 
yeni yıl 
mesajı

Belediye Başkanı Nuret
tin Avcı, 1998 yılını değerlen
direrek, 98 yılının belediyeci
lik hizmetleri açısından 
başarılı bir yıl olduğunu, 
1999 yılının ilçe halkına, 
ulusumuza ve tüm insanlığa 
mutluluk, barış ve kardeşlik 
getirmesini diledi.

Haberi sayfa 12’de

Ramazan 
yardımları
sürüyor

Ramazan ayı nedeniyle 
ilçemizde çeşitli kuruluşlar 
tarafından yapılan ayni yar
dımlar devam ediyor.

Belediye Düğün Salo- 
nu’nda Gemlik Yardımseven- 
ler Derneği ve belediyenin 
organizasyonu ile her yıl ya
pılan sıcak yemek yardımla
rına bu ramazanda da 
devam ediliyor.

Öte yandan bir çok kurum 
ve kuruluşta yoksul halka

DYP Gemlik İlçe Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım’ın milletvekilliğine aday adayı olması 
nedeniyle İlçe Başkanlığına Mehmet Avcı getirildi. Gemlik Belediye Başkan aday adayı İhsan 
Ateşli, Kurşunlu Belediye Başkan adayı Bayram Demir partililerden destek istediler.

Adliyede
İlçemiz Cumhuriyet Baş

savcısı Ahmet Gümüş ve 
Sulh Ceza Yargıçı Gürkan 
Sünnetçioğlu tayin oldular.

Cumhuriyet Başsavcısı 
Ahmet Gümüş İzmir Ali
ağa'ya atanırken, Gürkan 
sünnetçioğlu ise Bandırma 
Hakimliğine verildi.

Beş buçuk yıldır İlçemiz
de görev yapan Gümüş ve 
Sünnetçioğlu'nun önümüz
deki günlerde ilçemizden 
ayrılması bekleniyor.

HEY GİDİ DÜNYA HEY!
DYP’LİLER CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN 

DEMİREL’İ ATA’YA ŞİKAYETE GİTMİŞLER...
BAKINIZ ŞU HALE
YILLARCA KENDİSİNİ ÖVENLER, OMUZ
VERENLER ŞİMDİ NELER YAPIYOR, 
NELER SÖYLÜYOR.... . _
HEY GİDİ DÜNYA HEY! \Jamtz

Yeni Yılın Tüm insanlığa mutluluk, sevgi ve barış 
getiren bir olmasını diliyorum.
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Kabahat seçim yasasında mı?
Onaltı Sivil toplum ğrgütünün katıl

dığı “Bursa Demokrasi Kurultayı” 
geçen Pazar günü Tayyare Kültür 
Merkezinde toplantı. Kurultay’da, 
benden de “Siyasi partiler yasasın
da demokratikleşme” konusunda bir 
bilgilendirme konuşması yapmam is
tenmişti. Elimden geldiği, dilimin dön
düğünse görüşlerimi açıkladım. 
Özetlemek isterim.

Benden önce, “Seçim yasasında 
demokratikleşme” konusunda bil
giler sunan TMMOB Yüksek Onur 
Kurulu İsmet Apak ve ardından ÇHD 
adına görüş açıklayan Av. Şükrü 
Akmansoy -ve de başka 
konuşmacılar-, oldukça ğeniş kap
samlı çözümlemeler yaptıkları için, 
ben de -ayrıca-, aynı veya yakın 
şeyleri yinelemekten kaçınmak için 
biraz kapsam dışına çıktım. 
Yaşadığım deneyimlerden örnek
lemelerle -bana göre- doğru 
olmadığını düşündüğüm bazı 
önyargıları eleştirmeye yöneldim.

Örneğin Kurüîtây'da, belki de 
siyaset bezirganlarının ve 
patroıilarının apotru medya 
“kevkeb’lerin üst perdeden attıkları 
çığlıkların etkisiyle olacak-, seçim sis-' 
teminde, oranı düşürülmekle birlikte 
“ülke barajı” uygulanması gerektiği; 
yönünde görüşler öne sürüldü. Ben, 
»tersini savundum ve 1961'den 
başlayarak örnekle; verdim, şöyle :

1961’de -hâni şu bizim sağ ve sığ 
siyasetçilerin tu kaka ettikleri “ 27 
Mayıs Devriml’nin ardından yapılan 
ilk seçimde-, Türkiye tarihinin en 
mükemmel anayasası ve en 
demokratik seçim yasası gereği “milli 
bakiye” sistemi vardı, yani hemen 
her görüşün parlamentoya yansıması 
öngörülmüştü anayasa ve yasa koyu
cu tarafından.

Bu ilk seçim şöyle sonuçlandı : 
450 sandalyeli Millet Meclisinde 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 173, 
Adalet Partisi (AP) 158, Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisi (CKMP) 54, Yeni 
Türkiye Partisi 65 (YTP) üyelik 
kazandılar.

1965’te yine aynı yasal düzenle
meyle gidilen ikinci seçimin sonuçları 
da şöyle CHP 134, AP 240, CKMP 
11, Millet Partisi (MP) 31, Türkiye İşçi 
Partisi (TİP) 14, YTP 19, bağımsız 1.

Dikkat edilsin. Adalet Partisi “milli 
bakıye”ye karşın 450 sandalyeli 
Millet Meclisinde “salt çoğunluk” 
sağlamış bulunuyor, ama yeni kurul
muş bir sosyalist parti 14 üyeyle par
lamentoda -yani her görüş temsil 
edilmekte-.

1969’da, -korku dağları beklemek
te, Bayar her sonbaharda “Bu kış 
komünizm gelebilir” kehanetinde 
bulunmakta-, salt Türkiye İşçi 
Partisinin önünü kesmek için “milli 
bakiye” kaldırılarak gidiliyor seçim
lere, sonuç:

AP 256, CHp 143, Cumhuriyetçi

Güven Partisi (CGP) 1,5, Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP) 1; MP 6, 
Türkiye Birlik Partisi (TBP) 8, TİP 2, 
YTP 6, bağımsız 13.

Yani görülüyor ki sadece “milli 
bakiye” yi kaldırarak yapılan düzen
leme, gerçi AP’ye fazla sandalye 
sağlamış, iktidarım pekiştirmiş, ama 
yine de her görüşün temsili önlene
memiş -bölünüp parçalanma yok-.

1973’te CHP 185, AP 149, 
Demokratik Parti (DP) 45, MHP 3, 
Milli Selamet Partisi (MSP) 48, TBP 1, 
bağımsızlar 6 sandalye kazanmışlar, - 
yine pek bir bölünme yok-.

1977'de ise CHP 218, AP 189, 
CGP 3, DP 1, MHPH6, MSP 24, 
Bağımsızlar 4

Bu beş seçim sönucu gösteriyor ki, 
seçmen, ana partilere daha yatkın, 
güvenmekte, onlardan biri lehine ter
cih sapması var, ne ki ekstremlere 
doğru kayış artık gc^lenmekje...

1980’den sonra Turgut Özal -o 
kerameti kendinden menkul şeyh-, 
kendisinin ve partisinin seçim 
kazanımları uğruna tam 11 kez 
oynadı seçim yasası ile -üstelik de 
”12 Eylül rejimi”nin güya iyice 
muhkem hâle getirdiği ' seçim 
yasasıyla.-

Hatta, hatta, hatta... “ülke barajı ve 
“çevre barajı” yetmedi, her seçim 
çevresinde fazla oyu olan partiye bir 
de “kontenjan” ikramında bulundu. 
Nitekim 1987’de oylarının adamakıllı 
düşmesine karşın, TBMM’deki sanda
lye sayısı arttı.

Peki sonra ne oldu?
.. Seçim yasasıyla oynamak yaraya 

merhem olmadı, seçmen yine de 
parçalanıp -bu *kez- ekstremlere 
doğru yelken açtı. ÖzceŞi -güya- 
istikrar sağlamak uğruna seçim 
yasasında yaplıan yeni değişiklikler, 
yeni yeni antidemokratik.hükümler, 
“merkez”e değil “uçlar”a yönelişi 
kamçıladı.

Neden? •>
. Sorunun yanıtını bulmak için kahin 

olmaya gerek yok. .Merkez partiler, 
sağıyla ve soluyla, seçmene çok şey 
vaat edip hiçbir şey veremediler. Yani 
kabahat “seçim mevzuatı”nda değil, 
“partiler” de.

Önün için “istikrar” sağlamanın 
yolu “mevzuaf’tan değil; Demirel’i, 
Ecevit’i, Baykal’ı, Çilleri, Yılmaz’ı ve 
öteki kendilerini lider sanan “sekter” 
ve -bana göre- “dar görüşlü” poli
tikacıları aşmaktan geçiyor.

Tuzağa düşmeyelim, “istikrar” 
masalına kanıp demokrasiyi 
engelleme özlemlerinin suç ortağı 
olmayalım.

İki gün sonra yeni yıla giriyoruz. 
1999’un daha mutlu, daha huzurlu ve 
tüm dünya için daha yaşanabilir 
koşullar getirmesini diliyorum.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1248 
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.

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

Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

Gemlik 
Körfez sizin 
gazeteniz.
Okuyun, 
okutun, 

abone olunuz.

Dursun Ergüler

CENNET BAHÇESİ

Atalarımızın yaklaşık ■lOOO.jyil önce gelip yerleştiği ve sizlere miras bıraktığı toprakların, öncesini de bilmek 
.istersiniz?

1000 yıl'dan öncesi!.. Arkeolojik verilere göre, Anadolu insanının geçmişi l.ö 10.000 yılın ötelerine, geleneklere 
göre ise de 600.000 yıllık bir uzak geçmişe kadar uzanır!

Yazılı tarihi İse; yazıyı Mısırlılarla aydı tarihlerde bulmuş olan Asya’lı göçmen Sümer! i ler le başlar!
Sümerler!.. İ.Ö. 4000 yıllarında Irmaklar Arası anlamına gelen Mezopotamya'ya yerleşmelerinden önce Dicle-Fırat' 

arasındaki topraklar sahipsiz ve boştu! Taşmalar nedeniyle yarı bataklık, bataklık olan bu toprakları kurutup.Verimli hale 
getiren Sümerler, orayı kendilerine “yurt" edindiler! Sinear adı da verilen, Mezopotamya'nın aşağı bölgesinde yaşayan 
bu insanlar; yaşam tarzları ve başarılarıyla, sadece Anadolu’nun değil dünya uygarlığının da “ilki" ve bugünlere 
kadar uzanan “öncüleri” oldular! İnançları ve yarattıkları efsaneleriyle; Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet’e, Yunan- 
Rorria mitologyasına ve çok tanrılı dinlere de kaynaklık ettiler!

İnsanoğlunun, henüz üç büyük .dinle (Musevilik-Hristiyanlık-Müslümanlık) karşılaşmasından, tanışmasından çok 
daha önceleri, büyük bir olasılıkla Cennet Bahçesi adı verilen Aden de (ki; Mezopotamya yörelerinde) yaşayan bu 
insanlar, yaratılış konusundaki ilk inanç-efsane ve düşüncenin de sahipleridirler!

Bir Sümer şiiri şöyle diyor:
“Kararından dönmeyen tanrı Enlil
İyiyi ve güzeli yarattı.

Gök’ü Yer’den
Yer’I Gök’ten ayırdı
Bolluk ve bereket getirdi yeryüzüne.
Sonra An, Enlil, Enki ve Nin-hur-sag
Kara saçlı, İnsanları yarattılar.
Sonra bitkiler görüldü yeryüzünde
Ve çayırların dört ayaklı yaratıkları.”

(Larousse Mythologle Classigue S.62-63)

Ve Nuh Tufanı’nı yaşayanlar da büyük bir olasılıkla Sümerler’dir!
Nuh Tufan’!!.. İlk olarak Sümer.bilgesi Utnapiştim’in destanlaştırdığı Nuh Tufan'ı daha sonra, hemen hemen aynı 

şekilde üç kutsal kitap’da ve bazı İran dinlerinde de yer alır! İlk defa Utnapiştim’in, Gılgamış Destanı’nda yer alan 

Nuh Tufan'ı, Sümerler’in ortadan kalkmasından sonra bir kültür dili haline gelen Babilce ile de yaygınlaşmış olmalı!
* * *

Nuh Tufan’ı öyküsünü biliyorsunuz!

Bütün kaynaklarda, öyküsü gibi Tufan’ın nedeni de aynı: Başkaldıran bozulmuş ihsan soyunu tümüyle 
yeryüzünden silmek! Ve iyiliklerle dolu yeni bir insan türünü çoğaltmak, getirmek, yaratmak!..

* *' *
İnsan; doğası gereği herşeyi algılamak, anlamak, açıklamak ister! İnsan, doğayı işine yarar hale getirmek 

ister!
Bilim bilgisinin olmadığı veya bilimsel gözlemin, insanı şaşkına çeviren doğa olaylarını anlamakta yetersiz olduğu 

çağlarda insanlar; inanç ve efsaneleri yarattılar!
Toplumların, düşünme ve hayal gücünü ifade eden efsanelerin mantığı da temelde, bilimin mantığı ile 

aynıdır! Açıklamalarını aynı ilkeye dayandırır! Bu, Nedensellik (causalite) İlkesi’dir!
İnsan; her olayın bir nedeni vardır, anlayışından hareket eder. Bu nedeni bulmaya çalışır!

Sümerler de, Dicle ve Fırat’ın olağanüstü taşmaşıyla-su baskınıyla, yarattıkları cennetin yerle bir Olmasını; olayın 
yarattığı acz ve şaşkınlık içinde,ıkendilerinde var olan üstün sezgi gücüyle, aynı şekilde açıklarlar! Ne ki; bu olayda 
“neden” ‘üstün güç', “sonuç”da Tufan'in kendisidir, Dicle ve Fırat’ın taşmasıdır!

Bir başka ifadeyle, doğayı insanoğlunun buyruğuna veren, armağan eden, Sümer tanrısı ‘üstün güç’ ENLİL; 

insanoğlunun yozlaştığını ve kendisine başkaldırdığını görür! Ceza olarak da yozlaşan bu insan soyunu ortadan 
kaldırmaya karar verir! Cezayı da Nuh Tufan’ı ile gerçekleştirir!

Tufan’dan sonra!
Çok konuklar ağırlamıştır Anadolu v&Mezopotamya! Sümerler'den sonra; Babilliler, Asurlular, Hititler ve niceleri!..
Doğu Anadolu’nun, dört mevsim dorukları ak duvaklı gelin, Cudi ve Ağrı'nın memelerinden beslenerek, bazen hırçın, 

bazen kırgın Güneydoğu Anadolu'ya süzülüp inen Dicle ve Fırat; sınırlarımız dışında Şattüllarap adıyla birleşerek Basra 
Körfezi’yle kucaklaşır! Ve Hint Okyanusu'nun tuzlu, sıcak, büyülü koynuna girer!

Dicle ve Fırat'ın kollarına alıp, sevip-okşadığı Mezopotamya (Cennet Bahçesi, Irmaklar Arası), aynı zamanda Asya. 
Avrupa ve Nil’in yarattığı Afrika-Mısır uygarlıklarının da buluşma noktasıdır! Anadolu'ya, Ege'nin iki yakasına, 
Yunanlılara, Latinlere, dünyanın dört bucağına yayılan, bu günü olduğu gibi yarınları da besleyecek olan ışığın kökleri, 
4000 yıl öncesinin bü bölgesinde, Sümerlerle başlayan uygarlığın ta kendisidir!

Tufan’dan önce Sümerler, ne gibi "soybozulmasına” uğramışlar, bunu tam olarak bilemeyiz ama; yarattıkları 
efsaneyle insan soyunu, Fırat ve Dicle’nin balçığından Cudi veya Ağrı'nın doruklarına çıkarmışlar, 
yüceltmişlerdir!

Cudi veya Ağrı!.. Bildiğiniz gibi, Nuh Tufam’nda, Nuh’un Gemisi; Tevrat’a göre Ağrı Dağı’nın, Kuran'a göre 
ise Cudi Dağı’nın doruklarına demirlemiştir!

Hangisi gerçek olursa olsun öz değişmez: Her iki kutsal kitap da insan soyunun yüceltilmesi amacını, yoru
munu dile getirir!

Ve her efsanenin arkasında bir gerçek bulunduğunu Unutmayın!

Son bin yılın öyküsünü biliyorsunuz!...

Bugün!... 4000 Yıl öncesinin Cennet Bahçesi'ni son 1000 yılın ev sahipleri olarak, elbirliğiyle yeniden yarata
bilmek umuduyla!..

Not: Yeni yılda umutlarınızın gerçek olması dileğimle!

ALTINTAŞ CAMİ YAPTIRMA VE KUR'AN 
KURSU YAŞATMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN 

İLRN
Aşağıdaki gündem gereğince 13 Ocak 1999 Çarşamba günü Gaziosmanpaşa 

Cami altında saat 20.00’de olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır. 
Ekseriyet temin edilemediği takdirde bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacaktır.

HflMZfl USLU
Altıntaş Cami Yaptırma ve 

,.1', Kur’ân Kursu Yaşatma
Derneği Başkanı 

GÜNDEM :
1 - Yoklama
2- Divan Başkanlığı ve 2 katip üye seçimi
3- Altıntaş Camii tapusunun Türkiye Diyanet Vakfı’na devri
4- Dilek ve temenhiler.
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İlçe Başkanı Yıldırım, milletvekili adayı olacağı için görevinden istifa etti.

DYP’de adaylar belirlendi 
|Z DYP İlçe Merkezi’nde dün yapılan basın toplantısında, Milletvekilliği, Belediye 
Başkanlığı, II Genel Meclisi üyeliklerine aday adayı olacaklar, istifa ederken, İlçe Başkanı 
Yıldırım’ın da istifası sonucu göreve Mehmet Avcı’nın getirildiği açıklandı.

Doğru Yol Partisi İlçe örgütünü de 18 ; 
Nisan'da yapılacak seçimlerin heyecanı sardı.

DYP İlçe Merkezi’nde dün saat 14.00’de : 
yapılan balsın1'toplantısında konuşan ilçe i 
Başkam Yüksel Yıldırım’ın parti tüzüğü gereği : 
18 Nisan günü yapılacak olan seçimlerde aday i 
adayı olacakların görevlerinden istifa etmeleri I 
gerektiği, bu nedenle kendisinin de seçimlerde i 
'milletvekili aday adayı olacağı için görevinden ; 
ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.
■ Yıldırım, konuşmasında kendisine İlçe i 
Başkanlığı sırasında destek veren tüm partililere İ 
teşekkür etti:
■r Yıldırım, “Ben miletvekili aday adaylığım i 
için istifa ediyorum. DYP İlçe Başkanlığını i 
Mehmet Avcı, yönetecektir. Seçimlerde el i 
birliğiyle iyi sıralara gelirsek, Gemlik bir mil- i 
letvekili kazanacaktır. Hepinizden i 
yardımlarınızı bekliyorum” dedi.

Yüksel Yıldırım, daha sonra açıklamasında, İ

karasu Hastane yapımı 
hızla sürüyor•■3TsrB-.au 
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? GEMPORT ve BİSAŞ 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Muhammer Ağım tarafından 
yaptırılan,temeli Başbakan 
Mesut Yılmaz tarafından atı
lan, Gemlik Devlet Hastane
sinin inşaat çalışmaları hızla 
sürüyor.

Çevre yolunun Cumhuri
yet Mahallesi girişinde deni
ze karşı şahane manzaralı

Devlet Hastanesi’nin temel 
çalışmalarının tamamlanmak 
üzere olduğu, katların pre

fabrik olacağı, sipariş edile 
•rek kısa sürede ilçemize 
getirilerek yerlerine monte 
edileceği açıklandı.

Prefabrik inşaatın daha 
sağlıklı olduğunu belirten 
Devlet Hastanesi’nin Mimarı 
Haşan Sözüneri, “Temel
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Zeytin üreticileri ödemeleri bekliyor.

Marmarabirlik, 2 milyon
w*®1®', 
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850 bin kilo
72 Nolu Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış 

'Kooperatifi, ortaklarından 2 milyon 850 bin kilo zeytin 
aldı.

Kooperatif ilgilileri tarafından yapılan açıklamada, 
havaların zeytin toplamaya elverişli olması nedeniyle 
zeytin üreticilerin ürünlerini yoğun bir şekilde 
topladıklarını, bugüne kadar ortaklarından 2 milyon 
850 bin kilo zeytin alımı yaptıklarını, bunun değerinin 
1: trilyon 625 milyar lira olduğu belirtildi.
* Zeytin alımlarının kampanya kapanana kadar 
süreceği belirten Marmarabirlik ilgilileri, ödemeler 
hakkında bir açıklama yapmadı.

Gemlik Belediye Başkanlığı için yaptırılan 
kamuoyu araştırmasında İhsan Ateşli’nin birinci 
sırada çıktığını, yönetim kurulunun İhsan 
Ateşli’nin aday adayı olmasına taraf olduğunu, 
ancak bunun başka kişilerin aday, adayı 
olmasının önünün kapanması anlamına gelme
diğini söyledi.

Görevlerinden istifa eden arkadaşlara kırgın 
olmadıkların^ söyleyen Yıldırım, Kurşunlu’da 
Belediye Başkanı adayının yine eski Başkan 
Bayram Demir olduğunu, Umurbey’de ve Küçük 
Kumla’da iki adayın bire indirilmesi 
çalışmalarını^ yürütüldüğünü belirtti.

Daha sonra söz alan İhsan Ateşli, 18 Nisan 
seçimlerinde ^Belediye Başkanlığına aday gös
terilmesinden dolayı teşekkür ederken, Yönetim 
Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini, DYP’nin 
yerelde ve genelde seçimlerden zaferle çıkarak, 
iktidar olacağına inandığını söyleyerek, kendisi
ni desteklemelerini istedi.

DYP İlçe Yönetim Kurulu, 
İhsan Ateşli’yi Belediye 

Başkan adayı olarak tanıttı.

atma töreninde belirtildiği 
gibi inşaat çok hızlı bir 
şekilde devam ediyor. 
Hava koşulları uygun 
giderse yapım çok kısa 
zamanda tamamlanacak. 
Çevre düzenlemelerinin de 
yapılmasıyla çalışmalar 
yaz aylarında bitirilecek ve 
yapı Gemliklilerin hizme
tine sunulacak” dedi.

Zabıta 
ekipleri 
fırınlan 
denetliyor

Gemlik Belediyesi Zabı
ta ekipleri rşmazan ayı ne
deniyle ilçedeki -fırınları de
netleyerek, öksik gfamajlı 
pide yapan fırınlan takibe 
aldı.

Gemlik Belediyesi Zabı
ta Müdürü Ömer Kahra
man, ramazan ayında-fırın
larda tekli pidenin 300 gra
mının 80 bin liradan satıl
ması gerektiğini, denetle
nen 24 fırıncla grmajı eksik 
gelen 80 pi deye el kona
rak, eksik gramajda pide çı
karan fırınlar için yasal işle
min başlatıldığını belirterek, 
“Yönetmeliklere uymayan 
esnafa ceza yazmaya 
devam ede ceğiz.” dedi.

zeytin aldı
ÜRETİCİ PARA İSTİYOR
Kampanyanın açıldığından beri Marmara bir- 

lik’in üreticiye hiç ödeme yapmaması tepkilere 
neden oluyor.

Üreticiler, yaklaşık iki aydır para 
almadıklarından yakınırken, Marmarabirlik'ten 
ödemelerin ne zaman başlayacağı konusunda 
hiçbir açıklamanın yapılmaması kaygı yaratıyor.

Zeytin üreticileri mahsulün toplandığını, kış 
mücadelesi ve gübrelemenin başlayacağını, işçi 
ücretlerini bile ödeyemediklerini söyleyerek, 
birliğin bir an önce ödeme yapmasını istiyorlar.

Sayfa: 3

GÜN BİZE BAĞLI
Farz edin ki, her sabah 86.400 dolar kredi veren bir 

banka hesabınız var. Ama bu hesap bir günden diğerine 
hiç bakiye devretmiyor. Tutarı ne olursa olsun, kullanma
dığınız bakiye her akşam iptal ediliyor. Böyle bir durum
da ne yapardınız? Tabii ki her gün parayı son kuruşuna 
kadar çekerdiniz...

Aslında hepimizin böyle bir bankası var. Adı "ZAMAN”
Her sabah hesabımıza 86.400 saniye kredi veriyor.
Her akşam ise iyi şeylere yatırım yapamadığınız kıs

mını silip hesabımıza zarar kaydediyor.
Hiç devretmiyor.
Kredi miktarından bir kuruş fazla kullandırmıyor.
Her gün yeni bir hesap açıyor.
Her akşam da günün bakiyesini yakıyor.
Geriye dönüş yok.
Yarından avans çekmek yok.
Bugünü bugünkü krediyle yaşamak zorundayız.
Ama Merih Cevdet Anday’ın dediği gibi “Gün Bize 

Bağlı”
Bu akşamda gönlümüzce bitmeseydi gün.
Suçun yarısı bizim, yarısı günün.
Sanki yapının tuğlası bizsek, harcı o.
Onun da iyi olması lazım
Onun da aklı kalbi namusu
Ya masmavi aydınlıklara
Ya dikenli huzursuz bir uykusu
Gününü gün etmekten korkması lazım.
Bu akşam da gönlümüzce bitmeseydi gün
Demek tümü bizim omuzlarımızda yükün
Gelin buna bir çare bulalım
Bunca olduğumuz gayri yetmiyor
Yarın daha iyi bir adam olalım
Yarın daha sağlam daha akıllı
Yarın daha sevdalı daha haklı
Günün bize bağlı olduğunu bilelim...
Kredinizi gelire dönüştüreceğiniz iyi bir yıl diliyorum...

Ticaret hareketlenmedi.

Esnaf beklemede
1998 yılının son günlerin yaklaşmasına karşın, piyasala

rın hareketlenmenin görülmemesi, esnafı kara kara düşün
dürüyor.

Piyasalarda iki aydır görülen ekonomik krizin ramazan ayı 
ve yeni yıl nedeniyle hareketlenmesini bekleyen esnaf 
umduğunu bulamıyor.

Esnaflar, siftah yapmadan işyerlerini kapattıklarını, duru
mun böyle gitmesi halinde kendilerini zor günlerin beklediğini 
söylediler.

ÖZBERK
MERMER & GRANİT

Haydar AS£AJV

M
E

Bahkpazan Malı. Şerefiye Sok.
No: 13/5 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 23 17 Faz: (0.224) 514 63 17
□ İHRACAT - İTHALAT

□ DENİZLİK VE PARABET

□ BALKON KÜPEŞTESİ

□ MERDİVEN BASAMAĞI

□ YER DÖŞEMESİ

□ DUVAR KAPLAMASI

□ SÜPÜRGELİK

□ MUTFAK TEZGAHI

□ ESKİTİLMİŞ OLARAK ÖZEL 

PANOLAR, BORDÜRLER, 2X2X1 CM 

MOZAİK (3OX3OX1CM)

□ ŞÖMİNE

□ DEKARASYON

□ İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ

İ

i 
z 
d

yeni yılınızı Kutlar, 
Sağlık ve aşanlar dileriz.
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yeni yılınızı en iyi 
dileklerimizle kutlar, sağlık, 

mutluluk ve hayırlı 
ramazanlar dileriz.

İbrahim Akıt cad. Akıt İş Ham Kat: 3 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 42 32 - 513 13 46

/ÖZUNERI
MİMARLIK-İNŞAAT TİC. LTD.ŞTİ.

ÇEn iyi dileklerimizle, 
üyelerimizin ve halkımızın 
Teni Yîfını kutlar, 
daha nice sağCıfcfı ve mutlu 
^ıffar geçirmelerini dileriz.

GEMLİK ŞOFÖRLER V€ I 

OTOMOBİLCİLER ODASI 

VÖNETİM KURULU

KUMLADA 
SATILIK

VE.
KİRALIK 
HAVUZLU 
DAİRELER 

TEL 
5131797 
GEMLİK

Not Defteri —i—:---- k--- f—
Muzaffer Gürboğa

Eğitimci.

DEMOKRATİK EĞİTİM ? HANİ NERDE?
Türkiye’de eğitim sistemi iflas etmiş durumdadır. 

Geliyoruz diyen kriz geldi çattı. Şimdi krize çözümler 
aranıyor. Ancak sorunlara dar açılı bakıldığından ve 
sadece tartışma ile yetinildiğinden çözümsüzlük kısır, 
döngüsü aşılamıyor. Persfektifden yoksun anlayışlar çare 
olamıyor.

Çözüm bence demokratik eğitim anlayışında 
yatmaktadır. Demokrasiyi eğitim kurumlarında yaşama 
geçirilmelidir. Ne yapılmalı sorusunun o sendikaya 
katılarak sendikal güç oluşturulmalı. Eğitimin 
planlamasından değerlendirilmesi aşamasına kadar tüm 
süreçlerde etkin konumla olmalıdır.

Öğrenci dernekleri oluşturarak demokratik açılım^ 
sağlanabilir. Öğretmen ve öğrenciler karşı karşıya 
konumundan, yanyana konumuna geçmelidirler. Demek 
istediğim yöneten-yönetilen gibi veren-ders alan tarzı 
iktidar ilişkileri terkedilmeli. Öğrenciler kendi kendini 
yönetme özgüvenine kavuşturulmalı. Okulu sahiplenmede 
her birey eşit olur. Hem böylesi bir durum öğrencide 
sorumlu davranışlara iter. Okul disiplin kurullarında öğrenci 
temsilcisi olması disiplin Sorunlarını önemli ölçüde azaltır.

Eğitim kurumlarında öğrenciler kişisel olarak kendini 
geliştirme şansına vb olanaklarına sahip olmalıdır. Okul 
isteyerek ve heyecanla zevkle gittiği ikinci* evi olabilmeli. 
Öğrenci sorunlarının yeterince e|e_ alınmadığını 
düşünüyorum. Böyle olunca rehberlik derinliğine 
yapılmayınca öğrenciye yardrm ve destek çok az düzeyde 
gerçekleşmektedir, “minimum yapar” öğrenciler kendini 
anlatmada, kendini tanımlamada zorlanma içindeler. Soru 
sorma ve yorumlama yetenekleri geliştilmiyor. İteâtkar ve 
pısırık kendi gücünün farkına varamayan, gizil güçlerini 
geliştirmemiş bireyler eğitim sistemin çıktısı olmaktadır. 
Çoçuğun yaratıcı evrenine giremiyoruz. Çoçuk kendi 
yetenekleriyle tanışamıyor.

Okullarda belletilenler, dikte ettirilen bilgiler gerçek 
yaşamla ne ölçüde örtüşüyor? Okul-üretim ilişkisi 
kurulamıyor. Bu yüzden büyük kaynak kaybı olmaktao. 
Oysa okullar döner sermaye ile kendi masraflarını finanse 
edebilir. Köy enstitüleri ve öğretmen okullarında yapılan 
buydu.

Okuyan, düşünen bir kuşak yetiştirmek için okumayı 
özendirecek çalışmalar yapılabilir. Felsefe kulüpleri 
oluşturulup düşünsel yetenek arttırılabilir. Kültürümüzün 
temel taşı olan sanatla çoçuklarımız ne ölçüde 
buluşabiliyor. Öğrenciler okullarda bırakınız kendini 
geliştirmeyi, dayak, disiplin, sözlü hakaret, antidemokratik 
uygulamalar nedeniyle kişiliği örseleniyor, duygusal 
yıkımlara uğruyor. Eğitim' kurumlan rant peşindeki 
yamyamların iştahını kabartıyor. Özel okulların pıtırak gibi 
çoğalması ne anlama geliyor? .

21. yüzyıla girerken eğitimden resimler iyi değil. Küçük 
adımlarla güzellikler artacak.

gemlik rehberi
Gerekli Telefonlar
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. ' 
Polis Karakolu ■ 
Gar. Kom

110 
;155
156
5131055.
5131879
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm c ı«i o.ı 9
AydınTurlzm

Hastaneler
Devlet Has. a i «jonn
SSK Hastanesi 5132329
Mer. Sağ. Ocağı 5131068

Körfez Taksi 
Sınar Taksi 

üven Taksi
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

TAKSİLER
5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

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

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta . 
Otobüs İşlet. 
Su 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-J 8.30-19.20-20.30

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-Yalova (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

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115 
5132325
5134521-182 
5134521-111
Yalnız 185

Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likitgaz 
Yem Likitgaz 
Alevgaz 
BP Gaz

513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95
5.14 59 81
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Körfez
I SINIRLI SORUMLU GEMLİK 
ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ 

KEFALET KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN

■ Sayın Ortaklarımız;
Kooperatifimizin 1998 yılı olağan genel kurul 

^toplantısı, 28 Ocak 1999 tarihine rastlayan 
^Perşembe günü saat : 11 .OO’de Esnaf Kefalet 
Kooperatifi toplantı salonunda yapılacaktır.

Bu toplantıya ait gündem aşağıda yazılıdır. 
K Bu toplantıda ekseriyet temin edilmediği 
«takdirde ikinci toplantı aynı gündem ile 6 Şubat 
1999 tarihine rastlayan cumartesi günü saat 
11.OO’de aynı adresde yapılacaktır. *

Ortaklık cüzdanınızla birlikte teşriflerinizi rica 
ederiz.

Saygılarımızla 
YÖNETİM KURULU 

E GÜNDEM :
1- Açılış, Divan Başkanlığı seçimi,

| 2-Saygı duruşu

K 3- İstiklal Marşı,

4- Çalışma raporu okunması, hesap 
raporlarının okunması ve denetim kurulu rapor
larının okunması ile müzakereleri,

5- Raporların oylanması,
6- Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası,
7- 1998 yılı tahmini bütçelerinin okunması, 

müzakeresi ve oylanması.
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

KONGRE İLfiN 
Sağlıkçılar ve Emeklileri Derneği 

Başkanlığından
■ Sağlıkçılar ve Emeklileri Derneği’nin olağan 
genel kurul toplantısı 16 Ocak 1999 Cumartesi 
günü saat 11.OO’de Bankacılar ve Emeklileri 
Derneğinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde ikinci toplantı 23 Ocak 1999 günü aynı yer 

ve saatte tekrarlanacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
T Yoklama ve açılış.
2- Kurul divanının seçimi
3- Genel kurul divanına toplantı tutanağının 

imzası için yetki verilmesi
4- Derneğimizin 1998’deki faaliyetleri, bilanço, 

gelir gider hesaplarının okunması ve müzakeresi
5- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin seçimi ile 

sürelerinin tesbiti
6- Dilek ve temenniler 

^7- Kapanış.

Erol GÜRÇAY

{/eni tjılda sağlık, 
mutluluk ve esenlikler dilem. 

9yi Ramazanlar.

Okumuşlar ve 
Zenginler

Politika da ve Ekonomide tıkanma sürü
yor.

Bu tıkanmada hepimizin payı var.
Ama. İki kesim biraz daha sorumlu görü

nüyor.
- Bunlardan biri, “okumuş” kesimdir.

. Okumuş kesim bilgisini eyleme geçirmedi.
Enerjisini kavga ederek harcadı.
Hem karşı grupla kavga etti
Hem kendi arasında kavga etti.
Bir araya gelmek yerine, bir araya gele

memenin formüllerini aradı.
İyiyi de, kötüyü de eleştirdi.

Tüm politik yaşamı bu şekilde geçti.
Kendini seçen, halktan koptu.
Halkın gündemini unuttu.
Bürokrasi içinde boğuldu.
Medyanın yarattığı gündemin figüranı ol

du.
■/ Ağırlığını ve saygınlığını kaybetti.

Dünya gündeminin gerisinde kaldı.
Yeni dünya düzenine, Türkiye’yi olması 

gereken yere oturtamadı.
' Dış politikada etkin olamadı.

Bölgesinde bir güç olan Türkiye'yi, dış 
politikada yalnızlıktan kurtaramadı.

Var olan projeleri, hayata geçiremedi.
Yeni projeler üretemedi.
Politikacı oldu, ama Devlet adamı olamadı.

. Halkına refah getiremedi..
Günden güne fakirleşmesine engel olama

dı.
İşte. Her fırsatta birbirini yiyen ve bu oku

muş ve elit grup; yıllardır böyle bir tablo ser
giledi.

Zengin kesim, (20) yıldan beri süren yük
sek enflasyonun kaymağını yedi.

Her zaman, bir eli Devletin cebinde, bir 
eli vatandaşın cebinde oldu.

Kredi aldı teşvik aldı. Vergi iadesi aldı.
Ama. Doymadı. Her zaman, hep ağladı.
Yüksek enflasyonu, bir yaşam biçimine 

dönüştürdü.
Bu sayede (20) yılda büyüdü, hatta dev

leşti.
Bunu bir başarı gibi kitaplara yansıttı.
İstikrarsız hükümetler ve yeteneksiz poli

tikacılar, zengini daha da güçlendirdi.
İçerde mal satarken, korundu.
Dışarda mal satarken, vergi iadesi aldı.
Malını satamadı, “yangın var" dedi.
Bu sayede, yeni krediler ve teşvikler 

kopardı.
Batı ülkelerinde, ülke yararına ve halkın 

çıkarlarına olan her konuda, politikacılar uz
laşıyorlar.

Zengin kesim ise, ekonomik tansiyonun 
düşmesine yardımcı oluyor.

Bizimkiler ise, “dumanlı havayı” seviyor
lar.

Sadece, kendi çıkarlarını düşünüyorlar.
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COŞKUNLAR Ltd.Şti
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ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. 4ŞBTİ. 
ACENTELİĞİ
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Haftanın fıkrası
Büyük bir sanayici, eski okul 

arkadaşlarından birinden şöyle bir mektup 
almıştı. “Sevgili dostum, beraber geçirdiğimiz 
tatlı günlerin hatırasına hürmeten, oğlum 
Ali’ye fabrikanızda bir iş vereceğinizi 
umarım."

Sanayici mektuba hemen şu cevabı gön
derdi. “Sayın Ahmet Bey, beraber geçirdiğimiz 
günleri ben de unutamam. Fakat ne yazık ki 
fabrikam da şimdilik boş bir yer yok.” Eski 
arkadaşının ikinci mektubu şöyleydi.

“Geçen mektubumda bir ayrıntıdan bahset
meyi unutmuşum. Oğlum işe girerken, kendi
sine annesinden kalan (50) milyar Lirayı da 
sermaye olarak size vermek kararındadır. 
Sanayiciden ikinci cevap şöyle geldi.

“ Sevgili dostum, Oğlunuzu bağrımıza 
basmaya hazırız. Derhal bana gönder. Sen 
Lise de ne yaman çocuktun hatırlıyorsun değil 
mi?"„

Üçüncü ve son mektup şöyleydi.
“Bir düzeltme yapmak istiyorum : (1)- 

Oğlumun hiçbir sermayesi yoktur. (2)- Zaten 
benim oğlum da yoktur. (3)- Senin yine okul
daki gibi ..olup olmadığını öğrenmek 
istemiştim. Öğrendim. Teşekkürler!”

Zaman içerisinde insanlar önemli ölçüde 
değişiyor.

Mali durumları değişiyor.
Toplum içindeki konumları değişiyor.
Vücudu saçı-başı değişiyor.
Ama. İçlerinde var olan, çekirdek 

değişmiyor.
Yani (7) sinde ne iseler, (70) inde aynı 

oluyorlar.

Sözün Özü .
Dalkavukluğun sağladığı çıkar, 
Dürüstlüğün getirdiği çıkardan 
Daha verimli olursa,
O ülke batar “Montesguiev”

“Evet efendim, Hay hay efendim”
"Derhal efendim, Ne güzel buyurdunuz 

efendim.”
Devlet kademesinde, bürokraside .ve iş 

dünyasında bu sözler yankılanır.
- Bu sözlerj koltuğu garanti altına almak için 

söyleniyorsa;
- Bu sözler haksız bir kredi almak veya haksız 

bir teşvik almak için söyleniyorsa;
- Ve. Bu yöntemlerle amaca ulaşıiıyorsa; Artık 

o ülke, dalkavukların ve çıkarcıların eline geçmiş 
demektir.

Bu işlerin hatalı olduğunu söyleyenler ise, 
takdir görmezler ve dışlanırlar.

Onlara; problem çıkaran insan gözüyle bakılır ye 
onlar müşkülat makinası olarak nitelenir.

Uzman insanlara değer verilmeyince, o ülke 
batar.

"uçuk "bir söz
O Kadar namusluydu ki, 

yalancı şahitlik için 
kaç para aldığını 

kimseye söylemiyordu.

Cep Telefonları
ALCATEL
ERICSSON

Sayfa: 5

Belediye Başkan Adayları
Yaklaşan seçimler partileri harekete 

■ geçirdi.
Başkan adaylarının isimlerini duymaya 

başladık.
■ En net tavır, (ANAP) tan geldi.
Başkan Nurettin Avcı, yeniden aday 

gösterildi.
Sayın Başkana hayırlı uğurlu olsun diyo

ruz.
- Fazilet Partisi bu işe çok önem verdi.
Önce (16) aday adayı tespit etti.
Bunları elemeden geçirdi, aday sayısını 

(3) e düşürdü.
Fazilet Partisi aday adayları şunlar.
- Enver Şahin
- Mahmut Küçük
- Ve Kasım Barışan
Tüm çalışmalar, Genel Merkezle dirsek 

teması kurularak yaplldı.
- (CHP) den, şimdilik bir ses yok.
Ama. Kamuoyunda bazı yakıştırmalar 

var.
Kulislerde Eski Başkan Nezih Dimil- 

li’nin adı dolaşıyor.
- (DSP) de ise, durum çok daha farklı.
Genel Merkez kararsız bir tutum sergi

liyor.
il ve ilçe yönetimlerinde belirsizlik,ve 

tedirginlik var.
Bu belirizlik, partiye gönül verenleri 

gerginleştiriyor, belkide birbirine düşürü
yor.

İşte böyle bir ortamda, Seher Yücelin 
adaylığı kamuoyunda konuşuluyor.

■ (MHP)den, şimdilik tık çıkmıyor.
- (DYP) önce, (4) aday adayı seçti.
Parti yönetimi bunu teke indirmek zor

landı.
Kurtuluşu Bupar Şirketine anket yaptır

makta buldu.
Anket sonuçları şöyle çıktı.
- İşadamı İhsan Ateşli % 49
- İşadamı Seyhan Aydınlar % 18
- Eczacı Mukaddes Serim %11
- Avukat Aydın Erenoğlu % 7
Anket sonucuna göre, İhsan Ateşli 

adaylığı kazandı.
Anket sonuçlarına siyasi gözlükle de

ğilde, uzman gözüyle bakıldığı zaman, 
farklı değerlendirmeler gündeme geliyor.

İmar Kanunu, Çevre Kanunu ve İhale 

Kanunu ve uygulamalarının, Belediye ça- 
lışmalarınında çok önem kazandığı bir dö
nemde, Hukukçu aday sonuncu olmuş.

Kadın adayların, Değişik kesimlerden 
oy alabileceği bir ortamda, kadın aday 
sondan ikinci olmuş.

Bu ilginç anket ve ilginç sonucun bir 
süre daha kamuoyunu meşgul edeceği 
sanılıyor.

Belediye Başkan adayları ile ilgili, 
duyumlarımız şimdilik bu kadar.

Yeni gelişmelerle, tekrar birlikte 
olacağız.

BİR DÜNYA MARKASI

i

i

0 a

a- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR 

ÖDEMELİ 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

JVlntla yıllar hayırlı ramazanlar dileriz

Hamidiye Mh.
Han Arkası Sk. No: 8 

GEMLİK 
Tel: 513 12 63

İstiklal Cad. No: 29/A
Tel: 513 50 69
Fax : 513 86 40

GEMLİK
0 10000000000020000000300000000002000  0

a

a
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Gemlikli Hemdertlerimizin 
Yeni Yılını Kutlar, sağlık, 
mutluluk ve Hayırlı 
Ramazanlar dileriz.

GÜZEL NAKLİYAT
Vşy SANAYİ ve TİCARET Ltd. Şti.

Jaruk QÜ2E£
Tel: (0.224) 513 46 81 - 513 67 00 (3 Hat) GEMLİK

Alice JVlutlu ~ 
yıllar ve Hayırlı 

Ramazanlar

MERİÇ PETROL
TİC. PAZARLAMA İHR. İTH. LTD.ŞTİ.

Bursa Yolu 6. Km.
Gedelek Açmalar Mevkii ORHANGAZİ

(0.224) 586 52 84

yeni yılınızı kuttan, 
sağlık ve afiyetten 

dileniz.
flgı tadınız bol olsun.
EKİ 

PİDE VE LAHMACUN
SflLONU

’ İstiklal Caddesi No: 48/B
K GEMLİK A
h Tel: 514 75 58 H
JI h Evlere servis ^-UJ L
11 jj .-v yapılır y ■ . l l l g
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h jsjsısoaraıajaısıajajsjsjgr 0
1999 yılı 

Çemlik Halkına, Sağlık, 
Mutluluk ve Huzur dolu 

günler getirsin. 
Hayırlı Ramazanlar 
/□Akafoğlu A.Ş. ( eS» ) YAG ■ SABUN SANAYİ VE 
V_y TİCARET A.Ş.

Yalova Yolu Umufbey Sanayi 
Bölgesi No: 30 GEMLİK 

0 : 513 10 13 - 513 18 52
0 H

Atatürk Türkiye'sinin 
aydınlık yarınlarına 

olan sarsılmaz 
inancımızla yeni 

yılınızı Kutlar, tfarış, 
Kardeşlik, Sağlık ve 

Mutluluklar 
getirmesini dileriz.

HTDTÜRKCÜ 
D İİ5Ü ÜÇE 
0 EH fl Efiİ

ATATÜRKÇÜ 
DÜŞÜNCE 
DERNEĞİ 
Gemlik 

Şubesi

İstiklal Cad. Tekel Sok. 
Kordon Apt. Altı GEMLİK
Tel: (0.224) 51447 82

KOMCZ OFS€T

KAŞE VE 
MÜHÜRDE 

BEKLEME YOK! 
Bilgisayar sistemi 
ile yarım saatte 

kaşe yapılır.

Gazhane Cad.No: 51/A 
GEMLİK 

Tel: 5131797

Her zaman taze sut ürünleri. Sucuk. Pastırma,
Yumurta, bal Reçel ve helva çeşitlen bulunur.

Dost ve müşterilerimizin Yeni Yılını kutlar,

sağlık ve huzur dolu günler getirmesini dileriz

Hayırlı Ramazanlar.

T)ost ve müşterilerimize 
Hasırlı Ramazanlar diler, 

T^tıi Yılda sağlık, 
mutluluk ve esenlikler 

dileriz.
ETÇİLER OTOMOTİV
LfiSSfi VE BRIDGESTONE BfiYÜ ■

Hüseyin Dinç <C JVlenderes Dinç i
JVlehmet Dinç ।

İstiklal Cad. Kafoğlu Apt. Blok 2 GEMLİK | 
0 s&284) 513 73 99

İsmail <£ Osman eyVTtÇ S

Demirsubaşı Mh. No: 31 GEMLİK |
0 : (0.224) 513 11 51

Çemlik Halkına 
Hayırlı Ramazanlar diler, 

İyeni yılda sağlık, mutluluk 
ve esenlikler dileriz.

Belediye Meclis Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

JVlehmet Dinç

: (0.224) 513 73 99 GEMLİK
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n
Sayın |S— 1999
Ortaklarımızın ve«sarsıldı Ortaklarımızın ve _ 

iomi^ I Çemlik Halkının
I yeni yılını kutlar,

T3

Bil

OT

jCılTM
ı V1 [(ı£4) ?nrt

AIAIM 
I DÜŞİM 

d™ 
: Gedl

Şubesi |

İ^ja>nxa^nla^.SAĞLIKLI BESLENMEDE GÜVENLİ YASAM. SOFRALARINIZDA AĞIZ TADI EKSİK OLMASIN.
şl^Snjliı 
MtlıMfl 

tıesiniM

Yalova Yolu - GEMLİK 
Tel : 513 14 50.513 16 go

Fax : 513 46 67 
___ e=

ESNAF'

özhan market
«JN-PİRİM ŞENLİKLERİ 
^RlIYOR.... flCELE EDİN. 
HEM DE KREDİ KARTI 

AVANTAJIYLA

KREDİ KEFALET
■fo. j| Stffgs*

kooperatifi

o* 
fc *

pf(

Belediye Pasajı Altı 
Teİ& Fax : (0.224) 513 71 04

w 4a^a4/ (Lota,

MINA
YAG SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GEMLİK’TE MUDANYA’DA GEÇÎT TE . PEMBE ÇARŞIDABEŞEVLER’DE İNEGÖL’DE İHSANİYE’DE

! I I i i i i i i I i I
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gemlikli Dost ve 
Müşterilerimizin yeni 
yılını kutlar, sağlık, 

bereket ve mutluluklar 
getirmesini dileriz. 

Hayırlı Ramazanlar.

i
ı

0etn(ik Halkının ÖfHuci w 
^Delilerimizin TM Yılını ve 
Smazanını kutlar, sağlıklı 

aşardı günler getirmesini 
dileriz.

! 4
I Gemlik Beli 
I we Temizlik
I iyenin biri
I gtal ve mür; 
I Belediye Ba 

I jjla, vatand. 
I cneli daha k

Tevfîk SOLAKSUBAŞI 
ve Oğullan

İ
GEMLİK

DOĞUŞ
s
!

OTOMATİK ZEYTİNYAĞ FABRİKASI
Süper Pıeralısı Marka Makinalar ile 

Zeytinleriniz el değmeden itina ile sıkılır.
İstiklal Cad. No: 26 GEMLİK 

Tel : 513 11 75 - .514 13 02 Fax : 513 10 15

ETÜD EĞİTİM MERKEZİ
SEÇKİN ÖĞRETMEN KADROMUZ İLE

HİZMETLİDEYİZ. J|||

HAMİDİYE MAH. İSTİKLAL CAD. NO: 30/3 GEMLİK 
0 : 514 45 15 I

ı
İLAN

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
*• 1- Belediyemiz memur personeline yemek verme işi 2886 sayılı yasanın 35.nci maddesinin a- fıkrası 
hükümleri dahilinde kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır..

2- İhale 13 Ocak 1999 Çarşamba günü saat: 14.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- İşin muammen bedeli 15.000.000.000.- TL. (onbeşmilyar) olup geçici teminat 450.000.000.- TL. kati 

teminat 900.000.000.-TL. dir.
4- Bu işe ait teknik ve idari şartnameler Yazı İşleri Müdürlüğümden temin edilebilir.

□ 
□ 
□

BURSA 2000
OLAY
HABER Gazetelerine

VERECEĞİNİZ HER TÜRLÜ İLAN VE 
REKLAM İÇİN BİZİ ARAYIN

Basın: 1998/24
Nurettin AVCI 

İnş. Müh. Belediye Başkanı

KÖRFCZ R€HLRM
® : 513 17 97 GEMLİK

Belediyede b 
katınd bulnaı 
Yeni uygular

Nisan

Partili üyelerimizin ve 
Sevgili Çemlik halkının 

yeni yılını kutlar, sağlık, 
Mutluluk ve Ramazan 
Ayının hayırlara vesile 

olmasını dileriz.

Sevgili Gemlik Halkının 
TBni Yılını ^Kutlar, Sağlık, 
ÇAÇutluluk ve Güzd Qün(er 
Getirmesini ve (Ramazan 
Ayının Hayırlara tyesile 

Olmasını <J)ilerim.

A
18 ms 

genel seç 
Anavatan 
başladı.

Beledi) 
yaşanmay 
Örgütû’ndt 
Başkanı A 
Nurettin / 
üyeleri, ı 
Demeği’ni

Pazar 
lokaline gi 
sorunların

Burada 
Artvinliler 
ziyaret e 

I sonra kun 

terini sürdi
ANAP 

"gezimiziı 
ayaklarına 
çalışmala

Doğru Yol Partisi 
İlçe Teşkilatı

DYP Belediye 
Başkan Adayı

IHSAN
ATEŞLİ Te
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Tahsilat Vezneleri girişe alındı. Vatandaş memnun.Belediyede yeni uygulama
Gemlik Belediyesi’nin su İşleri ve 

Çevre Temizlik emlak vergileri vezneleri 
belediyenin birinci katında bulunan eski 
santral ve müracaat yerine getirildi.

Belediye Başkanlığı tarafından alınan 
kararla, vatandaşın üst katlara çıkmadan 
tiizmeti daha kolay bir şekilde alabilmesi

için bu uygulamaya başlandığı ve halk 
tarafından . memnunlukla karşılandığı 
öğrenildi.

Üç veznenin bulunduğu giriş katına 
astlan yazıda vatandaşların başvurularını 
“sorumlu makbuzlarla ilgili servislere 
müracaat ediniz” uyarısında bulunuyor.

Belediyede başlayan yeni uygulama le su, çevre temizlik ve emlak vergileri giriş 
katınd bulnana eski santral bölümüne kurulan üç vezneden alınmaya başlandı.
Yeni uygulama vatandaşça beğenildi.

Gemlik balkının İteni 
Yitim Q<^ut(ar, safjtıfc, 

mutluluk ve tf^amazan'ın 
hayırlara vesile 

olmasını dilerim.

NAKLİYE-AKARYAKIT 
VE İNŞAAT TİC. A.Ş.

FI mannara 

NAKLİYE TAAHHÜT İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

Kemal Akıt
İbrahim Akıt Cad.Akıtlar İş hanı Kat : 2 GEMLİK

Tel : (0.224) 513 15 24 Fax : 513 18 68

Nisan ayındaki seçimler için ziyaretler başladı.

atakta
18 Nisan’da yapılacak olan yerel ve i anlatmak, bunun için belirli bir pro-

genel seçimler için siyasi partilerden ı gram dahilinde seçimlere kadar
Anavatan Partisi Dernek ziyaretlerine i kurum, kuruluş ve kahvehane
başladı.

Belediye Başkanı Adayı sorunu 
»yaşanmayan ANAP Gemlik İlçe 
Örgütü’nde geçtiğimiz hafta ANAP İlçe 
Başkanı Adnan Tekin, Belediye Başkanı 
Nurettin AVcı, ANAP yönetim Kurulu 
üyeleri, meclis üyeleri Giresunlular 
.Demeği'ni ziyaret ettiler.

Pazar Caddesinde bulunan dernek 
lokaline giden ANAP’hlar vatandaşların 
sorunlarını dinlediler.

Buradan Trabzonlular Derneği ve 
^Artvinliler Derneği de hafta içinde 
ziyaret eden ANAP’hlar teravihden 
sonra kurum ve kuruluşlara olan gezi
lerini sürdüreceklerini açıkladılar.
■ ANAP İlçe Başkanı Adnan Tekin, 
“gezimizin amacı halkın sorunlarına 
ayaklarına giderek dinleyip, belediye 
çalışmalarımızı da vatandaşlara

ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. 
Belediye başkanımız bu ziyaretlerde 
yaptığı hizmetleri hlka anlatacak. 
Halkın sorularını cevaplandıracağız.”

ANAP İlçe Başkanı Adnan Tekin, 
seçime kadar dernek lokalleri, 
kuruluşlar ve kahvehaneleri ziyaretlerini 
sürdüreceklerini söyledi.

"Çağdaş eğitim için doğru seçim"

a
Gentiik CH af kının tüm Ö0renc^ ve 

Relilerimizin Yeni Yüını ve 
CJ^amazamnı O^utiar, 

Yeni Yîtda gağfık, £X^t[u[uk ve 
Öğrencilerimize Cgaşartfar çptfcriz.

ÖZEL KÖSEOĞLU İLKÖĞRETİM 
OKULU ve

ÖZEL SONAY SÜRÜCÜ KURSU
Orhangazi Cad. No: 3 GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 50 84 - 512 07 60 - 514 84 74

MILTON
AİLE ÇAY BAHÇESİ

Düğün Nişan ve 
Özel Günleriniz 

Reverzasyonlarımız 
devam ediyor.

Hükümet Konağı Karşısı 
GEMLİK

*2» : 513 10 71

1999 yılının 2^4 
sağlık, huzur ve 

mutluluk getirmesini 
dileriz.
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Bayan futbol takımı ikinci karşılaşmasında yüzümüzü yine güldürdü Gemlikspor: 3 Yeniköy : 0

Zeytinspor : 5 Gemlikspor dolu
Susurluk : 1
İ Türkiye ikinci liginde ikinci 
karşılaşmasını sahamızda Susurluk 
Barışgücü ile oynayan Gemlik Zeytinspor 
Bayan Futbol Takımı, rakibini 5-1 yendi.

Pazar günü saat 13.00'de başlayan 
karşılaşmaya seyirci yoğun ilgi gösterdi.

Bayan amigoların da büyük tezauratla 
' seyircileri coşturduğu karşılaşmada 
V güneşli bir havada dostça başladı.
X Geçtiğimiz hafta İstanbul’da 
c'Gümüşsuyu'nu 7-0 yenerek, lige hızlı 
baltalayan Zeytinspor Bayan Futbol Takımı, 
SusGurluk karşısında çok rahat bir galibiyet 
elde\etti.

Karşılaşmanın 17. dakikasında 
Yasen pin, kale önünde yakaladığı bir fırsatı 
gole çe girince ştad inledi.

Yase. '▼ûn, 26. dakikada 2. nci golünü 
Susurluk . pelerine gönderirken, iki dakika 
sonra ArzuUsusurluk’un kalesine üçüncü 
golü attı. Gv\plden kısa bir süre sonra 
Arzu’nun yakaladığı fırsatı kullanamayınca 
birinci devre 34 |Q zeytinspor’un yenilgisiyle 
bitti. f

Karşılıklı »Kıyasıya mücadelenin ve 
zevkli futbol) anlarının yaşandığı 
karşılaşmada® .dördüncü gol fırsatı 
Yaseminin ay-ağından kullanılamadı. Bu 
arada Emine sert bir hareketle rakibiniİ

düşürünce sarı kart gördü.
Karşılaşmanın 55. dakikada 6 pas içine 

giren Yaseminin rakip oyuncular 
tarafından düşürmesini golle 
değerlendirmeyen hakeme seyirciler teza- 
urat yaptılar.

Beklenen gol, 62. dakikada güzel bir 
vuruşla Susurluk kalelerine girdi.

72. dakikada Arzu’nun yakaladığı fırsatı 
iyi değerlendirmesi ile Zeytinspor 5-0 öne 
geçti. 73. dakikada Arzu'nun yerine 
Yaseminin karşılaşmaya girmesi takıma 
yeni bir canlılık kazandırdı.

Büyük mücadelenin yaşandığı 
karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalacağı 
saniyelerde Susurluk Barışgücü Hasretin 
ayağından ilk golünü kalemize gönderdi.

Karşılaşma Gemmlik Zeytinspor’un 5-1 
galibiyeti ile son buldu.

Takımlar karşılaşmaya şu kadro ile çıktı
Hakemler : Nedim Durgutlu, Fatma 

Mutlu, Nevin Işık.
ZEYTİNSPOR : Ayfer, Elif, Derya, 

Melda, Handan, Melek, B. Yesemin, Arzu, 
(K. Yasemin) Ayla, (Tülay), Necmiye, Alev, 
(Emine).

SUSURLUK : Sevim, Pınar, Yılay, 
Hasret, Dilek, Gülcan, Hülya, Eda, Selinda, 
Kadriye, Turan

dizgin gidiyor
Bursa birinci amatör küme altıncı grupta 

namağlu0iugunu sürdüren Gemlikspor, 
geçtiğmiiz hafta cumartesi günü Orhangazi 
sahasında Yeniköyspor’u 3-0 yenerek, 
ünvanıni korudu.

Gemlikspor’un baskısı ile geçen 
karşılaşmada ilk gol 20. dakikada Büyük 
Sedat’ın ayağından Yeniköy kalesini buldu.

İlk golden iki dakika sonra ise 
Gemlikspor, bu kez Küçük Sedat’ın attığı 
golle İkinci golüne kavuştu.

Rahatlayan Gemlikspor, ilk ilk yarıyı 2-0 
tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren

Başkan Avcı’dan 
yeni yıl mesajı

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, yeni yı
lın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini di
ledi.

1998 yılının belediye hizmetleri açısın
dan başarılı geçtiğini söyleyen Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, bir yıl içinde önemli 
hizmetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

1998 yılı içinde parke yol çalışmaları ile 
Manastır yolunun asfaltlanması ve bu ay 
içinde Orhangazi Caddesi’nin asfaltlanması 
gibi önemli alt yapı hizmetlerini Gemlik hal
kına sunduklarını, Manastır bölgesindeki 
yol, kanalizasyon, duvar çalışmalarında bü
yük mesafeler kaydettiklerini, ilçeye bu yıl 
yeni bir su kaynağının daha. kavuşturul- 
duğunu, belediye tabipliğini uzun yıllar 
sonra yeniden kurarak yoksul halkın sağlığı 

Gemlikspor, 59. dakikada Nihat’ın 
ayağından kazandığı golle maçı 3-0 bitirdi.

Haşan Gerilmez, Erbil Öncü, Süleyman 
Özay’ın yönettiği karşılaşmaya takımlar şu 
kadro ile çıktılar.

YENİKÖY: Öykü, Cihan, Özkan, İbrahim 
Ramazan, Haşan, Nesim, (Yılmaz), Halil, 
(Mehmet), Alptekin, Memduh (Okan), Özrü'

GEMLİKSPOR : Cengiz, İsmail, C 
Adnan, Nihat, Sertaç, Türker, Nazım. 
Sedat, Menderes, (Erkan) Abdullan .. 
Sedat Nuri.

için hizmete açtıklarını, belediye hizmet, 
araç ve gereçlerine yeni katkılar 
sağladıklarını, kültüre ve sanata önem ve 
rerek, folklör şenliklerini uluslar düzeye 
taşıyacak noktaya getirdiklerini söyledi.

Başkan Avcı, 1999 yılının Türkiye 
açısından öneminin seçim yılı olması ve 
halkın kaderini belirleyecek yönetimlerin 
nisan ayında belli olacağını belirterek, 
Belediye Başkanlığına yeniden Anavatan 
Partisi’nden aday olduğunu belirtti.

Başkan Avcı, hizmetlerin devam etmesi 
için kendilerine halkın güvenmesini ve yarım 
kalan hizmetlerin tamamlanması için destek 
sağlamalarını isterken, 1999 yılının tüm 
insanlığa barış, huzur, kardeşlik getirmesini 
istedi.

o©©©

KORFGZ OFS€T
MATBAACILIK-R€KLAMCILIK-YAYINCILIK

KÖRFEZ OFSET ve Gemlik KÖRFEZ Gazetesi 
Kadri GÜLER kuruluşudur.

Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK
Tel & Fax : (0.224) 5131797

<J)efjer(i Getn(ik(i 
(Hemşeri(erimin

Yeni Yîfınt Candan O^utfar, 
^ifeferi ite Cgirfikte gağfık, 
£AÇut(u(uk ve 9)artş Qçinde 

(Huzur ('Do(u Günfer 
Geçirmelerini <J)i(erim.

İnş. Müh. Nurettin AVCI 
Gemlik Belediye Başkanı
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