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Kaşe ve mühürde bekleme yokl 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON YETERLİ t

KÖRFGZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

Gazhane Cad. No: 51 /A GEMLİK

Tel : (0.224) 513 17 97
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12 milyar liraya alman ambulans beş bin kişiye hizmet edecek.

Esnaf Odasına ambulans
Gemlik Muhtelif Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası ve Gemlik 
halkına hizmet edecek am
bulans, hizmete sokuldu.

1999 model Mercedes 
marka donanımlı ambulansın 
12 milyar liraya mal olduğunu 
söyleyen Oda Başkanı İbra
him Talan, esnaf ve sanatka
ra, gelen kurulda verdiği söz
leri tek tek yerine getirdiğini 
belirtti.

24 saat esnaf ve sanatka
rın emrinde olan modern am
bulansın, Gemlik’te başka 
benzerinin bulunmadığını da 
söyleyen İbrahim Talan, üye

aidatlarıyla peşin para ile alı
nan ambulansın aynı zaman
da ihtiyaç duyan Gemlik hal
kına da ücreti karşılığında 
hizmet vereceğini söyledi.

Esnafa yakışır lokal ve 
hizmet binasını kısa bir süre 
önce hizmete soktuklarını da 
bildiren Talan, “Artık Gem
lik’te esnaf ve sanatkara 
yakışır bir hizmet binamız 
yanında onların dinlenebi
leceği güzel bir lokalimiz 
de var. Şimdi esnaf ve sa
natkarımızın sağlık konula
rıyla da ilgileniyoruz. Onla
rın dar anında yanında ola-

bilmek için ambulans alarak, 
hizmete soktuk. İleride kura* 
cağımız esnaf hastanesinde 
de kullanabileceğimiz ambu
lans ile bir eksiğimiz daha ta
mamlanacak. Ambulans şo
förüne alınacak cep telefonu 
ile 24 saat arandığında hiz
met verecek. Cep telefonun 
üzerine ayrıca yazılacak.”

dedi.
KONGRE MART AYINDA
Bu ayın içinde yapılacak 

olan genel kurul toplantısına 
verdiği sözleri tutmanın mutlu
luğu içinde gideceğini söyleyen 
İbrahim Talan, “esnaf ve sa
natkara gerekli olan her hiz
meti yerine getireceğiz” şek
linde konuştu.

F

40 yıllık Başkan Emir Doğru, seçimleri kaybetti.
Yeni Başkan Hüseyin Karapınar.

Şoförler
Odası’nda
deprem

Tarihi konak 
kül oldu

Pazar günü sabahı saat 06.00 sıralarında 
başlayan yangın, bir dönemin en güzel 

ahşap yapıtlarından birini 
bir kaç saat içinde yok etti.

Pazar günü sabahı Ba- 
lıkpazarı Mahallesi 2 Nolu 
Cadde üzerinde Atatürk İlk 
okulu köşesinde bulunan 
tarihi ahşap konak yana
rak, kül oldu.

Bir saat gibi kısa bir sü
rede çayır çayır yanan tari-

hi konaktan geriye enkaz 
ve alt katta kurtarılan bir 
Oda kaldı.

Gemlik’in en güzel 
ahşap evlerinden birinin 
yanarak yok olması üzüntü 
yarattı.

Haberi sayfa 3’de

Gemlik Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın genel ku- 
Irul toplantısında, değişmez başkan Emir Doğru, seçim

lerde rakibine 78 oy farkı ile kaptırdı. 40 yıllık başkan, 
koltuğunu Hüseyin Karapınar’a devretti.

Ernir Doğru ve Hüseyin Karapınar'ın listelerinin çe
kiştiği seçimlerde İlçe Seçim Kurulu gözetiminde 350 
üye oy kullanıldı.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü yapılan seçimler, 
eski genel kurul toplantılarına göre daha heyecanlıydı.

Haberi sayfa 3’de.

HAFTAYA BAKIŞ
■ ■

Kadri GÜLER
Tarihi yaktılar

Sonunda olan oldu ve Balıkpazarı Mahallesindeki 
Nebia (İnallara ait tarihi ahşap konak bir kirbit 
parçasından veya bir sigara izmaritinden çıkan alevlerle 
kül olup gitti.

Kül olan bayağı bir konut değil, bir dönemler Gemlik’in 
en güzel evlerinden biriydi.

1980’li yıllarda bugün yanan konak daha sağlamdı. Ne 
çatısı akmış, ne duvarları yıkılmıştı.

Konut mal sahiplerinin Gemlikten ayrılmasından sonrâ 
oturulup onarılmadığı için bakımsızdı sadece.

Zamanın Belediye Başkanı Hakkı Çakır’dı. Birkaç 
defa bu evin kamulaştırtarak Gemlik’e bir müze veya 
kültür evi veya konut evi olarak kazandırılmasını söyle 
dim ve Gemlik KÖRFEZ’de yazdım.

Aldırmadılar. Belediye’nin Ankara’dan akan paralârını 
Ziraat "Bankası’na faize yatırdılar veya seçim zamanı 
belediyenin çevresini parke taşı döşediler.

Gel zaman git zaman Belediye Başkanı değişti .Sayın 
Dimili başkan oldu. Aynı şeyleri o’na da aktardık. Hep 
kulak ardı edildi.

Nurettin Avcı başkan oldu. Aradan beş yıl geçti. Güya 
mal sahipleriyle konuşuldu.

Şu oldu, bu oldu. Sonuçta ev harabeleşti.
Daha da ötesi, tehlikeli bir hal almaya başladı.
Yoldan geçen vatandaşların korkulu rüyası oldu.
Ve de pazartesi sabahı birileri evi yaktı.
Evler de insanlar gibidir.
Doğarlar, yaşarlar ve bir gün ölürler.
Bazı evler, döneminin kültürünü gelecek kuşaklara 

aktarır. Yaşamının kalitesini yansıtan birer belgedirler. 
Ölümleri bakımla uzatılabilir.

Maalesef bizler geleceğe bırakacağımız güzel şeyleri 
hep yok etmekte ustayız. Yazık oldu zamanın en güzel 
örneklerinden biri olan ahşap konağa. Sahip çıkamadık."

GEMSIAD 
dan 

i konferans 
i4 *. ''Gemlik Sanayici ve İş 
I Adamları Derneği tarafı n- 
I dan dümakşam dernek lo- 
J kalinde sivil savunmanın 
önemi ve lüzumu konulu 

I bir konferans düzenlendi. 
| Gemlik Sivil Savunma

Müdürü Mustâfa Emin Ka- 
, ya, yaptığı konuşmada, I kamu kurumlarının yanın- 
ı da özel sektöründe barış
ta savaşa yönelik sivil sa- 

। vunma konusunda ken
dilerini hazırlaması gerek- 

f tiğini söyledi.

Haberi sayfa 3’de

İznik gölü kenarında yapı- 
İlan fabrika çevrecilerden 
tepki görüyordu

Cargill’e 
durdurma

Hüseyin Karapınar, 
Gemlik Şoförler ve 

Otomobilciler Odası'nın 
yeni başkanı.

Emir Doğru, 
40 yıldır başkanlık yaptığı 
Şoförler ve Otomobilciler 

Odasında seçimleri kaybetti.

HEH

kararı
İznik Gölü kenarında ya

pılmakta olan Nişasta Papri
kası Cargill’e Danıştaydan 
sonra şimdi de Bursa 2. İda
ri Mahkemesi’nden yürüt
meyi durdurma karan veril
di.

DSP Bursa Milletvekilleri, 
TMMOB, Ziraat Odalan, 
Bursa Barosu, çevreci sivil 
toplum örgütleri, Gazeteci 
Levent Gencelli’nln açtığı ip
tal davasında mahkeme 
ikinci kez iptal karan verdi.

Haberi sayfa 3’de

ADD’de Yeni Dünya Düzeni 
ve Çevremiz konuşuldu

Atatürkçü nüşünce Derneği’nin.düzenlediği “Yeni Dünya 
Düzeni ve Çevremiz” adı altında yapılan konferansa, ko- 
rilışmacı olarak Araştırmacı Gazeteci Levent Gencelli katıldı.

Haberi Sayfa 3’de

ın

ADD’nin düzenlediği konferansa konuşmacı olarak katılan 
Araştırmacı Gazeteci Levent Gencelil ve ADD Şube Başkanı 

Hacı Önal, birlikte görülüyor. (Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ)

ANAP’lı kadınlardan kermes
Anavatan Partisi Kadın Komisyonu kermes düzenledi. 

Belediye Sergi Salonu girişinde komisyon üyeleri hanımların 
evlerinde hazırladıkları börek, çörek, kısır, kek, poğça gibi yiye
cek maddeleri satışa sunuldu.

ANAP Kadın Komisyonu Başkanı Ayten Şendil, kermeste 
elde edilen gelirlerle kurban bayramı öncesi yoksul çocukların 
giydirileceğim' söyledi.

ANAP.1M 
kermeste 
edilen g< 
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AMAZON..
AMAZON ALDI ELİNE ASAYI... 

«ATÇISINI, YAPCISINI, AŞÇISINI 
YAPTI MİLLETVEKİLİ ADAYI.
SÜRSÜNLER DİYE SEFAYI .

O’NA NE .
ÇEKEN ÇEKMİŞSE EZAYI-CEFAYI...
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Büyük Kıyamet 18 Nisan’da

Aday listeleri açıklanınca “küçük 
kıyamet” koptu. Ama siz, 18 Nisan'dan 
sonrasını, yani “büyük kıyamet”! bek
leyin.

Neden mi?
“Küçük kıyamet”, partilerin taba

nından kopuyor; oysa “büyük kıya
met” tavanını çökeltecek. Alın DYP’yi 
ele, aday listelerinin açıklanmasının ar
dından çok yerde ve özellikle Bursa’da 
yer yerinden oynadı. Rither ölçeğine 
göre yedi şiddetinde bir deprem geçirdi 
sanki bu parti. Hoş, bu şiddette bir 
depremin patlayacağı, gelen ilk şok 
dalgasıyla, yani Turhan Tayan’ın parti 
genel merkezini ve Çiller’! suçlayarak 
adaylıktan çekilmesiyle belli olmuştu 
ya!

Derken asıl büyük şok, Tayan’ın 
“hasm-ı br-aman”ın Mehmet Gazioğ- 
lu’nun merkez yoklaması gazasında 
“nîyazi” lik rütbesine ermesi ve Özer 

Bey’in birinci sıra kontenjan armağa
nıyla geldi. DYP’nin her fırsatta çığırt
kanlık yaparak seslerini duyurabildikleri 
için kendilerini “taban” sayan -ve işin 
garibi medyayı da buna inandıran- ta
kımı başladı hırgüre.

Sonra?..
Ahmet Emin Ytlmaz’ın dünkü 

O/a/da yazdığına göre, ANAP’a ge
çen amansız hasmı Turhan Tayan’ır 
madara etme umuduyla Niyazi Meh
met Bey’in yeniden İl Başkanlığına 
atanmayı kabul edişi!..

Çelebi, böyle olur DYP’de politika 
dediğin!..

■ Peki ANAP’ta durum farklı mı? \
1 Çakıcı’yla al takke ver külah pazar

lık yapan, ama elbette -kanıt buluna
madığı için- aklanan Eyüp Aşık’ı Trab
zon’da aday göstermeyi içine sindiren 
Mesut Yılmaz, Erol Evcille içli dışlı 
Mehmet Gedik’i çiziktirerek “çetesel 
ilişkiler”den arınmış oldu değil mi?

ANAP’ta parti tabanını esasen, 
“rüşd”e eremediği konusunda kesin 
bir teslimiyet söz konusu olduğundan, 
Ankara’daki “raşidin”e emanet edil
mişti aday listelerinin düzenlemesini. 
Gedik de bunu bildiği için fazla gürültü 
etmedi, ama anlaşılıyor ki yeni baştan 
“derbentçi”liğe soyunmayı da onuru
na yediremedi.

Homurdanmakla yetindi...
Özetle, Merkez sağımız-nasıl mer

kez sağ ise-18 Nisan saat 20.00 sonra
sına böyle gidiyor...

Peki DSP’yle CHP...
Kah kah kah, kih kih kih...
CHP evlere şenlik Disiplin Kuru- 

lu’nun Başkanı’nı bile DSP'ye kaptırdı. 
Cemil Ünsal Orhaneli Belediye Başka
nı adayı, Ecevit'inl

Atatürk’ün CHP’sini desteklemeyi 
“aydınlanma”nın dayattığı kaçınılmaz 
bir görev sayan sade yurttaşlar, hatta 
partinin üyeleri ve hatta delegeleri bile, 
18 Nisan’da nasıl oy kullanacakları ko
nusunda kararsız!

Bayka’la Adnan Keskin ve şürekası
nın, 76 yıllık CHP’yi getirdikleri nokta 
bu...

DSP mi?
- Bakalım Büyükşehir ve merkez İlçe 
belediye başkan adaylarına nerelerden 
oy isteyecek bu parti. Kuşkusuz, İl 
Başkânı’yla yandaşlarından, ve dahi 
Ecevit muştuculuğuna bel bağlayanlar
dan oy alacak DSP'nin adayları I

Ama ya Bursa seçmeninden?.;'
18 Nisan’a, yani “büyük kıyamet”e 

şunun şurasında 47 gün kaldı. Bir bu
çuk ay sonra öyle" bir şok dalgasıyla 
karşılacaklar kiCHP'de Baykal ve 
DYP’de Çiller takımı, şu ünlü “9 Şubat 
'1854 Burse depremi” bunun yanında 
beşik sallantısı gibi kalacak.

İşte o zaman taşlar yerine oturacak. 
Siyâsi partilere “hizip” güdüsü veya 
“kapris”lerle yönetmenin olanaksızlı
ğı!..

Milleti kör, sağır ve ahmak saymaya 
kalkışmanın başarı getiremeyeceği...

Ve de parti liderliğiyle “peyam- 
ber”liğin aynı bir bedende birieştirile 
meyeceği...

Adamakıllı anlaşılacak.
Bana öyle geliyor ki o “büyük kıya- 

met”in şok dalgalarıyla, Türkiye’nin 
“sağ”ını, ama özellekle de “sorunu 
bölüp parçalamakta, etkisizleştirmekte 
karşıdevrimin palazlanmasında, öyle 
veya böyle sorumluluk payı olanlar pal 
dır küldür yuvarlanıp gidecekler.

Bu sarsıntı kaçınılmaz ve gerekli: 
Türkiye’de demokrasinin işlerlik kazan
ması, merkez solun bu ülke insanının 
gereksinimlerine yanıt verecek 
“rüşd”e erişebilmesi için yaşamak zo
rundayız 18 Nisan felaketini

Çok kısa sûra sonra geleceğini san
dığım bir sonra ki seçimle esenliğe 
çıkabilmek umuduyla...

□ OLAY □ BURSA 2000 □ HABER 
gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç olarak geri dönecektir 
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İnegöl Nüfus 
Müdürlüğü'nden almış 

olduğum ve 9 Eylül 
Üniversitesi Makine 
Mühendisliğine ait 

öğrenci kartım kaybol
muştur. Hükümsüzdür.
Özgür Bayraktar

DANS
Dursun Ergüler

DOĞA KONUŞURSA

Evrim süreci boyunca, kendini sürekli 
özgürleştiren doğa, kendi İç işleyişine uygun 
olarak, kendini koruma mekanizmasını da 
sürekli hissettiriyor!

Doğadaki özgürleşme ne demektir?
Doğaya bağımlılığı giderek azalan bir 

varlık türünün veya türlerinin ortaya 
çıkmasıdır! Doğa, özünde, bu niteliklere 
sahiptir!

Doğadaki özgürleşmenin, bugün için 
göstergeleri, bitkiler, hayvanlar ve insanlardır!

Bitkiler, hayvanlara göre doğaya daha 
bağımlıdır. Hayvanlar da insanlara göre 
doğaya daha bağımlıdır!

İnsan ise; akıl ve duygu sahibi olarak 
doğadaki özgürleşmenin, şimdilik, ulaştığı en 
üst noktasıdır!

İnsan aklını; doğadaki iç-işleyişin mekanik 
(cansızlarda)/ ve organik (canlılarda) 
yasalarının üstüne yükselmesi, doğanın kendi
ni aşması ve yeni bir varlık türü olarak ortaya 
çıkması olarak da algılayabilirsiniz!

Bitki ve hayvan doğaya aykırı bir şey ürete
bilecek ölçüde özgürleşmemiştir! Ama; insan 
aklı doğadaki sınırsız olanakları kullanarak, 
ürünü olduğu doğadan bağımsız(!) olarak, 
doğaya aykırı şeyler de üretebiliyor) Ve bun
ları bi linçli veya bilinçsiz olarak doğaya kabul 
ettirmeye çalışıyor!

Aklın ürettikleri doğayı geliştiriyorsa, en 
azından dengesini bozuyorsa, doğa bunu 
kolayca kabul ediyor! Ama; üretilen şeyler 
kendine aykırı şeylerse, dengesini bozuyorsa,

bir süre katlanıyor, sonra da bunların “ne 
menem” şeyler olduklarını iyice görebilmesi 
için insanların gözleri önüne, aklın önüne 
bırakıveriyor!..

Uzak zamanlara gitmeden, şu son iki yıl 
içinde meydana gelen depremleri, fırtına, 
kasırga ve sel baskınlarını düşünün! Çaresi 
güç hastalıkları düşünün!..

Histerik ağrılar gibi, dünyanın bir ucunda 
başlayan ve dört bucağını dolaşarak Adana’ya 
konuk olan deprem, belli aralıklarla, yaklaşık 
bir yıldan beri hala devam ediyor!

Aşırı yağışlar (kar-yağmur) sonucu çığ ve 
sel baskınları!.. Fırtına ve aşırı yağışlarla 
beraber, su-sel baskını, bir kaç gün ara ile, 
iki kez, Gemlik’e de ‘merhaba’ dedi! Körfez, 
tahammül edemediği şeyleri insanların 
evlerinin içine kadar getirdi, bıraktı! Bununla 
da yetinmedi! Ne kadar artık varsa, 'buyurun,- 
alın, görün’ dercesine İstiklal Caddesi'ne 
boşalttı!

Ben, sizden daha çok düşkünüm istiklal
ime, özgürlüğüme dercesine!

Fazlasını da söyledi! Evlerinizi, yollarınızı 
yaparken, bir işe başlarken beni de hesaba 
katın dedi!.. Ve varlığını, gücünü hissettirdi! 
Ne kadar özgürleşmiş olursanız olun yine de 
bana bağlısınız, özgürlüğünüz görece, dedi!

Doğa kendini denetledi, tepkisini gös
terdi ve siz de kendiniz denetleyin, dedi!

Düşünün! Olası ki; sîzlere daha çok şeyler 
de söylemiştir!.;.

Ve doğa her şeydir!

GEMSİAD’da görev bölümü
14 Şubat 1999 günü 

birinci olağan genel ku
rul toplantısını yapan 
Gemlik Sanayici ve îş 
Adamları Demeği, Yöne
tim Kurulu görev bölü
mü, yaptı.

Başkan Adnan Te- 
keş’in başkanlığında 
t oplanan Gemlik Sanayi
ciler ve İş Adamları Der
neği. görev bölümü so
nucu Başkan Yardımcılı
ğı ve Teşkilatlandırma 
Sorumluluğuna İbrahim 
Çetin’l, Mali İşler So

rumluluğuna Halil Kö- 
se’yi, Yazmanlığa Aslan 
Özaydm’ı, Toplantı Gezi 
ve Eğitim Sorumluluğu
na Ekrem Akm’ı, Basın 
Yayın ve Kurumsal İliş
kiler Sorumluluğuna 
Mehmet Dinç’i, Araştır
ma Geliştirme ve Ticari 
İstihbarat Sorumluluğu
na Şevket Güleıyüz’ü ge-> 
tirdi.

Yeni yönetim kurulu 
görev bölümünden son
ra çalışmalarına başladı.

Başkan Adnan TEKEŞ.

KÖRFGZ OFS€T
MATBACILIK- YAYINCILIK- REKLAMCILIK
D Fatura O Adisyon

O Sevk İrsaliyesi O Kitap- Dergi

O Gider Makbuzu O Broşür

O Müstahsil Makbuzu O Zeytin Etiketi

O Perakende Satış Fişi O Cilt İşleri

O Serbest Meslek Makbuzu O Kartvizit

Her Turlu Matbaa işlerinde 
Hizmetinizdeyiz.

’JA. . V'* ' *

Gazhane Caddesi No :51/A GEMLİK 
(Bankacılar Lokali Karşısı)

Tel & Fax : (0.224) 513 17 97
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^durdurma karan
paldınöo t

I İznik gölü kenarında yapılmakta 
sn, şu son i« , olan nişasta fabrikası Cargill’e Da- 
remleriJıriııijMştaydan sonra şimdi de Bursa 2. 
dûsûnımir,,.İdari Mahkemesi’nden yürütmeyi 

burdurma karan verildi.
f DSP Bursa Milletvekilleri, 

amn oıruco-;: tmMOB, Ziraat Odaları, Bursa Baro-

Gazeteci Levent Gencelli’nin açtığı 
iptal davasında mahkeme ikinci kez 
iptal karan verdi.

Uygulamanın nasıl olacağı m e 
rakla beklenirken,' Cargill’in eleman 
alımı için yaptığı başvuruya yoğun 
talep geldi. Gemlik, Orhangazi, 
Yalova’da oturanlar tercih edilec ek.iŞarakAdaia’jJu, çevreci sivil toplum örgütleri, 

ıklarlajakt

sonucu çığ »f Tarihi konak kül oldu
açgünî- Ol>azar günü sabahı saat O6.oo sıralarında başlayan 

ı’dediiKöıiJ yangın, bir dönemin en güzel ahşap yapıtlarından 
raktıiBuîJ birini bir kaç saat içinde yok etti.

rsa.‘buyurun Pazar günü sabahı 
ıl Caddesi; Balıkpazarı Mahallesi 2

Kolu cadde üzerinde bu- 
ünûnı istiklal • sn Nebai Ünal’lara ait

I }jjp konak yanarak, kül 
izi, yollan": o î| 
ıi de hesabi • em'ik’te bir dönemin 
w hisseMf jz”1 ahşap ev örnek- 
olun yinedir ıclfl biri olan Balıkpa- 
•ece, dedi! ■ d Mahallesi 2 nolu 
ikisini gös-Badesede Atatürk İlkokulu 
in, dedi! *arşı köşesinde olan ev, 
açokşeyte Pazar sabahı saat O6.oo 

sıralarında üst katından 
yanmaya başladı.

'' I Gemlik Belediye İtfa
nı yesinin yangın yerine 
‘ gelesiye kadar ahşap bi
nanın bir bölümü alevler 
İçinde kaldı.
I Bir saat gibi kısa bir 
sürede çayır çayır yanan 
tarihi konaktan geriye en
kaz ve alt katta kurtarılan 
pir oda kaldı.
I Tarihi ve Kültür Eserle
rini'Koruma Derneği tara
lından bir dönemin en gü- 
zel ev örneklerinden biri 
olarak kabul edilen ve bu 
nedenle tescil edilen ah
bap konak, yıllardan beri 
kullanılmaması nedeniyle 
çatısından yıkılmaya baş- 

„ lanmış, Atatürk İlkoku- 
TEKeş.1|u’na doğru yan duvarları 
—* dökülerek, çevrede tehli

LIK

7

keli bir durum ortaya çıkar
maktaydı.

Gazetemizde çeşitli kez 
bu evin belediye tarafından 
kamulaştırılarak Gemlik Mü
zesi haline getirilmesi istem
lerine rağmen, değişik üç be
lediye başkanının değişme
sine karşın konuyla ilgili hiç 
bir olumlu adım atılmamış ve 
Gemlik'in ileride çocuklarına 
bırakacağı en güzel evlerin
den birinin kül olmasına yol 
açıldı.

Gemlik Belediye İtfaiye

Müdürlüğü, yangının çıkma 
konusu kesin bir şey söyle
mezlerken, metruk binanın 
içine giren baliciler tarafın
dan atılan bir sigara izmari
tinden kaynaklanmış olabile
ceği varsayımı üzerinde du
ruluyor.

Yangından sonra enkaz
lar çevrede yaşayan yoksul 
halk tarafından kapışılarak, 
evlerine götürülürken, 
belediye itfaiyesi de yangın
dan sonra yollara su sıkarak 
çevreyi temizledi.

Gemlik’in en güzel ahşap bina örneklerinden 
biri olan Balıkpazan Mahalle si’ndeki konak 

yanarak kül oldu. Fotoğraf (Gemlik KÖRFEZ)

GEMSİAD 
dan 
konferans 
Eşref Elbasan
• ^Gemlik Sanayici ve İş 
Adamları Derneği “Sivil Sa
vunmanın Lüzumu Önlem 
ve Planlamaları” konulu bir 
konferans düzenledi.

Dün akşam 19.30’da GE
MSİAD toplantı salonunda ya
nlan konferansta konuşmacı 
oıarak Gemlik Sivil Savunma 
Müdürü Mustafa Emir Kaya, 

'*;ivil savunmanın görevi, gere
cini ve önemi konusunda 

3err‘ <|| iş adamlarına bilgiler 
rd

F mferansa yaklaşık 40 ki
şi 11 atı İdi. Kaymakam Şener 

an ın rahatsız olduğu için ka- 
* Ulamadığı konferansta GEM
SİAD yönetim kurulu ve üyele
ri katıldı.

Sivil Savunma Müdürü Ka
ya, insanoğlunun varolduğu 
günden beri sürekli gelişiyor, 
güçleniyor ve savaşıyor bu ge
lişmeyle birlikte teknolojik si
lahlar ortaya çıkıyor. Bu geliş
me içerisinde Sivil Savunma 
Teşkilatı’nın milli amacı ve- 
milli gücü gerçekleştirmek için 
var olduğunu ve savaş, afet 
gibi durumlarda zararı en aza 
indirmek için kurulduğunu söy
ledi.

Ülkemizde Sivil Savunma 
Teşkilatı’nın maddi yetersizlik
lerden dolayı görevlerini tam 
olarak yerine getiremediği ve 
devlet gelirlerinin % 20’sini Si
vil Savunma Teşkilatı fonuna 
yatırılması gerektiğini belirtti.

Şu ana kadar ülkemizde 7 
ilde kurulabilen Sivil Savunma 
Teşkilatlarında 115 kişilik kad
royla dört dörtlük eğitim ve tat
bikatlar yapıldığını söyleyen 
Kaya, ilçemizde eğitim, tatbi
katlar ve sığınakların yetersiz 
olduğunu hatırlattı.

İş adamlarının sivil savun
ma konusunda savaşta ve ba
rışta hazır olmalarını istyen - 
Gemlik Sivil savunma Müdürü 
.Mustafa Emir Kaya, kamuoyu 
özel kuruluşların sivil savun
maya gerekli önemi ver
melerini istedi.

| Gonca YERLIYURT 

Bulanmadan donmadan
Kimi zaman hayatın acımasız çarkına kendinizi kaptır

dığınızı hissedip, yarattığınız küçük akvaryumunuzdaki 
mücadelenize şöyle dışardan bakmayı denediniz mi?

Kırmızı, siyah, büyük gözlü, küçük gözlü, irili ufaklı ba
lıklar; suyun değişen rengi; atılan yemlere ulaşma çaba
sı; yapay balık adamlar; su değirmenleri; küçük çakıl taş
ları; süngerler...

İster büyük bir duvar büyüklüğünde olsun, ister bir kü
çük kadeh.

Akvaryumdakiler hayatın tamamı, burası diye düşü
nür.

Akvaryumdaki yaşam, dışarıda uçsuz bucaksız okya
nusların, türlü maceraya açık denizlerin, taşan ırmakla
rın, durgun göllerin olduğunu unutturur.

Dışarıdaki yaşam şöyle dursun; akvaryumlarda yara
tılan düşmanlara karşı öyle bir yaşam mücadelesi verilir, 
fanusun içinde günlük işlere öyle bir kaptırılır ki; içinde 
bulunulan güzelliğin farkına varılıp tadı bile çıkarılamaz.

Halbuki Kutsal Adam filminde Eddie Murphy'nin dedi
ği gibi maksimum 75 yıl yaşayacağımızı varsayarsak, bu 
75 yılda sadece 75 ilkbahar, 75 sonbahar, 75 yaz ve 75 
kış görebileceğiz. Ve bu çok fazla değil.

Bunu da bir akvaryumda geçirmek, her mevsimi birbi
rinin aynısı gibi geçirmek mi sayılır acaba?

Bütün bunlar Atlas Dergisi’ni okurken aklıma geldi ve 
kendimi sınırlarını benim belirlediğim bir akvaryumda his
settim. Aynı insanlar, aynı çevre...

Halbuki kendi dünyasını sırtında taşıyan bir göçer ol
saydım; Toroslar’ın mor vadilerinin kuytusundan, karanlık 
uçurumlarından, aydınlığa; dağların sivri doruklarındaki 
yaylalara; oradan Akdeniz’in ılık sahiline savrulup dur
dum.

Toroslar’daki otun ağacın, kurdun kuşun, börtü böce
ğin, yerin göğün, güneşin doğusu ve batışının, yıldızların, 
rüzgarın ve fırtınanın sırrına ererdim.

Cümle varlığım topu topu dokuz çuval, yedi yorgan ve 
yastık, bir kaç kere, iki heybe, dört beş tencere, bir saca
yağı, bir süt makinesinden ibaret olurdu. Bir de 230 kadar 
keçi ve yavrularıyla dokuz, deve...

Bu katıksız hayatın doğal sessizliğine, iki pilli fenerin 
ışığı, radyodan yayılan cızırtılı müzik ve süt makinesinin 
gürültüsüyle arada bir sürtünürdü teknoloji.

Ne seçim tartışmalarının arasında boğulur, ne 6 minik 
bedenin altında kaldığı iskambil kağıdından yapılmış bi
nalara kahrolur, ne televizyonda dayatılan yarışma prog
ramlarındaki bayağılığı görmek zorunda kalırdım.

Yaşamımı, kısır siyasi çekişmeler, ekonomik durgun
luk değil; güneşin ve ayın çevresindeki bulutların durumu, 
solucanların toprağın üstüne çıkması, tavuklarn bitlen
mesi, eşeğin kulağının sallanması, ağaçların yaprağının 
tepeden ya da dibinden dökülmesi yönlendirirdi.

Her şey doğal dengesi içinde gerçekleşir, dayatmlar, 
isyanlar, haksızlıklar olmazdı.

Hz. Mevlana'nın dediği gibi kullanmadan, donmadan 
göçüp konabilirdim. Ve düne ait her şey dünde kalırdı...

Her gün bir yerden göçmek ne iyi
Bulanmadan donmadan akmak ne hoş
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan donmadan akmak ne hoş
Ne kadar söz varsa düne ait
Dünle beraber gitti cancağızım
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım...

ADD’de Yeni Dünya Düzeni 
ve Çevremiz konuşuldu

40 yıllık başkan Emir Doğru, seçimleri kaybetti. Yeni başkan Hüseyin Karapınar.

Şoförler Odası’nda deprem
ı Eşref Elbasan
i Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzen-: 

lediği “Yeni Dünya Düzeni ve Çevremiz” \ 
konulu konferansa, konuşmacı olarak i 
Araştırmacı Gazeteci Levent Gencelil ka- \ 
t ildi.

; ADD Lokali’nde geçtiğimiz hafta cu- \ 
martesi günü saat 14.00’de başlayan ve i 
yaklaşık bir saat süren konferansa, ADD i 
Yönetim Kurulu ve Üyeleri yapışıra, DSP \ 
İlçe Başkanı Belgin Savcı, DSP Belediye . 
Başkanı Adayı Mimar Seher Yücel ve va-î 
tandaşlar katıldı.

Araştırmacı Gazeteci Gencelil, konuş- \ 
masında Yeni Dünya Düzeni ve çevremi- \ 
zin karanlık işler ile bir şekilde yürütüldü- \ 
ğünü anlattı. Konuşmasından sonra ADD j 
Başkanı Hacı Önal’ın çevremizdeki sorun- i 
larla ilgili açıklamalarını cevaplayan Gen-. 
oelli, Bursa ve Gemlik’in sorunlarından \ 
bahsetti.

Gencelil, Türkiye'de yeni dünya düzeni \ 
ekseninde yapılanmalar başladığını ve' 
sermayenin gücünün her şeye hakim oldu- \ 
ğunu, emeğin etkisinin kalmadığının belir- \ 
terek, Türkiye’deki medya düzenine de de- \ 
ğindi. Gencelil, “Medyanın bugünkü du- \

rumundan ihreniyorum. İstanbul’daki 
bazı gazeteci gruplarının gazetecilik dı
şında her işle uğraşıyor- 
. Medya tekelleşiyor. İktidarları yönlen
diriyor” dedi.

Türkiye'de kara paranın birçok işi ba
şardığını da anlatan Gencelil, 18 Nisan 
öncesinde Türkiye’ye 15 milyar dolar kara 
para girdiğini, bu paranın en az 5 milyar 
dolarının seçim sandıklarını ele geçirmek 
için kullanılacağını söyledi

Bursaspor’un formasına Jetpa’nın rek
lamını yapmasını hiç istemediğini çünkü 
Bursa’da Jetpa gibi firmalar varken neden 
başka bir firmaya verildiğini eleştirdi.

Gencelli’nin konuşmasından sonra söz 
alan ADD Başkanı Hacı Önal .Gemlik’e bir 
Kültür Sarayı yapılmasını istediklerini söy
ledi ve bu konuda DSP Belediye Başkan 
Adayı Mimar Seher Yücel’e de söz verdi. 
ADD Başkanı Önal, Gemlik’in yakınlarında 
yeni açılacak olan Cargill ve Çimento 
Fabrikalarının çevreyi kirleteceği için açıl
masının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Gençelli çevreyi kirletecek olan çimen
to fabrikası ile Cargill’e izin verilmemesini 
istedi.

Gemlik Şoförler ve Oto
mobilciler Odası’nın genel 
kurul toplantısında değiş
mez başkan Emir Doğru, 
seçimlerde rakibine 78 oy 
farkı ile kaptırdı. 40 yıllık 
başkan, koltuğunu Hüse
yin Karapınar’a devretti.

Gemlik Esnaf Sanat
karlar Kredi ve Kefalet Sa- 
lonu’nda geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü saat 
lO.oo’da başlayan şoför
ler ve otomobilciler odası 
genel kurulu eski toplantı

lara göre daha heyecan
lıydı.

Bursa Şoförler ve Oto
mobilciler Odası Başkanı 
ve komşu ilçelerden gelen 
esnaf teşekkülerinin yöne
ticilerinin de hazır bulun
dukları genel kurul toplan
tısında çalışma raporunun 
okunarak kabul edilmesin
den sonra seçimlere geçil
di.

Emir Doğru ve Hüseyin 
Karapınar’ın listelerinin 
çekiştiği seçimlerde İlçe

KAŞE ve MÜHÜRDE BEKLEME YOK!
Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 

kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 
BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel: 513 17 97

seçim Kurulu gözetiminde 
oy kullanıldı.

350 üyenin oy kullandı
ğı 346 oyun geçerli sayıl
dığı seçimlerde Hüseyin 
Karapınar 212 oy alırken, 
Emir Doğru 134 oy alarak, 
40 yıldır kesintisiz olarak 
başkanlığını yaptığı Şoför
ler ve Otomobilciler Odası 
yönetimini kaybetti.

Gemlik Şoförler ve 
Otomobilciler Odası yö
netim kuruluna seçilen 
üyeler şunlar :

Hüseyin Karapınar, Ay
han Gündoğdu, Remzi 
Apak, Ahmet Babür, Bürol 
Yıldız, Sinan Dudaklı, 
M.Yaşar Kahraman,

Denetleme kurulu 
üyeliklerine seçilenler 
ise;

Mustafa Kaynatma, 
Bilal Akın, İsmail Onay.
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Siyasi Partilerin Belediye Başkanı 
Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üye adaylan

DTP
Belediye Başkan Adayı: Gülen Bozacıoğlu 
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Osman 
Emir Sal, Harun Kaya, Eyüp Kökçam, 
Mustafa Köroğlu, Hakan Arda, Ülkü Bolten, 
Süleyman Çevik, Hayriye Biçer, Ayhan 
Gündoğdu, Ali Aydın, Selma Öztin, 
Gülümser Akarlar, Ergin Apak, Osman 
Sezer, Orhan Çini, Osman Çukur, Fatma 
Akar, D.A1İ Okumuş, Fehmi Aslan, Hüseyin 
Erçetin, Yusuf Köse, Hamiyet Yıldız.
Kontenjan adaylar : Haşan Özcan, Ahmet 
Atalar, Selçuk Kaner,
İl Genel Meclisi Asil Adaylar : Gökhan 
Taylan, Mehmet Dillioğlu, Cengiz Özdemir, 
A.Kani Kaptan, Burhan Görücü,
DYP
Belediye Başkan Adayı : İhsan Ateşli
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Berkay 
Kırmızıay, İbrahim Akıt, Hüseyin Karapınar, 
Ayhan Bayraktar, Davut Parlak, Şerife 
Paker, Haşan. Yıldırım, Münire Sayın, 
Mustafa Kırcı, İhsan Karataş, Taner Gürle, 
Nevzat Elikesik, Turgut Yeraç, Abdullah 
Akçay, Necmi Turan, Fethi Terkoz, Seçil 
Hazar, Emre Durmuş, Eyüp Elüstü, Nedim 
Taş, Necdet Bulut, Koral Durak, 
Kontenjan Adaylar : Ali Acar, Mahmut 
S Tıksubaşı. Ali Osman Yavuz.
İl Genel Meclisi: H. Mehmet Avcı Abdullah 

Mehmet Çakar. Erhan Öksüz. Hilmi 
San rar.
CHP
Belediye Başkan Adayı: Nezih Dimili
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Dursun 
Özbey, M. Ali Kaya, Necdet Ersoy, Osman 
Sertaslan, Yılmaz Kılıç, Atilla Sayın, Halil 
Çini, Emir Ertem, Musa Demir, Ahmet 
İmran, Hidayettin Fidan, Tülay Ünver, 
Muharrem Duman, Ersin Yavuz, Celal 
Okumuş, Bekir Sağın, Erdal Güzel, Ömer 
Köse, Ahmet Kökçe, Şükrü Dehmen, Hasar 
Gür, Musa Buzlu, İsmail Apak, 
ÖDP
Belediye Başkan Adayı: Semahat Narin 
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Mustafa 
Arslan, Mustafa Topuz, Necati Yucak.
İl Genel Meclisi: Ali Haydar Temurtürkan.
HADEP
Belediye Başkan Adayı: Süreyya Keskin 
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Hüseyin 
Arslan, Cuma Ayaz, Türkan Keskin, M.Emin 
Çelik, İmam Çelik, Behçet Bingöl.
IP
Belediye Başkan Adayı: Mahsuni Çelik 
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Mehmet 
Durak,
İl Genel Meclisi: Neriman Başaran,
FP
Belediye Başkan Adayı: Mehmet Turgut.
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Enver 

Şahin, Cemal Aydın Aybey, Erdin Amb 
Necdet Yılmaz, Yüksel Özaydın, Selahaı 
Bakır, Kadir Gündüz, Nurettin '' in. 
İbrahim Camcıoğlu, Kamil HoCaoğ: ı. 
Araz, Bilal Okuş, Ali Çilingir im 
Özanadolu, Osman Sivas. Alaattin ly 
Hulusi Ocak, Avni Duran. Sadık C kı 
Yürek, Muhsin Pusmaz. Birol Arı I. ih« 
Aslan, 
Kontenjan : İnci Özsabuncu, ilayı r ’ ı 
Muharrem San, 
İl Genel Meclisi: Vedat Emek, Tekin t kaı. 
İbrahim An, Sabahattin Toksabay. Mc net 
Ege.
MHP
Belediye Başkan Adayı: Osman Doğan 
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Ş.Şeyda 
Şaral, Yusuf Tankut, Sanar Çakır. Önder 
Ünal, Vedat Büyükgölcügezli, Ümit Yılmaz. 
İsmet Güreşçi, Ali İhsan Bekar, Mahir Alan. 
Gül Gökçen Kayhan, Yücel İpek, Celal 
Bilgin, Bilal Akın, Mustafa Korkmaz, İdris 
Yalnız, Selahattin Terzioğlu, Cenk Obuz, 
İsmail Demirtaş, Ali Emir Yüksel, Osman 
Nuri Aslan, Sinan Yurt, Arif Erdemir.
Kontenjan : Gülten Ayhan, Erol 
Kuzucuoğlu, Mehmet Bozbıyık,
İl Genel Meclisi : Bedri Seçgil, Mehmc 
Kayaoğlu. Harun Pir, Mustafa Kamış. Uh 
Hatipoğlu,
DSP
Belediye Başkan Adayı : Seher Yır 11. 
Belediye Meclisi Üye Adayları 
Güreşçi, Ali Altınlaş, Müfit Akman, İv 
Tarık Yeşildal. Cemil Çiloğlu, Ruk. 
Başuğur, Selami Yavuz, Halit Ayar, Mnstal 
Karaca, Erdem Mete, Nuri Çeliket Nev 
Karadağlı, Cengiz Dursun Aryay, M vz J 
Velibeyoğlu, Hamit Sümer, Mevlit Çak 
Kontenjan : Nurdan Sadıç, Halide . ıh. 
Murat Gül,
İl Genel Meclisi : Cihan Örmeci, İH m j 
Soysal, Abdullah Mete Erdener. Halı le [ 
Bulut, Ziya Altın,
ANAP
Belediye Başkan Adayı: Nurettin Avcı 
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Mehmet 
Dinç, Ali Avcı, Hakan Doğu, Ayten Şendil, 
Hüseyin Ulukaya, İlkay Ergenç, Feza Şen, 
Vedat Angüneş, Ömer Kurt, Y. Nuri Kaptan,1 
Nuray Erten, Halit Koksal, Nuray Elçin, 
Suna Kapar,. Rahmi Şeker, Recep Şen, Galip 
Demiralay, İsa Yüksel, Lütfi Okay, Davut 
Karslı, Mehmet İşboğa, Cüneyt Yelkenci 
Kontenjan : Şahin Danış, Ali Başak, Aydın 
Bektaş.
İl Genel Meclisi : Adnan Tekin, Yunus; 
Sözener, Engin Kökçam, Hüseyin ■ 
Akdoğanlar, İbrahim Akın.
MP
Belediye Başkan Adayı: Sadık Şenkaya 
Belediye Meclisi Üye Adaylan :Zafer|

’l ıgil Süleyman Balçık, Recep Kavuk, 
Ai et \nk. Hüseyin Çayıroğlu, Abdullah 
"o. r, I tice Amiz,

1 C nel Meclisi : Vecdi Pala, Nazml Amiz,
1 ı< Aı Saim Aksoy, Aysel Çayıroğlu.

BELDELER:
} ül ŞUNLU
DYP

el< iye Başkan Adayı: Bayram Demir.
3ele iiye Meclisi Üye Adaylan : Erdoğan 
ıkla . Faruk Süzer, Şakir Aydm, Ahmet 
■>engı.il,‘ Nurhan Karakaya, Necdet Nalıncılar, 

Ziya Gerçeksöz, Şemsettin Güneş.
Kontenjan: Selim Eyüpgil,
ANAP
Belediye Başkan adayı: Tekin Koçer
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Faruk 
Karakaş, Tamer Dalkılıç, Özcan Uluatlı, 
Ahmet Üstündağ, Harun Kahraman, Hayati 
Güneş, hakan Çakar, Cemal Çağlayan.
Kontenjan : Mustafa Yıldız.
MHP
Belediye Başkan Adayı; Hüseyin Gürbaş.
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Dilek 
! '< kün, Murat Dalkılıç, Hüsamettin 
ıdunvarar, İbrahim Baîhan, Mehmet 
'dırııii Bahadır Süzer. Fahrettin Dalkılıç, 

>. r P< ün.
Kontenjan . Yaşar Özgül.
DSP
Beb diye Başkan Adayı : Mehmet Kosova.
Be • diye Meclisi Üye Adaylan : Memduh
I. ç, M. Ali Kırh, Musa Balkan, Salih 

ekçioğlu. Abdullah Kırca, Güngör 
han Mehmet Korkmaz, Mehmet 

_:ahan.
i ntenjan : Servet Ağbaş,
FP
Belediye Başkan Adayı : Osman
Sakallıoğlu.
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Salim 
Akeıyılmaz, İsmet Doğru, Kaya Özer, Fatma 
Sakallıoğlu, Zabit Peker, Yaşar Sakallıoğlu, 
Havva Gürsoy, Bahri Çakır,
KÜÇÜKKUMLA
ANAP
Belediye Başkan Adayı: Eşref Güre.
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Ahmet 
Malyemez, Mehmet Özkur, Halil Soygan, Ali 
Biçer, Levent Hoşaf, Osman Pehlivan, Ahmet 
Parlak, Gülek Yaşa, 
Kontenjan : Kemalettin Türe,
MHP
Belediye Başkan Adayı: Hacı Durak.
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Nurettin 
Kaya, Haşan Acar, Abuzer Gaffar Özdoğan, 
Mustafa Yazar, Adnan Ağlamaz, Ali Kartal, 
Aytekin Atan, Hüseyin Yiğit, 
Kontenjan : Mesut Yurtsever,

DYP
Belediye Başkan adayı: Ömer Bal.
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Atilla 
Akgün, Nurettin Yaşa, Refik Malatya, Remzi 
Aydoğan, Abdullah Topal, Abdullah Konat, 
Hüseyin Güner, Mustafa Şahin, 
Kontenjan : Mehmet Akceylan,
DSP
Belediye Başkan Adayı: Abdullah Çokal.
Belediye Meclisi Üye Adaylan ıHüseyin 
Martı, Refik Özbalta, Erdoğan Süs, İbrahim 
Dursun, Mustafa Demir, Abdullah Özden, 
Mehmet Ünal, 
Kontenjan : Eyüp Dinçer,
FP
Belediye Başkan adayı : Teoman Mustafa 
Ege
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Burhan 
Barıştıran, Ali Demir, Bayram Doğru, 
Abdullah Ünal, Münir Yetim, Mehmet 
Şengül, Bedri Polat.
Kontenjan: Salih Uzun,
UMURBEY
DYP
Belediye Başkan adayı: İbrahim Aksoy.
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Arif Benli, 
Hüseyin Ceviz, Salih Mete, İsmail Türen, 
Ahmet Koksal, Ahmet Kaynatma, Osman 
Palabıyık. Ali Korucu, 
Kontenjan : Sadık Çetin.
MHP
Belediye Başkan adayı: Pars Dönmez.
Belediye Meclisi Üye Adaylan : İlhan 
Dirsek, İrfan Ünlü, Selçuk Uludağ, Bircan 
Görür, Sinan Kenar, Erhan Marangoz, Halil 
Bilgin, Mesut Orhan, 
Kontenjan : Seçkin Arslan.
DSP
Belediye Başkan Adayı: Sadettin Aykut
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Muştala 
Gürsoy, Ali Deren, Fikri Pişkin, Ünal Maya 
Mustafa Özdamar, Erhan Marangoz, Vahit 
Bolat, Abdullah Orhan, 
Kontenjan : Ercan Turan.
FP
Belediye Başkan Adayı: Ûzeyir Kaya
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Hüseyin 
Korkmaz, Sami Kaya, Yusuf Tuncer, 
Muzaffer Ayvaz, Mehmet Ali Fet, Mustafa 
Coşkun, İbrahim Palu, Selami Çelik, 
Kontenjan: Mustafa Yılmaz.
ANAP
Belediye Başkan adayı : Fatih Mehmet 
Güler
Belediye Meclisi Üye Adaylan : Halit Pala. 
Mustafa Kaynatma, İbrahim Düşmez, Ömer 
Gamsız, Erhan Koksal, Haşan İrmak. 
Abdullah Çakmak, Osman Dirsek.
Kontenjan : İbrahim Somer.

GEMLİK DEVLET HASTANSİ 
DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
Hastanemiz Atroskopi Seti temini ihalesi 84-8213 sayılı kanunun 

29-A ve müteakip maddelerine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ ile 
ihaleye çıkarılmıştır.

İhale 10.03.1999 ÇARŞAMBA günü Gemlik Devlet Hastanesi’nde 
yapılacaktır. İhale ile ilgili idari ve teknik şartnameler Gemlik Devlet 
Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi 
istenildiği takdirde 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.

CİNSİ MİKTARI GEÇİCİ BEDEL TUTARI
Atroskopi Seti 22 Kalem 13.900.000.000.-

GEÇİCİ TEMİNATI SAATİ
417.000.000 10.00 da
Basın : 1999/6

İLAN
GEMLİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN 

(GEMLİK KAPALI CEZAEVİ İÇİN)

Gemlik K.2.Tipi Kapalı Cezaevinin 1999 Yılına ait aşağıda muammen bedeli 
yazılı “KURU GIDA” Alımı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gere
ğince AÇIK TEKLİF USÜLÜ İLE İHALEYE çıkartılmıştır.

İhaleye ait Şartname ve ekleri Gemlik Kapalı Cezaevinde Mesai Saatleri da
hilinde görülebilir.

“Kuru Gıda Alımı” İhalesi Gemlik Kapalı Cezaevi Müdürü Odasında 12 MART 
1999 günü Saat 14.30'da Açık Teklif Usülü ile yapılacaktır.

Kişi ve Kuruluşlar adına İhaleye iştirak edecek olanların noterden tasdikli Ve
kaletnameleri ile birlikte Geçici Teminatı yatırdıklarına dair makbuz ile ihale gün 
ve saatinde ihaleye katılmaları gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İLAN OLUNUR. 25.2.1999

MALIN CİNSİ :
KURU GIDA

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI:
324.000.000

TAHMİNİ BEDELİ:
10.800.000.000

İHALE GÜN VE SAATİ :
12-MART-1999 Saat: 14.30 Basın:99/7
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Not Defteri

Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
UNİCEF’in saptamalarına göre gelişmekte 

olan ülkelerde 6-11 yaş arası 130 milyon çocuk 
okula gidemiyor. Bunların üçte ikisi kız. Erkekle
re göre kızların büyük bölümü eğitim haklar n- 
dan yararlanamıyor. Bu durumun olumsuz so
nuçları var. Gericilik kadını eve kapatmak iste- 
m ektedir. Okuma-yazma becerileri olmayan ka
dınlar hem ekonomik kalkınmada yararlı bileşen 
olamamakta, hem de tüketici konumda kalıp ka
ra cehaletin kucağına itilmektedir. Kız çoçukları 
neden eğitim görmelidir?

1- Eğitim görmek her şeyden önce bir insan
lık hakkıdır.

2- Eğitim gören bireyin baskı altında kalma 
ve sömürülme olasılığı düşüktür.

3- Eğitimli olmak siyasal süreçlere katılma 
olasılığını arttırmaktadır. Bu demokrasinin işler
liği açısından önemli bir kazanımdır.

4- Eğitimli anne daha sağlıklı ve eğitimli ço- 
çuklar yetiştirir.

5- Aile içi demokrasinin oluşmasının ön şartı 
olan kararlara katılım ve etkileme gücü artar.

Maalesef ders kitapları, medya ve kültürü
müz erkeklere daha çok Önderlik tanıyan tavrıy
la kızlarımızın, kadınlarımızın benlik duyguları
nı zedelemektedir.

Irkçı-şeriatçı ve demokrasiye sahip çıkmada 
kadınlarımız önemli güçlerimiz olmalıdır. Türki: 
ye’yi karanlığa sürükleyen güçlerin yandaşı ol
maları engellerinjelidir. Bu da ancak eğitimle 
sağlanabilir.

Kadınları politik arena da daha sıkça görüyor 
olmamız sevindirici bir gelişmedir. Ben kadınla
rın siyasette daha üretken olabileceklerini, onla-, 
rın doğasından gelen bir özelliği olduğunu düşü
nüyorum.

Medya kadınınTdşiliğirii tek bir boyuta indir
işmiş görünmektedir. Kadın cinselliği... Bu neyi 
:etirıyor ? Kadını bir meta gibi algılamak basitli
ğini. Dikkatli TV izleyicileri yansıma proğramları 
ııye sunulan sözde eğlence proğramları ndan 
-adın cinselliğinin ne kadar uç seviyelere kadar 
- ullanıldığının farkındadırlar. Yarışma proğra- 
nında yatağın işi ne?

Medya canavarı tarafından yönetilen, etkile
nen yaratıklara dönüşmeyelim. Bunun da yolu 
eğitimden, okumaktan, bilinçli olmaktan geçer.

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 
kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel: 513 17 97

Üç Büyük Şehirde 
Başkanlık Seçimleri

Büyük Şehirlerdeki Belediye Başkanlığı 
aday tespitinde tam bir taktik savaşı yaşanı
yor.

- Hangi aday, diğer partilerden oy tırtıklar.
• Hangi aday, diğer adayların önünü ke- 

ı ser.
- Hangi aday dini ve etnik grupların oyu

nu alır.
iste. Hep bu hesaplar yapılıyor.
Önce Ankara’da neler olabileceğine deği

nelim.
- (CHP) adayı Murat Karayalçın yerel yöne

timler için çok önemli bir isim.
- (CHP) Genel seçimlerde baraja takılsa bile, 

Murat Karayalçın’m Başbakanlık şansı var.
Doğalgaz kullanımında,Toplu konut üreti

minde ve Metronun yapımında hep onun 
emeği var.,

- (DSP) adayı Taşdelen, Çankaya ilçesin
de İki dönem Belediye Başkanlığı yaptı.

Çankaya İlçesi Cumhurbaşkanının, üst 
seviyede asker ve sivil bürokrasinin yaşadığı 
bölge.

Ankara’nın elit grubunun yaşadığı yer.
Çankaya'da her şey düzen içinde.
Burada görev yapmak için, karizmatlk bir 

kişiliğe sahip olmaya gerek yok.
Zaten sayın Taşdelen’in de boyla bir özel

liği yok.
(DSP) Ankara’ya daha uygun bir aday bu

labilseydi, Ankara’da Büyükşehir Belediye Baş
kanlığını rahat alabilirdi.

Ama. Şimdi (sol) oylar, bu iki adayın işine 
yaramayacak şekilde bölünebilir.

Ve. Bu iki sol aday arasındaki amansız yarış, 
Fazilet Partisi adayı Melih Gökçek’in İşine ya
rayabilir.

Ankara’da (CHP), (DSP), ve Fazilet Partisi 
adayları dışındaki adaylar, ikinci planda kalacak- 
lat .

- İstanbul’da ise durum daha farklı.
Burada (ANAP) adayı Talip Özdemir, 

(DSP) adayı Zekeriya Temizel ve Fazilet Parti
si adayı Ali Müfit Gürtuna zirvede yarışacak
lar.

(CHP) adayı Polat’ın süpriz yapması, zor gö
rünüyor.

İstanbul’da (ANAP) ile Fazilet Partisi ara
sındaki çekişme, (DSP)’nin işine yarayabilir.

(DSP)’nin başarılı bakanı Zekeriya Temi
zel, İstanbul Belediye Başkanı olabilir.

- Gelelim Bursa’daki duruma.
(ANAP)’lı Başkan Erdem Saker’in “yumu

şak karnı” raylı sistemdeki gecikme ile trafik 
ve ulaşımdaki başarısız politikalar.

Bursa’daki (DSP) adayı, pek ümit vermi
yor.

(DYP) adayı İsmail Tatlıoğlu, Başkan Sa
ker’in zayıf tarafını yakaladı, sürekli ulaşımı 
işliyor.

Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
arasındaki çekişme, (ANAP),(DYP) ve Fazilet 
Partisi arasında yaşanacak gibi görünüyor.

Haftanın Fıkrası
Servetinin hesabını tam olarak 

bilmediği iddia edilen müthiş zengin 
bir kadınla evlenmişti.

Birgün karısı ile birlikte şehirde 
dolaşırken eski bir arkadaşına rast
ladı.

Arkadaşı ile ayaküstü gevezelik 
ederken, karısı da yandaki 
dükkanın vitrinini seyretmeye 
başladı.

Arkadaşı:
Yanındaki karın galiba?” 
Evet.”

“- Ama. Yanılıyor muyum bilmem. 
Bana topal gibi geldi."

“* Yanılmıyormusun. Dediğin 
gibidir?”

“ Üstelik şaşılık ta var.
“■ Biliyorum.”
“■ Sol eli de çolak.” 

Evet.”
Arkadaşı sesini biraz alçaltarak:
“- Affedersiniz, ama, saçlarıda 

takma falan olmasın.”
Evet. Ama bu kadar alçak 

sesle konuşmana lüzum yok, 
çünkü sağırdır.”

Fıkrayı, okuyunca, insanın 
aklına şu deyim geliyor.

“Bu kadar kusur, kadı kızında 
bile olur.”

Sözün Özü
Batıl itikat, 
Zayıf kafaların dinidir.

“Burke”

Profesör Dr. Yaşar Nuri Öztürk kitapla
rında. ve konuşmalarında özellikle iki konu 
üzerinde dikkat çekiyor.

Kuran dinini benimseyin diyor.
“Uydurma dine" kanmayın diyor.
Ayrıca Kuran-ı Kerim’de bahsi geçen, 

“Aklınızı İşletiniz” deyimi üzerinde duru
yor.

Aklını kullanan herkesin, din ticareti 
yapmaya çalışan bazı menfaat gruplarının 
tuzağına düşmeyeceğini her fırsatta söylü
yor.

Söz yazarımız, yabancı bir düşünür.
Hristiyanlık dininde yaşanan sıkıntıla

rı dile getirdiği anlaşılıyor.
Demek ki, ister hristiyanlıkta olsun, 

ister müslümaniıkta olsun, dini “sektör” 
olarak görenler var. Kutsal kitaplardan, 
ayırmaya çalışanlar var.

"uçuk" bir söz
O kadar alkolikti ki, kendisini sokan 
“zehirli yılan” alkol zehirlenmesinde 

ölmüştü.

Erol GÜRÇAY

Nefes Nefese Bir Seçim
Belediye Başkanlığı seçimi, Genel 

seçimlerden daha fazla ilgi görüyor.
Çünkü halk yaşadığı kenti (5) yıl yö* 

netecek Başkanın seçimine önem veri
yor. Belkide farkına varmadan, yerel 
yönetime ve “Habitat”a sahip çıkıyor.

Nihayet beklenen gûn geldi.
Ve. Başkan adaylarının tamamı ke

sinleşti.
Şimdi, siyasi gözlükleri takmadan 

objektif kriterlere dayanarak, Başkan 
adaylarımızın özelliklerini yeniden ha
tırlayalım.

- (ANAP) tan Nurettin Avcı
Kariyer sahibi, kültürlü ve sakin bir 

politikacı. Başkan olarak seçimlere girme
nin avantajını taşıyor.

Ama. Beş yıllık hizmetin getirdiği bir 
yıpranma da var.

Bu dönemde, partisinin yaşadığı 
kan kaybı, Sayın Avcı’ya da önemli öl
çüde yansıyacak.

- Fazilet Partisi’nden Mehmet Tur
gut.

Siyasi tecrübesi olan, olgun yaşta 
bir insan. Ayrıldığı (DYP) ile ilgili, söy
lemlerine dikkat etmesi lazım.

Aksi takdirde, Fazilet Partisi’nin 
kendisine sağladığı avantaj, bir anda 
dezavantaja dönüşebilir.

- (CHP) den Nezih Dimili
Kariyer sahibi, kültürlü ve tecrübeli 

bir politikacı.
Başkanlık yaptığı dönemle ilgili, bir 

yolsuzluk ve usulsüzlük gündeme gel
miş değil.

Partisinde yaşanan kan kaybı, Sayın 
Dimili’yi olumsuz yönde etkileyecektir..

Dimili’nin Gemlik’ten alacağı oy ora
nı, (CHP) nln genelde alacağı oy ortala
masının üzerinde olacaktır.

- (MHP) den Osman Doğan.
Kariyer sahibi, kültürlü ve iyi bir tek

nisyen.
Finale kalmasa bile, beklenenin üze

rinde oy alacaktır.
-(DYP) den İhsan Ateşli.
(DYP) bu seçimlerde, kendi araların

daki mücadele sonucu yorgun düştü.
Sayın Ateşli’nin böyle bir ortamda, 

“ilk üçe” girmesi bile başarı sayılmalı
dır.

-(DSP) den Seher Yücel.
Kariyer sahibi, kültürlü ve tecrübeli 

bir teknisyen. Seher Hanımın başına 
devlet kuşu kondu.

(DSP) nln yükselişi srasında, adaylı
ğı yakaladı. Belediyede görev yaptığı dö
nemde, mesleği ile ve insan ilişkileri konu
sunda önemli bir olumsuzluğu yoksa, baş
kanlık koltuğu için şanslı görünüyor.

Bu dönem, başkanlık yarışı kıran Ki
rana geçecek.

Fazilet Partisi ve (DSP) nefes nefese 
mücadele ederlerken, diğer partiler de 
yarışa ortak olmaya çalışacaklar.

Kıran kırana bir seçime, hepimiz ha
zır olalım!

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTİ. 
ACENTELİĞİ

- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR 

ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR. 

- TRAFİK, EV-ÎŞYERİ, 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

GEMLİK REHBERİ
i~«ralzli TA|Af/xr>ı»r (Tatil)7.15-11.15-16.00ı?ereKiı ıeıeıonıqr. Kartal-Yalova:(isgünü)9.00-13.00-16.00-21.00
ltfa|y® 110 . TRtAnPa (Tatil) 9.00-13.00-18.45
Polis İmdat 155 TEkSefr^e 5 ^066 Yalova-Slrkecl:(işgûnü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil)
Jandarma İmdat 156 Turizm Der 5131274 6.30-13.00-17.30 Slrkecl-Yalova:(İşgünü) 9.15-,
Jandarma K. -5131,055 ŞporSah. 5140095 14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15
Polis Karakolu 5131879 , Ormi. Böl. Şf. 5131286 Deniz Otobüsü
Gar. Kom 5131206 MilHEğt. Md. 5131174 Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-

HOlkEşt. Mrk. 5131846 13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30
Kaymakamlık HalkKutüp. 5131353 (Tatil) 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-

■ ,,__As. Şb. . 5131057 17 00-17 45-18-30-19 20-20.30
Kaymakamlık 5131051 Karayolları 5131308 Yalova - Kabataş (İsaünü)' 7 20- 9 45-12 40
Kaymakamlık Ev 5131052 . Uman Bşk. 5131133 Yal0Va
C. Savcılığı 5131053 Nüfu^Md 5133742 (Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.30
C. Savcı Yrd. 5132954 özeild^Md ' 5H15O7 Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-
EmnlyetM. 5)31028 Tapu Sic. Md. 5131414 18.25 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30

Müftülük 5T31364 „ ,
Gümrük Md. '5131411- Feribot

111 Acımı Tekel Md. 5131042 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)
UlAŞIM Ver. Da. Md: 5132360 7.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-

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

KUMLADA 
SATILIK

VE 
KİRALIK 
HAVUZLU 

DAİRELER
TEL 

5131797 
GEMLİK

17.30-19.30-20.30-22.30

Belediye TÜP DAĞITICILARI
Gemlik 

KÖRFEZ 
Okuyun, 
Okutun, 
Abone
Olun.

Hastaneler Santral 5134521-23
Devlet Has. 5139200 Başkanlık 5134520
SSK Hastanesi 5132329 ı.lot 5132432
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 gfîefrnes® 513452M15

TAKSİLER İtfaiye 5132325
.KörfezTaksi 5131821 Muhasebe M. 513452I-I82 

Çınar Taksi 5132467 Yazı İş. Md. 5134521-111
Güven Taksi 5133240 ou Arıza Yalnız 185
Gemlik Taksi 5132324
Manastır Taksi 5143550

Aygaz 513 12 95
özgaz 51417 00
Tekgaz 513 16 37
Ocakgaz 513 16 37
Eraaz 513 8843
Ipragaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Llkltgaz 51428 41
YenıLikitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40'95
BPGaz 514 59 81

İOfİ



2 Mart 1999 Salı kSrfez Sayfa : 6

Gemlikspor tarihinde başarılı günlerinden birini yaşadı.

Gemlikspor :1
Yıldırım : O

İkinci Etaba İyi Bir Başlangıç

Eşref Elbasan
Play-of grubunda 3. lig terfi maçlarına katıl

mak için mücadele eden Gemlikspor takımı ve 
taraftarları, geçen pazar günü tarihinde başarılı 
günlerinden birini yaşadı.

Bu önemli maçı izlemeye Gemlik Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, Anavatan Partisi 2. bölge 
Milletvekili adayı ve aynı zamanda Gemlikspor 
Başkanı Faruk Güzel, Zeytinspor yönetim kuru
lu ve futbolcuları, çok sayıda spor adamı ve iş 
adamları katıldı.

Play-of grubundaki son maçını ve 3. lig’e 
çıkmak için son şansını kullanan Gemlikspor 
evinde güçlü rakibi Yıldırım Belediye'si ile karşı
laştı. Maçta topa daha çok sahip olan Gemliks
por sayısız gol kaçırdı, tam herşey bitti derken 
90. dakikada Menderes’in golü havayı birden 
değiştirdi ve Gemlik Atatürk Stadı bayram yeri
ne döndü.

Gemlik'li futbolseverler takımlarını yâlnız bı
rakmayarak maça çok ilgi gösterdi. Yaklaşık 
5000 taraftarın katıldı. Maçtan önce birçok taraf
tar dışarıda kaldı. Fakat maç başlamasından 
sonra kapılar açılıp hepsi içeriye alındı. Atatürk 
stadında ne trübünlerde yer vardı ne de tel ör
gülerin arkasında!

10. grupta iki taraf içinde çok önemli olan 
maç için bir haftada üç defa hakem komitesi de
ğişti. Merkez Hakem Komitesi kararını Bursa 
bölgesinin en formda hakemlerinden biri olan ve 
geçen hafta Profesyonel ligde Adanaspor- 
Gençlerbirliği maçında yan hakem olarak görev 
yapan Cemal Lalelioğlu’nda karar verdi.

Emniyet güçleri ve Jandarma, maçtan önce 
Yıldırımspor'lu sporcuların otobüsten indikten 
Gemlikspor'lu bir taraftarın rakip takımın futbol
cusuna aniden yumruk atması dışında, saha 
içinde ve saha dışında güvenliğe çok önem ver-

kafa vuruşuyla kaleci Bülent topu kurtardı.
14. dakikada yine B.Sedat’ın ortasıyla bulu

şan Abdullah bomboş durumdayken kafa vuru
şuyla topu dışarı attı.

ilk yarıda birçok gol kaçıran Gemlikspor 
ataklarına Yıldırım Belediye’si kontrataklarla 
karşılık verdi, fakat fazla etkili olamadı.

Gemlikspor 2. yarıyada kendi sahasında oy
namanın verdiği avantajla maça hızlı başladı, 
fakat son dakikaya kadar golü bulamadı.

Maçın son 20 dakikasını Yıldırım kalesine 
karşı adeta tek kale oynayan Gemlikspor, 73. 
dakikada Nuri'nin rövaşatası trübünlerl gol diye 
ayağa kaldırdı ama son-anda savunma topu Şi
kardı.

84. dakikada Gemlikspor'lu Menderes’in bir 
golünü gördük ama yan hakem opsayt bayrağı
nı kaldırınca orta hakem’de golü geçersiz saydı.

90. dakika’nın uzatma anlarında maçta her
şey bitti derken B.Sedat’ın ortasıyla yaşanan 
karambolde topa vuran Menderes Gemlikspor’u 
1-0 öne geçirdi.

Menderes’in golünden sonra stadda hava 
birden değişti sanki bayram yerine döndü. Maç
tan sonrada devam eden bu bayram hem saha 
içinde hem de saha dışında mutluluk yaşandı.

Bu mutluluk maçtan çıkan taraftarların 
otomobilleriyle konvoy halinde cadde ve sokak
larda korna çalarak saat 5.00’e kadar devam 
ettikten sonra sona erdi.
SAHA: Gemlik Atatürk Stadı

HAKEMLER : Cemal Laleoğlu.Erfian Sönmez, 
Serdar Akçer

GEMLİKSPOR : Özcan, İsmail, Zayim, (Nec- 
mi), Nihat, (Menderes), Barış, Sertaç, B.Sedat, 
Coşkun, (Türker), Abdullah, K,Sedat, NurL

Gemlikspor basketbol* da
Rakip Tanımıyor 91-54 j
Eşref Elbasan

Bölgesel Basketbol Ligi 10. Grubu yenil
gisiz lider olarak tamamlayan Gemlikspor 
Basketbol Takımı, geçtiğimiz hafta 2. etap ilk 
maçını Orhangazi spor salonunda Antalya 
DSİ takımıyla yaptı.

Grubunda yenilmezliğini sürdüren ve oy
nadığı tüm maçları farklı bitiren Gemlikspor 
takımı favori olarak çıktığı maçta ilk yarıyı 
50-15 önde kapattı, ikinci yanda da üstün 
bir oyun sergileyen maçı 37 sayılık farklı ga
libiyetle bitirdi.

Maç öncesi rakibinin karşılaşmalarını vi
deodan izleyen ve buna göre strateji belirle
yen Gemlikspor basketbol takımı, Orhanga
zi’deki mücadelede Antalya DSÎ’yi sahadan 
sildi.

Gemlikspor Basketbol takımı Antrenörü 
İsmail Beleş, liderliği korumanın mutluluğu
nu yaşadıklarını, amaçlannın sezon sonuna 
kadar aynı başanyı sürdürerek şampiyonlu
ğu kazanmak olduğunu söyledi.

Bu hafta Cumartesi günü saat 14.00’de, 
Denizli spor salonunda Pamukkale Üniver- 
sftesi’yle karşılaşacak olan Gemlikspor 
maçın hazırlıklarına başladı.
Salon : Orhangazi Spor Salonu
Hakemler : Erdal Sürücü, Faik Üçer 
GEMLİKSPOR : Serkan 4, Yakup 8, Selim 5, 
Ediz 10, Ozan 20, Levent 11, Muzaffer 9, 
Serdar 14, Ertuğrul 6, Melih 4.

ANTALYA DSİ : Gürsoy Şevket 19, Mustafa 
7, Ozan 3, Kadir.4, Mustafa Atgaç 4, Mehmet 
13, Bejker 4.
5 foul: Mustafa, Mustafa Atgaç (Antalya) I

Gemlikspor- Antalya DSİ basketbol maçından bir görüntü.
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MAÇTAN DAKİKALAR
Maçın ilk yarısına taraftarın desteği ve teza

hüratlarıyla ilk dakikalardan itibaren rakibine 
üstünlüğünü kabul ettiren Gemlikspor 4. dakika
da 7 numaralı B.Sedat’ın ortasında Abdulah’ın

YILDIRIM BELEDİYESİ: Bülent, Ahmet, Ömer, 
Vedat, Ramazan, Mehmet, Ahmet, Adem, (Se
mih), Talip, Ahmet, Haşan, Koray, (Nesvin).
GOL: Dk. 90+4 Menderes
SARI KARTLAR : Barış, Menderes (Gemlik), 
Ömer, Koray (Yıldırım Belediye)

Halı sahada kıran r

Gemlikspor futbolcuları maçtan sonra taraftarlarına coşkulu anlar yaşattılar

kırana mücadele
Eşref Elbasan

İlçemizde her mevsimde Menzil Hah mücadele etmelerini belirtti.
Eşref

İlçemizde

İLAN
UMURBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Kasabamız İmar Planlarından konut sahaları olarak imara açılan ve 

İmar uygulaması yapılmayan sahalarda bulunan tapunun; 2073-2327- 
2331 -2832-2333-2334-2335-2336-2337-2339-2344-2346-2347-2351 - 
2352-2353-2355-2357-2358-2360-2752-2755-2757-2757-2760-2761- 
2762-2763-2765-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2774-2777-2779- 
2780-2781-2782-2784-2787-2788-2789-2790-2792-2793-2794-2795- 
2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808- 
2810-2809-2811 -2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2823-2824- 
2825-2826-2827-2828-2829-2830-2832-2834-2835-2836-2843-2878- 
2879-2880-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3456-3457-3458- 
3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682-3683- 
3684-3685-3686-3687-3688-3689-3690-3691-3692-3693-3694-3695- 
3696-3697-3698-3699-3701-3702-3703-3704-3705-3706-3707-3708- 
3709-3710-3750-3804-3805-3806-3807-3808-5151-5152-5153-5154- 
5155-5156-5157-5158-5159-5160-6810-6811 -6812-6813-6814-6815- 
6816-6817-6818-7106-7135-7136-7137-7235-7276-7277-7278-7362- 
7405-7483-7484-7485-7486-7487-7492-7493-7670-7704-7705-7706- 
7707-7745-7792-7793-7794-7795-7821 -7822-7829-7861 -7862-7921 - 
7922-7923-7936-7961-8040-8041 -8051 -8052-8246-8247-8248-8249- 
8250-8251-334-333-335-336-840 parsel sayılı taşınmazlarda 3194 sayılı 
İmar Kanununun 18. maddesi uygulaması Belediye Encümenimizin 
26.02.1999 tarihli oturumunda onaylanarak 1 ay süre ile incelenmek üzere 
Belediye Meclis Salonunda askıya çıkartılmıştır. İlan olunur.

Mustafa DURAN
Basın: 99/ 8 Umurbey Belediye Başkan Vekili

Saha tarafından düzenlenen hah saha bi
rinci kış turnuvaları devam ediyor.

iki hafta önce başlayan turnuvalara on 
takım katılıyor ve normal lig usulüne göre 
sah ve pazar akşamlan 30 ar dakikalık 
iki devre halinde yapılıyor.

Puan usulüne göre oynanan turnuvalar, 
takımlar arasında heyecan yaratırken, tur
nuva sonunda birinci ve ikinci olan takım
lara kupa , üçüncü olan takıma ise centil
menlik kupası verilecek.

Öte yandan en az gol yiyen ve en çok gol 
atan futbolculara süpriz hediyeler dağıtı
lacak.

Turnuvaları düzenleyen Selahattin 
Ulaş’m gazetemize yaptığı açıklamada, 
turnuvaya katılan futbolcuların kurallara 
uymalarını ve centilmenlik sınırlan içinde

Turnuva hakemlerinin hah saha tara
fından belirlenen tarafsız hakemler oldu
ğunu söyleyen Ulaş, dokuz hafta düzenle
necek olan turnuvaların sonunda en az gol 
yiyen ve en çok gol atan futbolculara süp
riz hediyeler dağıtılacağım söyledi. 
Sah akşaııu oynanan maçlann sonuçlan :

Helmersan-Giresun
Gençlikgücü-Karadeniz 
Şahinyurdu-Irmakspor 
Trabzonlular-Askeri Hara 
Çötanak-Hamidiye

2-12
9- 4
3- 3
5- 9
11-3

Pazar akşamı oynanan maçların sonuçlan

KAYIP

5.5.1992 tarihinde 
almış olduğum Beko 

Casio marka 
75320300253 nolu 
yazar kasa ruhsatı 

kaybolmuştur. 
Hükümszüdr.

Mübeccel Yavuz

KAYIP

NMSE1 
FA000TP01751 şasi 
nolu 8040.45.4000- 
868615 motor nolu 
34 UP 4738 120.14 
kamyonun garanti 

karnesini kaybettik. 
Hükümsüzdür.

Yapı Kredi
Finansal 

Kiralama A.Ş.

1- Çatanak
2- Innakspor
3- Giresun
4- Askeri Hara
5- Gençlikgücü

18
16
15
10
9

Askeri Hara-Helmersan 
Çotanak-Giresun 
Şahinyurdu-Hamideye 
Gençlikgücü-Imıakspor 
Trabzonlular Kır.-Karadeniz
PUAN DURUMU:

8-4
4-1
9-3 
6-10 
3-5

6- Şahinyurdu
7- Karadeniz Kır.
8- Hamidiye
9- Trabzonlular Kır.
10- Helmersan

7
7
3
1
1

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
Gemlik Hamidiye Köylüleri Kalkındırma ve 

Yardımlaşma Derneği Osmaniye Mh. 
Eski Pazar Caddesi No: 64 adresinden

Osmaniye Mah. Güneş Sk. No: 6 
adresine taşınmıştır.
İlgililere duyurulur.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 1997/85
Armutlu ilçesi, Fıstıklı Köyü, yayla mevkiinde kain, 

doğusu orman ve sonrası yol, batısı çalılık iken Cemal 
Aksu taşınmazı, kuzeyi çalılık, güneyi çalılık ve 37 nolu 
parsel ile çevrili 5114.13 m2 lik taşınmazın davacılar Ali 
kurt ve.Fikret Kurt tarafından senetsizden teşçili talep 
edildiğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak 
iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay
içersinde mahkememizin 1997/85 esas 
dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

sayılı
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HAFTALIK SIYASI GAZETE

CHP, DSP ve ANAP’ll kadınlar etkinlik düzenledik

KÖRF€Z OFS€T

[Kooperatifte boyacılık yapan iki genç karbonmonoksit gazından zehirlendiler.

MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 
Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK

_______ Tel : (0.224) 513 17 97_______
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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİK TELEFON UETERLİ l

K 
Ö 
R 
F 
€ 
Z

^^4,3 
^ÇlAntJ ihmal iki can aldı

Diyarbakır'dan ilçemize gelerek, inşaatlarda boyacı- 
I lık yapan iki arkadaş, ihmallerin kurbanı olarak feci şe- 
I kilde öldüler.

t Manastır mıntıkasında bulunan Zeytindalı Konut Ya- 
| pı Kooperatifinde boyacılık yapan ve aynı kooperatifin 
I bir odasında kendilerine mesken edinen Yavuz Yıldırım 
I ve İsmail Yıldız, geçtiğimiz hafta kaldıkları odada 

yaktıkları soba kovasını çıkarıp uykuya dalınca kovadan 
çıkan karbonmonoksit gazı ölümlerine neden oldu.

İki gencin işe gitmemesi üzerine inşaat bekçisi 
durumdan şüphelenince kaldıkları odayı açtı ve korkunç 

■ manzara ile karşılaştı.
İlgililer, bilhassa lodos havalarda odun ve kömür

sobalarının bulunduğu 
edilmesi söylediler.

Yavuz YILDIRIM
Gemlik’te para kazanıp, 

belki de evlenecekti.
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CHP’li Okutucu, 
partiyi ziyaret etti
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Bursa birinci 

sırada milletvekili adayı Nurdan Okutiıcu ve mil
letvekili adayı Mustafa Şenyurt Gemlik ilçe örgütünü 
ziyaret etti.

CHP’nin Belediye Başkan adayı Nezih Dimilli’de 
milletvekili adayları Nurdan Okutucu ve Mustafa Şen- 
yurt’un yaptığı ziyaretlerinden mutluluk duyduklarını
söyledi.

Haberi sayfa 3’de

yerlerde uyumamaya dikkat
Haberi sayfa 3’de

İsmail YILDIZ
Genç yaştâ gurbette açı 
ölümü üzüntü yarattı.

DYP Seçim bürosu açtı

Ahmet Okur "Bursa’da 6 
miletvekili çıkaracağız"

Doğru Yol Partisi 18 Nisan günü yapılacak olan seçim
lerin startını seçim bürosu açılışında verdi.

İstiklal Caddesinde DYP İlçe Merkezi’nin alt katındaki 
gençlik bürosunu seçim bürosuna dönüştüren DYP’liler, mil
letvekili adayları Ahmet Okur, Teoman Erel, Hatice Aman, 
İlhan Parseker’in katılımıyla gerçekleşti. Haberi sayfa 4’de

13
i-10
S5

Dünya Kadınlar 
Günü kutlandı

■ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, nedeniyle 
ilçemizdeki siyasi partilerin kadın kollan etkin
likler düzenledi.

CHP'li kadınlar işyerlerini gezerek bayanlara 
karanfil dağıttılar.

DSP İlçe Başkanı ise basın bildirisi ile kutla
maya katıldı.

Haberi sayfa 3’de

HAFTAYA BAKIŞ

ldırma't 
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Yarış başladı
18 Nisan seçimlerinin iyice havasına girdik.
Tüm partiler, kadrolarıyla seçmene ulaşmak için 

çalışmalarına başladılar.
Pazar günü DYP seçim bürosu oluşturarak, İstiklal 

Caddesinde kavullu, zurnalı bir açılış gerçekleştirdi.
Dün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması nedeniyle 

neredeyse tüm partiler kendilerine göre etkinlik düzen
lediler.

Belediye Başkanı Avcı, siteler bazında toplantılar 
düzenleyerek seçmene başka bir yollardan ulaşmaya 
çalışıyor.

Herkes bu seçimlerde belediye başkanlığını kimin 
kucaklayacağı hesabını yapıyor.

En büyük bomba ise; geçtiğimiz hafta Faruk Güzel’in 
ANAP’tan istifa ederek, DYP Belediye Başkanlığına aday 
olacağı idi...

Bu yüzden Faruk Güzel, DYP’lilerce kaçırılmış, 
Belediye Başkan Adayı İhsan Ateşli ise istifa etmişti. 
Kulaktan kulağa tüm Gemlik’! kaplayan bu haberi duyan
lar inandılar.

Neden inanmasınlar. Bir günde DYP’den ANAP’ın bir
inci sırasına eski bakan Turhan Tayan’ın oturması 
ANAP’lıları da Faruk Güzel’i de şok’a sokmuştu.

Tayan, ilk sırada olmasaydı, Güzel’in seçilme şansı 
artacaktı. 15 yıllık ANAP düşmanı bir kişinin şıp diye liste 
başı yapılması, bakalım ANAP'a ne kazandıracak.

Tabii.. Faruk Güzel haberinin balon olduğu kısa 
sürede ortaya çıktı.

Ama şunu açıkça söylemek gerekirse, Faruk Güzel, 
Belediye Başkanlığına hangi partiden aday olursa olsun 
ipi göğüsleyecek bir kişiliğe sahip

Güzel, seçimini yanlış kulvarda yaptı. Veya ona birileri 
bunu hep yaptırıyor...

Yerel seçimlerde Gemlik’teki yarış ANAP ile FP 
arasında mı geçecek. Yoksa bu yarışta DSP ve CHP'nin 
payına ne düşecek belli değil.

Ama birbirine yakın adaylar arasında süpriz her 
zaman yaşanabilir. Bekleyip göreceğiz.

Kadri GÜLER

Gazeteci. Feridun
Evrenesoğlu öldü

Emekli gazeteci 
Feridun Evrene
soğlu dün sabaha 

.karşı geçirdiği ka
nama sonucu ya
şama veda etti.

1931 yılında 
Bursa’da doğan. 
Feridun Evrene
soğlu, basın mes
leğine 1950 yılın
da Ant Gazete
sinde başladı.

ÇGD Güney 
Marmara Şube
since basına kat- 
kıla rından dolayı, 
‘Basın Hizmet 
Ödülüne’ layık 
görülen*Bursa Ba
sının "Duayen” 
Gazetecisi Ferl-

dun Evrenesoğlu, cenazesinin bu
gün Bursa Yeşil Camii’nden 
kılınacak öğle namazından sonra 
toprağa verilecek.

Haberi sayfa 2'de

Cumhuriyet Halk Partili bayanlar, 8 Mart Kadınlar Günü 
nedeniyle bin adet karanfili ilçedeki bayanlara dağıttlar.

ANAP’lı bayanlar Milton Aile Gazinosu’nda Dünya 
Kadınlar Gününü eğlenerek kutladılar.

Gemlik’e 
doğalgaz 
çevrim 
santrali

BOTAŞ Genel Müdürlü
ğü ihtiyaca cevap vermeyen 
çevriiTi santrallerine bir yeni
sini daha Gemlik’te ekleme 
kararı aldı.

Haberi Sayfa 3’te

Zeytinde 
gübreleme 
başladı

Zeytinliklerde gübreleme 
zamanının geldiğini hatırla
tan İlçeTarımMüdürlüğü 
yetkilileri, toprak tahlili 
yaptıran çiftçilerin ■ uygun 
gübreyi kullanmalarını iste
di. Haberi sayfa 3’te
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DİYARBAKIR’DAKİ TOPLANTIDA BAŞBAKAN 
SAYIN ECEVİT’İN ARKASINDA ASILI BULUNAN 
ATATÜRK FOTOĞRAFI KAYMIŞ, 
BENCE KAYDIĞI YÖNLE;
KENDİSİNİ UYARMIŞ,
TARİHİ YANILGI DEYİP, KARŞI DEVRİMCİLERİ 
İLK KEZ HÜKÜMET ETTİ
TARİKATÇILARI BAŞTACI ETTİ
ATA’NIN DA CANINA YETTİ...
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Evrenesoğlu’nu yitirmek!
Bir insan düşününüz, yaşamı boyun

ca inandığı doğrudan hiç sapmamış, 
gazetecilik meslek ilkelerinden en küçük 
bir ödün vermeye yanaşmamış ve hiçbir 
baskıya asla boyun eğmemiş!

Çevrenizde bu kıratta biri, bir gazete
ci var mıdır acaba?

Düne kadar vardı...
8 Mart 1999 sabahı saat 02.30'a ka

dar vardı, dost okurlarım Feridun Evre- 
nesoğlu vardı. Hiç eğilip bükülmedi O. 
Dümdüz bir çizgi olarak yaşadı, en kü
çük bir zikzak yapmadı, ardından söyle
necek tek bir olumsuz yanını bulamaz
sınız O’nun.

•1975’te tanıştık O’nunla. Ben siya
setçiydim, o gazeteci. Zamanla ileri 
dostluk oluştu aramızda. Ama O, yakın 
dostu olan siyasetçiye -yani bana- torpil 
yapmadı, tenezzül etmedi böyle bir şe- 
ye^ gazetecilik mesleğinin objektifliğin
den bir an şaşmadı. Dostluğumuz apay
rı birşeydi O’nun için, “meslek namu- 
su”na karşı duyarlığı ayrı, sorumluluğu 
ayrı. Öylesine titizdi ki mesleği konusun
da, gerçi bu tür bir düşüncem hiç olmadı 
ama, -olsaydı bile- gerektiğinde o buz 
kesilen bakışlarıyla beni acımasızca 
yargılar, elinin bir kenarıyla itiverirdi 
dostluğumuzu. İnanıyorum ki, Feridun 
Evrenesoğlu ölünceye değin, sımsıkı 
bağlı kaldığı ilkelerinden özveride bu- 
lunmaktansa, o çok değer verdiğim - 
verdiği- dostluğumuzu sona erdirmekte 
bir an bile tereddüt etmezdi.

Hak bellediği yolda yalnız kalmayı 
göze alabilen ender insanlardandı. Da
ha da ötesi, en verimli çağında, sonraki 
kuşakların önünü tıkamakta direnmek 
yerine, bir kenara çekilerek genç gaze
tecilerin başarılarını alkışlamayı yeğledi. 
Ama olumsuzlukları hiç çekinmeden, hiç 
ikircime düşmeden, kıyasıya eleştirmek
ten kaçınmaksızın.

Feridun, Bursa’da basının kimlik, ya
pı ve nitelik değiştirmesini içine sindire
medi. Gazetecilerin gazete patronu ol
duğu dönemde “basın özgürlüğü”nün 
tadını almış bir emekçi olarak, basının, 
"kamuoyunu aydınlatma” işlevinden 
uzaklaşıp “kamuoyu oluşturma” süre
cine girmesini derin bir tedirginlikle izle
di. Televizyondaki “şov” ve “şok” çıl
gınlığından müthiş rahatsızlık duydu.

Sık sık birlikte olur, şimdiki adıyla 
“medya”nın durumunu tartışırdık. Hani 
Köroğlu’nun “Tüfek icad oldu, mertlik 
boZuldu” deyişine nazire, “Medya icad 
oldu, basın bozuldu” kanısındaydı.

Hoş, ben de öyle ya!
Ne zaman konu açılsa, baş başa 

iken, ya da bir toplantıda, gazetecilerin 
gazete patronu olduğu döneme özlemini 
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dile getirirdi. Hatta, o dönemde, gazete
ci değil de “tüccar” ve “siyasetçi” kim
likleriyle gazete patronluğu yapanların 
bile -örneğin rahmetli Terzioğlu’nun-, 
basın meslek ilkelerine saygılı olmaya 
ne denli özen gösterdiklerini tam bir hak 
bilirlikle anlatırdı. Örneğin, Hakimiyetin 
patronu Hayri Terzioğlu’nun, muhabir 
Feridun’un cezalandırılmasını isteyen 
dönemin İçişleri Bakanı Nazım Gedik’i, 
hem de kendisinin önünde kemal-i cid
diyetle tersleyişini...

Son zamanlarda pazar günleri, -hava 
iyi ise eğer- birlikte Mudanya’ya gitmeyi 
alışkanlık haline getirmiştik. Nahit Kaya
başı da bizimle olurdu. Mudanya Sana- 
tevi’nde çayımızı içer, ya bir söyleşi ve
ya sergiyi izler, ya da aramızda geçmiş
ten geleceğe köprü kurmaya çabalar, ki
mi zaman bir şeyleri tartışırdık.

Geçen hafta da oradaydık. Herhangi 
bir yakınması yoktu. Canlı ve konuşkan
dı. Birbirimize takıldık, şakalaştık, gülüş
tük. Birkaç gün sonra telefonla haber
leştik, “Nasılsın?" sorumu, her zaman 
adeti olduğu üzere “Aslanlar gibi” diye 
yanıtladı.

Bursaspor’un 38 kurucusundan biriy
di Feridun Evrenesoğlu. Üstüne titrerdi 
kulübünün. Çok içten, gerçek anlamda 
sportmen bir Bursasporluydu. Takımın 
düştüğü durumdan rahatsızdı, ama şu
nu veya bunu suçlama kolaylığına, sap
tığına tanık olmadım hiç.

İnanır mısınız, şu satırları yazarken 
kapı çalınacak ve O giriverecek ansızın 
kapıdan içeri gibi geliyor bana. Geçecek 
kütüphane bölümüne açacak gazeteleri 
sessiz... rahatsızlık vermeden okumaya 
başlayacak... Öylesine titizdi, işi olana 
engel olmama konusunda...

Yokluğuna alışmak, zor, zor, zor... 
çok zor...

Nasıl teselli buluyorum biliyor musu
nuz9

i Eski defterleri karıştırmaya hiç ya 
naşmadı anılarını sakladı , o yüzden de 
zaman zaman üzdü Nahifi bence tek 
yanlışıda buydu. Anılarını, gelecek ku
şaklar için çok yararlı olabileceğine 
inandığım anılarını esirgemekti tek yar 
lışı...

Peki son bir soru sorsanız bana. 
“Feridun Evrenesoğlu kimdi”? diye.

-- Yanıtım şu:
Önce bin insan-i kamil, sonra meslek 

ilkelerinden asla ödün vermeyen bir ga
zeteci...

:Eyrenesoğlu’nu yitirmek, çevremde, 
çevremizde katlanılması zor bir boşluk 
doğuracak.
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KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğü’nden 
aldığın nüfus cüz

danımı ve İlçe Trafik 
şube Müdürlüğü’nden 

aldığım ehliyetimi 
kaybettim.

Hükümsüzdür
Ahmet KONCAK

Gazeteci 
Feridun 

Evrenesoğlu 
öldü

Emekli gazeteci Feridun 
Evrenesoğlu dün sabaha 
karşı geçirdiği kanama so
nucu yaşama veda etti.

1931 yılında Bursa’da 
doğan Feridun Evrenesoğ
lu, basın mesleğine 1950 
yılında Ant Gazetesi’nde 
başladı. 1951 yılında Hak 
m i ye t Gazetesi’ne geçti 
Sekreter Yardımcılığı ve 
sekreterlik yaptı. 1955- 
1960 yılları arasında Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti ve 
Gazeteciler Sendikası yö
netim kurullarında bulundu.

1971 yılında Milliyet, 
1973 yılında ise Bursa Ha
kimiyet Gazeteleri’nde ça
lıştı. 1982 yılında emekli ol
duğunda bu gazetenin Ha
ber Müdürlüğü’nü yapıyor
du. Aynı zamanda 1968- 
1982 yılları arasında da 
Cumhuriyet ' Gazetesi 
Bursa temsilciliğini yürüttü.

ÇGD Güney Marmara 
Şubesi’nce basına katkıla 
rından dolayı, ‘Basın 
Hizmet Ödülüne’ layık 
görülen Bursa Basının 
“Duayen” Gazetecisi Feri 
dun Evrenesoğlu, ülser 
nedeniyle geçirdiği iç kana
ma sonucu kaldırıldığı 
Bursa SSK Hastanesi’nde 
Bursa Tıp Fakültesi’ne 
nakledildi. Ancak, kanama 
durdurulamayarak, dün 
sabaha karşı yaşama göz
lerini yumdu.

Feridun Evrenesoğlu 
cenazesinin bugün Bur
sa’da toprağa verilmesi 
bekleniyor.

Tügsaş’ta 
hurda
İhalesi

Gemlik Gübre Sanayi İş
letmesinde bulunan hurda 
malzemeler pazarlama mü
dürlüğü tarafından satışa çı
karıldı.

Hurda satışıyla ilgili olarak 
hazırlanan şartnamenin dos
yası işletme Pazarlama Mü
dürlüğünden temin edilerek 
12 Mart Cuma günü saat 
16.00’e kadar haberleşme 
ve-arşiv şefliğine verilmesi 
istendi.

İbrahim
Karaaslan 
muhtar 
adayı

Emekli Sağlıkçı İbrahim 
Karaaslan, Hamidiye Mahal
lesinden muhtar adayı ol
duğunu açıkladı.

Endüstri Meslek Lisesi 
Koruma Derneği başkanlığı 
yapan Karaaslan, mahalle 
halkının kendisine destek 
verdiği takdirde arkadaşları 
ile birlikte göreve hazır 
olduklarını söyledi. İbrahim 
Karaaslan’ın aza listesinde 
Hüseyin Aslan, Osman Pir, 
Rüştü Arda, Ali Şahin gibi 
isimler bulunuyor.

DANS

Hayatınız, en özgün dansınızdır!
Hiç kimsenin dansına benzemeyen!

Gökyüzü kirlenmişse, körfez bile oynuyorsa isyan
ları!.. Kirlenmişse insan ilişkileri!.. Dostluklar kalleşli
ğin girdabında boğuluyorsa, yaşam tarzı haline gel
mişse, getiriliyorsa entrika!..

Sen yine de, usanmadan, yorulmadan, armağan 
etmişsen beynini, yüreğini!.. Her şeye karşın görmez
likten gelinmişse yine de!..

Kimseye darılmadan, kızmadan, gücenmeden, 
kimseye boyun eğmeden de yolcu yolunda gerek!..

Susuz kaldığın çöller de, birkaç dostun, arkadaşın I 
da olmuştur! Evrenin neresinde olursan ol, bir daha, 
hiç yolun düşmese de terkettiğin yerlere, unutma ki; I 
bu birkaç arkadaşın senin hâzinelerindir! Onların hâ
zineleri de sensin ve senin gibi dostlarıdır! Koşulları 
gereği, sana yakın olamamış olsalar da, yürekleri se
ni onaylayan dostlarının olduğunu da unutma!..

Hayat denen serüvenin, alışılmış söylemlerin aksi
ne, sahnede oynanan bir tiyatro olmadığını da unut
mamalı! Hayat özgündür! Rastlantılarla doludur! Bir
birine ne kadar benzer görünürse görünsün, birbirin
den tümüyle farklıdır! Tıpkı parmak izleri gibi!

Hayatın hakkında, başkalarının yaptığı hiçbir yo
rum seni bağlamamalı! Bilirsin ki; yorumlar sadece ve 
öncelikle yorumlayanları açıklar! Yaşadıklarının özü
nü yalnız kendin bilirsin!

Kıymetini bilmeseler de, yüreğinden, beyninden 
koparıp verdiğin armağanlar için pişmanlık duyma!? 
Çünkü; onlar, gökyüzündeki yıldızlar gibidirler! Sade
ce sahip çıkabilenlerin olur! Kıymetini bugün bilme] 
miş bile olsalar, zamanla anlayabileceklerini düşün!

Unutma ki: hayat devam ediyor, edecek! Ve yolcu! 
yolunda gerek!

Nereye gideceğini sormalarına bile fırsat bırakma-! 
dan düştüğün yolların, evrenin her yerine, uzanabilel 
ceğini unutma! Tehlikelere karşı da uyanık ol! Ama;|
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bu nedenle de hayatı erteleme! Korkma! Bilirsin ki; f Edinilen
korkunun ecele faydası yoktur! Dünyayı seversen,. I
bütün dünya, ülken gibi ülken olur!

Binlerce yıl öncesini bilmek istersin! Geleceğe, 
sonsuzluğa uzanan hayatı da yaşamak istersin! Bunu 
iste! Hiç ölmeyeceğini de düşün! Hiç yaşlanmayaca
ğını, hayatın seni törpülemeye gücü yetmeyeceğini 
de hayal et!

Ama; yine de beklenmedik bir nedenle tökezler
sen, bu senin kaybın olmaz! Çünkü; gerçeğin ve ha] 
yallerin yaşadığın hayatın devamı olacaktır!

Güzel, doğru, yararlı şeyler düşün! Kendin ve in] 
sanlık için! Hiç kimseyle yarışma! Düşüncelerini cöl 
mertçe,armağan et! Düşünce üret! Onları gerçekleş-? 
tirme olanağını yakaladığın zaman da cesur ol! Aklını 
ve yüreğini, eylemine zamanında kılavuz ettiğin zaH 
man yalnız kalmazsın! Ama; arkadaşlarını seçerken, 
ince eleyip sık dokumalısın! Gerçek dostlarını sahte- > 
lerinden ayırmalısın! Çünkü; en büyük engeller, kal
leşlikler en yakın bildiklerinden gelir!

Aklını, yüreğini öylesine kullan ki; kayıpların bile] 
zamanla başkalarına ışık tutsun!

Ve İsa’nın çarmıha gerildiği zaman 30 yaşında ola 
duğunu unutma! Hayatın özüne sonsuz sevgiyi koy- 
duğun için suçlandığını unutma!..

Hiçbir yüce idealin peşinden, ün, şan, şöhret ve 
maddi çıkar edinmek için koşulmaması gerektiğini' 
aklından çıkarma! Evrensel değerlerin tüm insanlık' 
için olduğunu unutma!

Doğal hayatını yaşa! Sade ve yalın olmayan özen 
göster! Kendin ol! Böyle yaşarken bile büyük engel 
lerle boğuşmak zorunda kalabileceğini biliyorsun! Ne: 
ki; bu, senin inandığın özgün bir hayat olduğu için;
yüreğin sıkışmayacak, karnın-başın-dişin ağrıma» 
cak!

Unutma ki; kısa ama; dolu bir hayat, uzun ama; 
boş bir hayattan daha anlamlıdır! Hayatınız, en öz- 
gün dansınızdır, hiç kimsenin dansına benze' 
meyen!

Not: Eşitliğin, özgürlüğün, aşk ve sevginin haj »M 
özünü oluşturma savaşımında tüm ka- ıfl 
başarılar dileğimle!
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[CHP, DSP ve ANAP’II kadınlar etkinlik düzenlediler Belediye
Dünya Kadınlar işçileri 

farklarını
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BEM Gonca YERLİYURT
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Günü kutlandı
O 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 
nedeniyle ilçemizdeki siyasi parti
lerin kadın kolları etkinlikler
düzenledi

CHP’li kadınlar işyerlerini gez
erek bayanlara karanfil dağıttılar.

DSP İlçe Başkanı ise basın 
bildirisi ile kutlamaya katıldı.

alamıyorlar
Gemlik Belediyesi’nde 

çalışan Belediye-İş Sendika
sına bağlı işçiler, ramazan 
bayramı ikramiyesi ile farkla
rını alamadılar

M

8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” il
çemizde de etkinliklerle kutlandı.

Dün sabah. Cumhuriyet Halk Par
tisi Kadın Komisyonu üyeleri partide 
toplanarak bin karanfil ve bin adet 
“size özel mesajımız var” adlı bir öy
küyü dağıtmak üzere ilçe içme dağıl
dılar

Demokratik Sol Parti üçe Başkanı 
Bergin Savcı, Dünya Kadınlar Günü 
nedeniyle bil- basm açıklaması yaym- 
ladı.

ANAP’lı bayanlar ise Milton Aile 
Gazinosu’nda toplanarak günlerini 
kutladılar ve doyasıya eğlendiler.

C'HP’nin “Size özel mesajımız var” 
bildirisinde bir bayanın sabah bir ba
yanın bindiği otobüs şoförüne "‘Teşek
kür ederiz, çok iyi araba kullandınız” 
sözü ile sevgiyi geri getirme çabasını 
ele alan bir öykü anlatılıyor.

Bayanların sevgi dolu sözcüklerle 
toplumda barış ve sevgiyi estirebile- 
ccld erini anlatan bir öykü bu..

DSP basm bildirisinde İlçe Başka
nı Bergin Savcı ise. yılda bir gün de
ğil, her zaman kadınların sosyal, kül
türel ve ekonomik yönden gelişmesi 
için ve siyaset sahasında- yapıcı, aktif 
olarak yer almalarına önem verdikle
rini belirterek, "Gemlik DSP İlçe Baş
kanı ve Belediye Başkanı adayının bi
rer kadın olmasının DSP’nın kadına 
verdiği önemi göstermektedir.i lke 
genelinde de kadın aday sayımız di
ğer partilerden çok fazladır. Çağdaş 
Türk kadınını işbaşında görmek de
ğişmez ilkemizdir. Türk kadınının öz
verili çalışmaları ile ülkemiz alt gün
lere kavuşacaktır. Bilgili kültürlü 
kadınlar ülkemizi yükseltecektir. 
Ezilen, horlanan, sömürülen kadın ol
maktan çıkıp, üretken ülke yöneti- 
minide söz sahibi olan bir kadın tipi 
değişmez ilkemizdir.”

Bergin Savcı, Gemlik’te ilçe sorun
larını bilen tek bayan adayan destek
lenmesini de istedi.

Kooperatifte boyacılık yapan iki genç karbonmonoksit gazından zehirlendiler

İhmal iki can aldı
Zeytindalı Yapı Kooperatifi’nde inşaat 

boyacılığı yapan Yavuz Yıldırım(25) ve 
İsmail Yıldız(24) adlı iki genç kaldıkları 
odada yaktıkları sobadan çıkan karbon
monoksit gazından zehirlenerek öldüler.

Edinilen bilgiye göre-yaklaşık 10 gün 
önce Diyarbakır’dan. Gemlik’e gelerek 
Zeytindalı Yapı Kooperatifi’nde boyacılık 
yapmaya başlayan ve aynı inşaatın bir 
odasını kendilerine ev yapan iki gençin 
birkaç gün işe gelmediğini gören inşaat 
bekçisi Cafer Coşkun, durumdan şüphe

lenerek gençlerin kaldığı odaya gidince 
feci durum ortaya çıktı.

Genç işçiler yaktıkları sobanın içinde
ki kovayı çıkararak oda ortasına bırakıp 
uykuya dalınca, kovadan çıkan karbon
monoksit gazi ikisinin de genç yaşta 
ölümüne-neden oldu.

inşaat bekçisinin durumu emniyet 
güçlerine bildirmesinden sonra savcılıkça 
yapılan incelemeden ölümün karbon
monoksit zehirlenmesinden olduğu sap 
tandı.

CHP’li Okutucu, 
partiyi ziyaret etti
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Bursa birinci sı

rada milletvekili adayı Nurdan Okutucu ve milletvekili 
adayı Mustafa Şenyurt Gemlik ilçe örgütünü ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü Gemlik’e gelen 
CHP Milletvekili adayı Okuyucu’yu ilçe merkezinde İlçe 
Yönetim Kurulu ve Belediye Başkan adayı Nezih Dimili 
ile partililer karşıladılar.

Nurdan Okutucu, ziyaretinde yaptığı konuşmada, 
seçimlerde CHP’yi barajın altında gösterenler ve gö
renlerin, 19 Nisan sabahı yanıldıklarını göreceklerini, 
CHP’nin başkaları tarafından, kendisine dikilen elbiseyi 
giymeyeceğini söyledi.

Milletvekili adayı Mustafa Şenyurt’da yaptığı 
konuşmada “Yılın dört ayını Kumla'da geçiriyorum. 
Gemlik’i çok seviyorum ve Gemlik’li delegelerime 
teşekkür ediyorum. Kazanırsam sürekli yanınızda 
olacağım.' dedi.

CHP'nın Belediye Başkan adayı Nezih Dimilli’de mil
letvekili adayları Nurdan Okutucu ve Mustafa Şen- 

[ yurt’un yaptığı bu ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini 
/e geldiklerini için teşekkür ettiğini söyledi.

Çanakkale 
Zaferi 
kutlanacak

Çanakkale Zaferi ve Ça
nakkale Şehitlerini Anma Gü- 
nü’nün 81 yıldönümü 18 Mart 
1999 perşembe günü tören
lerle kutlanacak.

Çanakkale Şehitlerini An
ma Törenleri 18 Mart 1999 
Perşembe saat 08.50’de tö
rene katılacak askeri birlik, 
sivil kurum ve kuruluşlar ile, 
okullar alandaki yerlerinin 
alacaklar.

Tören, saat 09.00’da Ata
türk Anıtına çelenk konulma
sıyla başlayacak. 09.15'te 
yapılacak olan saygı duru
şundan sonla İstiklal Marşı 
okunarak, göndere bayrak 
çekilmesinden sonra günün 
anlam ve önemini belirten 
konuşmalar yapılacak ve şiir
ler okunacak.

“’Ccsavı
Sev, 

yeşili 
■toru**

Her yıl toplu sözleşme 
gereği ramazan ayında 
ödenmesi gereken İk
ramiyeleri- ile toplu 
sözleşmeden doğan maaş 
farklarının bir bölümünü ala
mayan işçiler, sitem ediyor
lar.

Gazetemize ziyaret eden 
bir grup belediye işçisi gün
lerdir ikramiye ve maaş ala
bilmek için belediyenin 
kapısını aşındırdıklarını ve 
ancak belediye bütçesinin 
uygunsuz olması nedeniyle 
paralarını alamadıklarını 
söylediler.

Belediye ödemelerinde 
bir süreden beri- nakit 
sıkıntısı çekiliyor.

Gemlik’e 
doğalgaz
çevrim 
santrali

BOTAŞ Genel Müdürlü
ğü ihtiyaca cevap vermeyen 
çevrim santrallerine bir ye
nisini daha Gemlik'te ekle
me kararı aldı.

Marmara Bölgesi’nin ihti
yacını karşılayacak olan 
çevrim santrali için proje ça
lışmalarına başlanacağını 
söyleyen genel müdür yetki
lileri bunun için en uygun 
yerin Gemlik olduğunu.bil
dirdi.

Zeytinde 
gübreleme 
başladı

Zeytin üreticisi havaların 
uygun gittiği bu günlerde 
zeytinliklerine toprak tahlil
lerini yaptırdıktan sonra 
gübreleme işlerine başla
maları İlçe Tarım Müdürlü
ğü tarafından duyuruldu.

İlgililer, toprağın ihtiyacı 
olan gübrenin seçilebilmesi 
için mutlaka toprak örnekle
ri alınarak, tahlili yaptırma
larını ve buna göre gübre 
atmalarına dikkat çektiler.

Mart ayında genellikle 
yüzde 15'lik konproze- 
gübre atılabileceğini, mart 
ay sonu ve nisap ayında 

ağaca su yürüdüğü bir 
dönemde azotlu gübrelerin 
verilmesi gerektiğine dikkat 
çektiler.

Dünya Kadınlar Günü’nde hayata güzellikler katan 
hem cinslerime sihirli bir liste hediye ediyorum! “Nepal 
Güzellikler Tantra Hayat Kılavuzu” diye isimlendirilen 
bu metni belki daha önce okudunuz. Ama dün Dünya 
Kadınlar Günüydü ve dünyayı güzellik kurtaracak. Bir 
insanı sevmekle başlayacak her şey...

O insanlara beklediklerinden fazlasını verin ve bunu 
gönülden yapın.

O Her duyduğunuza inanmayın.
O Bütün paranızı harcamayın.
) “Seni Seviyorum” dediğinizde yürekten gelsin.

O “Özür dilerim” dediğinizde karşınızdakinin 
gözünün içine bakın.

O İlk bakışta aşka inanın.
O Kimsenin hülyalarına gülmeyin.
O Sevince tam ve derinden sevin. Sonuçta kalbiniz 

kırılabilir ama hayatı gerçek anlamda yaşamanın başka 
çaresi yoktur.

O Tartışma her zaman olur, yeter ki işi küfürlü kav
gaya çevirmeyin.

O İnsanları değerlendirirken akrabalarını bir kenara 
koymayı bilin.

O İnsanlar cevabını vermek istemediğiniz bir soru 
sorduklarında gülümseyin ve “Neden bilmek istiyor
sun” diye siz sorun.

O Büyük aşklar ve büyük başarılar için büyük riskleri 
göze almak gerekebilir.

O Annenizi ihmal etmeyin.
O Biri hapşırdığında “Çok yaşa” demeyi unutmayın.
O Kayıpları kazanılmış derslere dönüştürün.
O “Üç S” kuralından şaşmayın. Sev, sevil, sorumlu 

öl...
O Küçük kırgınlıkların büyük dostlukları bitirmesine 

izin vermeyin.
O Hatayı hissettiğiniz anda durmasını bilin ve hemen 

düzeltmek için çaba gösterin.
O Telefona cevap verirken gülümseyin karşı taraf 

sesinizde mutluluğu duyacaktır.
O Konuşmaktan keyif aldığınız biriyle evlenin.
O Ara sıra yalnız kalın ve kendinize vakit ayırın. '»
O Değişime hep açık olun ancak değerlerinizi 

yitirmeyin. •
O Bazen en iyi cevap, cevap vermemektir unut

mayın.Traktör römorklarına reflektör takılacak
İlçe Tarım Müdürlü- 

ğü’ııe, köy muhtarlıkla- , 
rina gönderilen bir yazı 
ile köylerde bulunan 
traktörlerin arkalarına 
reflektör takılmasının 
zorunluluğu bildirildi.

Türkiye Ziraat Odala
rı Birliği, Tarım ve Köy 
İşleri Bakanlığı’na bildi
rilen yazılarında traktör 
römorklarına trafik ka- 
nıınımtın ilgili hükümle
ri ne göre traktör rö
morklarının ar kasma ta
kılması zorunluluğunun 
getirilmesine karşın liy- 
gulamad a römo rklar< 1 a 
reflektörlerin bulunma
ması kazalara sebebiyet

verdiklerine dikkat çe
kilerek, köy ve merkez
deki traktörlere İlçe Ta
rım Müdürlüğü aracılı
ğıyla merkezden yan fi
yatına sağlanacak ref
lektörler getirilecek.

İlgililer, reflektör 
takmayan traktör sürü
cülerinin trafik yasasım 
ihlal ettikleri için cezai 
işleme tabi t ut olacakla
rını hatırlatarak, İlçe 
Tarım Müdürlüğü ile ir
tibatta bulunmalarım ve 
müracaatlar un yapmala
rı ve aldıkları reflektör
leri araçlarına takma
larım bildirdiler.

KAŞE ve MÜHÜRDE BEKLEME YOK!Matbaamızda bilgisayar sistemiyle kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 
BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel: 513 17 97
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DYP Seçim bürosu açtı

Ahmet Okur ”Bursa’da 6 
miletvekili çıkaracağız”

Doğru Yol Partisi Bursa milletvekili ada
yı Ahmet Okur, Gemlik seçim merkezinin 
açılışında yaptığı konuşmada 19 Nisan 
sabahı Bursa'dan 6 milletvekilliğini kaza
nacaklarını söyledi.

18 Nisan günü yapılacak olan mil
letvekili, , il genel meclisi, belediye 
başkanlığı ve meclisi seçimleri için İstiklal 
Caddesinde bulunan parti merkezinin alt 
katını seçim bürosu haline getiren DYP 
Gemlik örgütü, - açılışı pazar günü saat 
14.oo de yaptı.

Bursa milletvekili adayları Teoman 
Özalp, Ahmet Ökur, Hatice Aman ve İlhan 
Parseker ile Gemlik İlçe Yönetim kurulu, 
kadın ve Gençlik Komisyonu üyeleri ile 
partililer katıldılar.

Açılış öncesi parti önünde davullu, zur

nalı müzik çalarak dikkat çekmek isteyen 
DYP'liler, bir süre Bursa dan gelecek mil
letvekili adaylarını beklediler.

Bursa Milletvekili adaylarından Ahmet 
Okur, açılışta yaptığı konuşmada yeni 
büronun hayırlı olmasını dilerken 
Gemlik’te belediyeyi, Bursa ise 6 mll- 
letvekililiğini alacaklarını belirterek şöyle 
söyledi :

“Hiçbir ıpilletvekili adayımızın, 
belediye başkanı adayımızın riyası, 
yalanı, dolanı yoktur. Olanların 
aramızda yeri yoktur. Tüm adaylarımız 
pırıl pırıl insanlardır. Herbirimizin güzel 
projeleri vardır. Gençlerimizin, hanımla 
fimizin da desteğiyle , allahın da izniyle 
19 Nisan sabahı iktidar DYP’nin ola
caktır.”

İLAN
S.S. İĞDEALTI KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN
S.S. İğdealtı Konut Yapı Kooperatifi 1998 yılı olağan genel kurulu 4 Nisan 

1998 pazar günü saat 12.00’de.Hamidiye Mh. Sal Sk. Erdem Kıraathanesinde 
yapılacaktır. Eskeriyet sağlanmadığı takdirde 11 Nisan 1999 pazar günü aynı 
yer ve saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
1- Açılış, yoklama
2- Divan teşekkülü ve saygı duruşu 4
3- Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası.
4- Bilanço ve karar zarar cetvellerinin okunması, görüşülmesi ve oylanması.
5- İnşaat programının görüşülmesi, aidatların belirlenmesi
6- Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
7- Borçlu olan ortakların durumunun görüşülmesi üyeliklerinin 

devam edip etmemesine karar verilmesi ve uygulanması için 
yönetime yetki yerilmesi

8- Yönetim ve denetleme kurulunun 2 yıllığına seçilmesi .
Yönetim üç asil üç yedek
Denetleme kurulu ise 2 asil, 2 yedek.

9- Dilek ve temenniler.

GEMLİK İCRA DAİRESİNDEN 
GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No : 1997/126 Esas

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı.
Gemlik tapusunda kayıtlı Orhaniye mahallesi, Kumla Caddesi pafta:8 ada 15 I 

parsşl 9 140/1316 arsa paylı ikinci kat 1 nolu mesken Orhaniye mahallesi Kum- I 
la'ya giden yol, güzergahının sol tarafında denize bakmaktadır. Normal ikinci kat- I 
ta olup, önden ve denize bakan kısmı çıkmalı olup, her iki tarafta denize bakan 
balkon büyük, yola bakan balkon küçüktür. Meskenin elektrik ve suyu mevcuttur. 
2 oda bir salon giriş 1 antresi banyo ve WC beraber ayrıca 1 wc bulunmaktadır. 1 
adet mutfak olup vasat bir işçilik 3 sınıf işçilik ile yapılmıştır. Badana işi gerekmek-, 
tedir. Denize bakan balkon denizi görmektedir. Önde balkon yolu görmektedir. ■ 
Gayrimenkul 65 m2 civarındadır. Gayrimenkulün bugünkü değeri 3.500.000.000.- i 
TL: dir.

Satış Şartları :
1- Satış 26.04.1999 günü saat 11.00 den 11.15 e kadar GEMLİK BELEDİYE j 

DÜĞÜN SALONU’NDA açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin % 75 ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sa
tış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 06.05.1999 perşembe günü aynı yer
de saat 11.00-11.15 de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar 
elde edilememişse gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, ar
tırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin 
alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, 
paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedel
le alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin-edilen kıymetin % 20’si nisbetindepey 
akçesiveya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermelerrlazım- 
dır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 20 günü geçmemek üzere mehil ve
rilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir. *. . ■

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

4- İhaleye katılıp dha sonra ihale bediini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine 
sebep olan küm alıcılr ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasında
ki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacek kalmaksızın Daire
mizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameye görmüş ve münderecatını kabul etmiş 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1997/126 sayılı dosya numarasıy
la Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc.İf.K.126) 24.2.1999 İcra Müdürü
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

KAYIP
Bağ-Kur.Bursa 

Bölge 
Müdürlüğünden 

aldığım 
Sağlık Karnemi 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

Dilansu 
KAHRAMAN

İLAN
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ

9540

S.N. Köy/Mahalle Mevkii Cinsi Paf. Ada. Pars. Yüzölçümü H.His. Tahmini Bedeli Geç. Bedeli Tarihi Saat

1- Büyük Kumla Yeşilbaşaltı Zeytinlik 3 2372 12557.56 m2 Tam 3.015.000.000.- 603.000.000.-' 22:03.1999 10.00

2- Umurbey Çayırlık Ham Toprak 53. 4313 10660 m2 Tam 3.198.000.000.- 639.600.000.- 22.03.1999 10.30

3- Cihatlı Paşabahçeler Zeytinlik 4 936 9540 fn2 7702/ 1.930.000.000.- 386.000.000.- 22.03.1999 11.00

İSİM 
DÜZELTMESİ 
Gemlik Aslîye 

Hukuk 
Mahkemesinin 

25.2.1999 
tarih ve 

1998/8 esas 
1999/97 karar 
sayılı ilamı ile 

Erden olan 
ismim Erdem 
olarak tashih 
olduğu ilan 

olunur.
Erdem METE

Yukarıda tapu kayıtları ve ihale bilgileri bejirtilen hazînenin özel mülkiyetindeki toplam üç adet taşınmaz maldan 1 ve 2. sıradak- 
iler 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile 3. sıradaki taşınmaz mal 4070 sayılı yasanın 6. madde
sine (HİSSEDARLARA SATIŞ) göre karşılarında gösterilen gün ve saatlerde Mal Müdürlüğümüzde toplanacak komisyon huzu
runda ayrı ayrı satılacaktır.

İhale bedeli üzerinden KDV’si alınacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu (Banka teyit I 

yazısı ile birlikte) resimli ikametgah senedi ve nüfus cüzdan örneği il.e özel kişilerin adına vekalet ile ihaleye girecek kişilerdenII 
noter tastikli vekalet ile (Tüzel kişilerde ise 1999 yılı içerisinde alınmış Ticaret odası sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noteril 
tastikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile) birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda bulunmaları gerekmektedir.

3. sıradaki taşınmaz malın ihalesine girecek kişilerin açıklaması aşağıda yazılan şartlardan herhangi birini taşıması gerekir. II
Taşınmal malın bulunduğu belde nüfusuna kayıtlı olunmalıdır. Bu husus nüfus kağıdının noterden onaylı örneği ile kanıtlan- I 

malıdır. O beldede oturmalıdır. Bu konu birbirini doğrulayan seçmen kütük kaydı, ikametgah il muhaberi. mahkeme kararı, vergi II 
beyânnamesi v.b. gibi en az iki belge ile kanıtlanmalıdır. 31.12.1993 tarihinden önce o köyde bir taşınmazmalı malık veya zillîyeL I 
olarak tasarruf etmelidir. Bir taşınmaz malın mülkiyetine sahip olduğu tapu senedi ile belgelenmelidır. Zilliyetliğin ise bir kira I 
sözleşmesi veya muhtar ve en az iki ihtiyar heyeti tarafından imzalanan yazılı bir beyanla kanıtlanması gerekir. 4070 sayılı yasaya I 
göre yapılan ihaleye tüzel kişiler katılamaz.

Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri dahilinde Gemlik Mal Müdürlüğü Milli Emlak servisinde görülebilir. Postada mey- I 
dana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez Komisyon ihale yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

Basın : 99/9
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Not Defteri Erol GÜRÇAY

Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

EĞİTİM CİDDİ BİR İŞTİR

Bu ülkeye karanlık hiç yakışmıyor. Genel 
görünüm hiç iyi değil. Eğitimde yaşanan belir 
sizlikler kaliteyi düşürüyor. Eğitim olayında giraı 
ve çıktı arasında fark yaratılamıyor. Değer üre- 
tilemiyor.

Oysa eğitim yürümeyi öğrenmek, kendi 
ayakları üstünde durabilmeyi sağlamak deği! 
mi? Ya da bir şeyler keşfetme, dahası kendim 
keşfetmek değil midir?

Eğitim daha geniş ve aksiyoner anlamda 
dünyayı değiştirmek için yola çıkmaktır' Dünya
yı biçimlemektir. Bu da ancak kendi ve çevre
siyle uyumlu, kaliteli yaşama geçen bireylerle 
gerçekleşir. Oysa ezber dayatılıyor. Ezberle
yen, kafa yormayan, düşünmeyen, sorgulama
yan, yorum yapamayan insan hayat sorunları 
karşısında çözüm üretebilir mi? Değişik seçe
nekleri görebilir mi? Yaşamına anlam verebilir 
mi?

Eğitim kurumlarında değerlendirme başarıyı 
ölçmenin gerçekçi olmadığını, nesnel ölçütlere 
dayanmadığını altını çizerek söylüyorum ve 
gözlenebilir fark oluşturmak olduğunu, ona ya
şam sorunlarıyla başedebilecek anahtarlar ver
mek, pencereler göstermek olduğunu belirtmek 
istiyorum. Birey mutsuz ve de üretken değilse 
aldığı diplomanın ne önemi, ne değeri var. 
Okullarımız ne yazık ki yasaklarla kuşatılmış, 
ceza kurumu niteliğinde. Burada toptancı dav
ranıp kimi eğitimicilerin hakkını- yemiş olmaya
yım. Size okula gönderdiğiniz çocuğunuzu ve 
okulunu nesnel olarak, ön yargısız olarak göz
lemlemenizi öneriyorum. Bu gözlemlemenin 
size ödev ve sorumluluk yükleyeceğini de bili 
yorum.

Yazdıklarım okuduklarıma, öğretmen ve veli 
olarak yaşadıklarıma ve bilimsel verilere 
dayanıyor. Özellikle ortaöğretimde çocuk
larımız yarının güvencesini duyamıyorlar.

Dünya Kenti
M m Bursa

Güzel Bursa’mızın çeşitli ünvanları var.
Bunlardan birisi ilk OsmanlI başkenti 

Bursa,
Bir diğeri, tarihi özelliği olan Bursa,
Bir başkası, yeşil Bursa,
En önemlisi turizm, sanayi ve tekstil 

I şehri Bursa,
Ayrıca bu özelliklere şeftaliyi, kestaneyi, 

İskender kebebını, kaplıcaları ve Uludağı da 
T eklemek mümkün. Son yıllarda, Bursa’ya 
I yı । li ünvanlar eklendi.

Şehrin dört yanındaki tabelalarda şu yazı

Haftanın Fıkrası

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 
kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel: 513 17 97

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA
NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTİ 

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

Bursa bir Avrupa şehridir” deniliyor.
Bursa gerçekten bir Avrupa şehri mi değil 

m diye düşünürken yeni bir ünvan daha gün
deme geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sa
yın Erdem Saker, “Bursa bir Dünya kentidir” 
diyor.

Avrupa şehri, Dünya şehri hoş yakıştırma
lar. .

İnsanın doğduğu ve yaşadığı kentin bu 
güzel sıfatlarla anılması insana gurur veri
yor.

Ama. Bursa gerçekten bu çizgiye ulaştı mı?
Duygusal olmadan bu değerlendirmeyi 

objektif kriterlere göre yapmak lazım.
Devlette görev yaptığım dönemde, yaklaşık 

14-15 ülkeyi gezdim. /
Bunların içinde, Paris, Londra, Budapeş

te, Amsterdam, Roma, Düsseldörf, Viyana, 
Cenevre ve Moskova’yı gördüm.

Bu şehirler, gerçek bir Avrupa şehridir.
Belki de tamamı, bir dünya şehridir.
Artık bir Amerika Avrupa’ya giderken, 

Fransa yerine “Paris’e gidiyorum” diyor.
Bu örnek; yeni dönemde büyük şehirlerin 

kendi ülkelerini gölgede bırakacağını gösteri
yorlar.

Bu Avrupa kentlerinin ortak bir özelliği 
var.

- Tamamı alt yapı sorununu halletmiş du
rumda.

- İmar uygulamaları mükemmel.
- İnsanı bunaltan bir trafik şıkışıklığı ya

şanmıyor.
- Ve. Hava kirliliği sorunu ortadan kaldı

rılmış.
Bir başka önemli özelllikleri daha var.
- Tamamı yıllarca önce Metroya kavuş

muş.
- Şehrin kritik noktalarında insanı hayran 

bırakan ve başını döndüren alt ve üst geçit
ler var.

Bana göre, bir Avrupa ve Dünya şehri ol
manın “olmazsa olmaz tek şartı” metrodur.

Toplu taşımanın uygulamaya girmesidir.
Gelelim şimdi güzel Bursa’mıza.
Acemler, Gençosman ve Eski Fakülte 

kavşaklarını bir hatırlayalım.
Akşam saatlerinde, bu bölgeleri gözü

müzün önüne getirelim.
Ve. Bursa’nın hangi klasmanda olduğu

na, o zaman karar verelim. 1

Adamın biri genç yaşta evlenir; 
karısı ile çocuğunu bırakarak 
gurbete çıkar.

On-onbeş sene dolaştıktan 
sonra, hele bir memlekete varayım 
der.

Evine geldiği zaman, karısı ile 
birlikte üç çocuk bulur.

Eri küçüğü önüne bir yoğurt 
kases almış, hem yoğurt yiyor, 
hem de yabancı yabancı bakıyor.

Kadın :
“-Yahu dr, şu büyüğü ilk 

çocuğun değil mi? Ne çabuk unut
tun.”

“-Ya öteki.”
O da ana rahminde idi, 

gittikten sonra doğdu.” 
“-Peki. Ya şu yumurcak.”

sen

“- Canım zaten onun da sana 
baba dediği yok ki, o oturmuş 
yoğurdunu yiyor.”

İşsizlik, insanları gurbete çıkar
maya zorluyor. İnsan gözden ırak 
olunca, gönülden de uzak oluyor.

Sonuçta; toplumsal yaralar ve 
sösyâl yaralar meydana geliyor.

.'*.1'4 S’SÖiurrOzöİS

Gelin tanış olalım.
İşi kolay kılalım.
Sevelim, sevilelim.
Dünya kimseye kalmaz.

“Yunus

Yûnus Emre, hep’ sevgiyi, ışl y
Bugün yaşadığımız sevgisiz* 

maşız dönemi, ta o günlerde goı
Şiddetin doruğa ulaştığı, '

uzlas-

Aynı ülkede yaşayan insanların, bir
birini acımasızca öldürdüğü,

İnsanların küçücük bir menfaat için, 
her alanda birbirlerini yok ettiği, bir 
dönemde Yunus Emre’ye kulak ver
memiz gerekiyor.

Çünkü bu dünya, gerçekten kimseye 
kalmıyor.

Vehbi Koç’a da kalmıyor, fakir
uşçiyede kalmıyor.

Şöyle durup, bir an düşünüm.
Bu güzelim dünyada, sevgiyi 

kaybedersek ne ile yaşayacağız.

"uçuk" bir söz

de

Raylı sistemi gereksiz komisyonlar kura- O kadar yeteneksiz bir futbolcuydu 
rak, en az 3 yıl geciktirenlerin nasıl bir gü- ki, hakemin kıçına tekme attı, 
nah işlediğini anlayalım. 'ama onu bile ıska geçti.

Belediyelerde Önemli 
Konular

Yerel yönetimlerin önemi her geçen 
gün artıyor.

Vatandaş yavaş yavaş Ankara ile 
İlişkisini kesiyor.

Vali, Belediye Başkanı ve Kaymakamı 
kendine daha yakın görüyor.

Valiler tarafından yapılan halk günleri, 
bunların en güzel örneklerini veriyor.

Belediye başkanlarının önemi, daha 
da fazla.

Beşikten mezara kadar, çok geniş bir 
hizmet alanları var.

Vatandaş, artık, Belediye Başkanının 
seçerken daha dikkatli davranıyor.

Partiden çok, adayın kimliğine önem 
veriyor. Başkan adaylarında kariyer 
arıyor.

Dürüstlük arıyor.
Ayırımcı ve kayırıma olmamasını 

istiyor.
Bu kadarla da, kalmıyor.
İmardan anlamasını, bütçeden anla

masını ve iş programlamlarından haber
dar olmasını istiyor.

Bana göre bir belediye başkanının; 
“İki konuya” çok önem vermesi gerekir.

1) İhtiyaçlarda, “önceliklerin iyi 
tespit edilmesi” çok önemlidir.

Bu konuda Bursa’dan bir örnek vere
lim.

Raylı-sistem, kütüphane, Soğanlıköy 
parkı ve Hayvanat Bahçesi Bursa’nın 
ihtiyacı olan yatırımlardır.

Burada öncelik, raylı-sistemdedir.
Bir Belediye Başkanı olarak tüm 

parkları ve bahçeleri en güzel şekilde 
yapsanız bile, eğer raylı-sistemi hayata 
geçiremediyseniz vatandaşı memnun 
etmeniz mümkün değildir.

2) Bir önemli husus da, Belediye 
Başkanının bütçeden anlaması, parayı 
ve fonları en verimli şekilde kullan
masıdır.

Dönem, para kazanma döneminden, 
parayı iyi kullanma dönemine geçmiştir.

Yine Bursa Belediyesi’nden bir örnek 
verelim.

Yıl 1994. Bursa Belediyesi’nin elinde 
“200 bin ton kömür” var. Belediye 
kömür fiyatlarını, anormal bir şekilde 
arttırdı.

Halk, o fiyata kömürü alamadı.
Kömür bir yıl stokta kaldı, Belediye 

kömürün dış borcunu ödemek için 
bankalardan kredi aldı.

Ve. milyarlarca lira, faiz borcuna 
girdi.

Aradan bir yıl geçti, hatasını anladı 
ve kömür fiyatlarında indirim yaptı ve 
stokları eritti.

Eğer bir yıl sonra yaptığını, bir yıl 
önce uygulasaydı, hem faiz ödemeye
cek, hem de faiz alma imkanı olacaktı.

İşte öncelik tesbiti ve paranın kul
lanımı konusunda çarpıcı iki örnek olay.

Bu kötü örneklerin, tüm belediyelere 
ders olmasını dileyelim!

GEMLİK REHBERİ Y.,ora.K«al:(g£BraLoo.15.oo.i9.3o
(Tatil)7.15-11.15-16.00

Gerekli Telefonlar Kartai-Yaiova:(işgünü) 9.00-13.00-16.00-21 ,oo
İtfaiye 110 Resmi Daireler (Tatil) 9.00-13.00-18.45
Polis İmdat 155 îr!5nrlZ+ao Yalova-Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil)
Jandarma İmdat ,56
Jandarma K. 5131055 Spor Sah. 5140095 14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.0018.15
S?Snak°'U -E» Y^.^X ü̂0^10d0.45.

Gar. Kom 5131206 HalkEgt. Mrk. 5131846 13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30
Knvmnknmlık Halk Kûtûp. 5131353 (Tatil) 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-naymaKamıiK As şb 5131057 17.00-17.45-18.30-19.20-20.30

Kaymakamlık 513105i Karayolları 5131308 Yalova - Kabataş (İşgünü): 7.20-9.45-12.40
Kaymakamlık Ev S131052 Uman Bşk. 5131133 15.00-17.15-19.30
r Savcıhâı c r» Mal Md. 5 31095 (Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.30
C. Savcılığı 5131053 NufUŞ Md. 5133742 Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-
c. Savcı Yrd. 5132954 Özel İd. Md 5131507 18.25 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30
Emniyet M. . 5131028 TapuSIc. Md- 5 3 414

Müftülük 5131364 Feribot
SkZırıvıkdMd' 5131049’ Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı)

ULAŞIM Ler Da Md 5 32360 7.30-08.30-. 10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-
. _ * 5131212 İlce Tor’ Md ‘ 5 31186 19.30-20.30-22.30(P.tesi, salı, çrş, prş)

Uludağ Turizm 5131212 çeTanMd 5 31186 07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-
Aydın Turizm, 5132077 İlçe Seç. Ma. 6I34W4 17^9^^3022^^^^^

Belediye
Hastaneler Santral 5134521-23 Aygaz 513 12 95

Devlet Has. 5139200 Başkanlık 5134520 Ozgaz 5 4 7 00
SSK Hastanesi ^132329 ğfijgj |ştet 5134521-122 Ocakgaz 513 1637

Met Sag. Ocağı 5131068 su İşletmesi 5134521-115 Ergaz 5 3 88 43
TAKSİLER itfaiye 5132325 Ipragaz 5 3 22 59

körfez Taksi .5131821 Muhasebe M. 5134521-182 Habaşgaz 5 3 45 46
ç ,nar Taksi 5132467 Yazı İş. Md. 5134521-111 Likitgaz 5 4 2841
Güven Taksi 5133240 Su Arıza Yalnız 185 Yem Likitgaz 5 3 65 00

5132324 Atervgaz 5 34095

Manastır Taksi 5143550

KUMLADA 
SATILIK

VE 
KİRALIK 
HAVUZLU 
DAİRELER 

TEL 
5131797 
GEMLİK

Gemlik
KÖRFEZ 
Okuyun, 
Okutun. 
Abone
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Baskette Gemlik 
fırtınası esiyor

Basketbol erkekler ligi final grubunda 
namağlubluğunu sürdüren Gemlikspor 
basketbol takımı deplasmanda Denizli 
Pamukkale Üniversitesini 105-66 yene
rek şampiyonluktaki yoluna devam edi
yor.

Oynadığı iki turda 11 maçın tümünü 
kazanan Gemlikli kırmızı beyazlılar 
Denizli Pamukkale Üniversitesi karşılaş
masındaki rakiplerini baştan sona ezici 
bir üstünlükle götürdüler.

İlk yarıyı 55-26 önde bitiren kırmızı 
beyazlılar Levent ve Selim’in yüksek 
yüzdeli atışlarıyla farkı büyüttüler.

Gemlikspor, basketbol takımı bir 
başarıyla dahâ ilçemize döndü.

Muhtar Adayı 
bilgisayar öğreniyor

18 Nisan 1999 günü yanılacak olan 
muhtarlık seçimlerinde Eşref Dinçer Ma
hallesinden muhtar adayı olan Nursel 
Şimşek, bilgisayar kurslarına başlaya
rak, çağı yakalamaya çalışıyor.

Nursel Şimşek, günümüzün bilgi çağı 
olduğunu hatırlatarak, bilgisayarın her 
yere girdiğini ancak Gemlik’te muhtarlık
lar bilgisayar almadığı için kendisinin se
çildiği takdirde tüm işlemleri bilgisayar ile

yapacağını bu nedenlp şimdiden bil
gisayar kurslarına başlayarak, bilgisayar 
kullanmayı öğrenmeye başladığını söyle
di.

Bastırdığı el ilanlarında mahalle halkı 
ve belediye arasında köprü kuracağını 
söyleyen Şimşek, muhtarlarında çağdaş 
ve modern ve atılımcı olmaları gerektiğini 
söyledi.

Eşref Dinçer Mahallesi Muhtar adayı Nursel Şimşek, seçildiği takdirde tüm 
muhtarlık işlemlerini bilgisayara yükleyeceğini, bu nedenle, bilgisayar 
kurslarına giderek, bilgisayarak öğrenmeye başladığını söyledi.

Marjan Verschut 
Babasını Arıyor 

Babasının Adı: 
Metin İsmail Topçuoğlu 

Doğum Tarihi: 16 Mart 1937 
Gemlik/BURSA 

VEBA FABRİKTA çalıştı (1965’te) 
Bazen kahvede oturuyordu 

Hollands Spoor’da (Den Haag) 
Görenlerin ve bilenlerin 
aramaları rica olunur.

Tel: 070- 365 1337 06- 51737466

“KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ” 
(Tarih İçinde Gemlik) 

adlı kitap
Körfez OFSET ve AYAR 

KİTAPEVİ’nde satılmaktadır.

İLAN 
GEMLİK İCRA TETKİK MERCİİ 

HAKİMLİĞİNDEN
Gemlik İlçesi Engürücûk Mevkii’nde fâaliyette bulunan, Yılmaz 

Petrol ve Ticaret Kollektif Ticaret Şirketi yetkilileri İlter Yılmaz ve İs-] 
mail Yılmaz vekilleri, Bursa Barosu Avukatlarından M. Metin Sezgin 
23.02..1999 tarihli dilekçesiyle müracaatla, iki ay konkordato mehli 
talebinde bulunmuştur.

İş bu mehil talebine, ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde 
Mahkememizin • 1998/18 esas sayılı dosyasına itiraz olunabileceği 
ilan olunur.

Belediye Beşken Rdeylerı, 
Belediye Meclis üye edeyle». Mehter fideylerı
HER TÜRLÜ RENKLİ OFSET VE BROŞÜR 

İŞLERİNİZ İTİNA» İLE BASILIR.
1994 YILINDA BASTIĞIMIZ BROŞÜR VE AFİŞLER REFERANSIMIZDA

I
jr Gazhane Cadde No : 51/A GEMLİK
ıORF€Z OFS€T Tel: 513 17 97
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE
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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON yETERLİ !

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

lelediye başkanı Nurettin Avcı, reni çarşı esnan ııe yaptığı toplantıda projesini anlam

17

in

166

Tİ

Yılmaz 
jveîs- 
Sezgin 
mehil

isinde 
»ileceği

Çarşıya katlı otopark
□ 18 Nisan günü yapılacak seçimler yaklaştıkça adaylar da projelerini 
ortaya koymaya başladı. Belediye Başkanı Avcı, sitelerde ve belediye 
de toplantılar düzenleyip çalışmalarını anlatıyor, yeni projelerinden 
söz ediyor. Bunlardan biri de eski Belediye binasının yıkılarak yerine 
çarşı, kapalı otopark ve düğün salonları yapmak.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, seçim çalışmalarını 
siteler ve gruplar bazında sürdürürken Yeni Çarşı es
nafı ile yaptığı toplantıda, beş yıllık hizmetlerini anlatır
ken seçim bombası olan projelerini de anlattı.

Eski Belediye binasının yıkılarak modern bir çarşı 
ve katlı otopark ve düğün salonu yapacaklarını söyle
yen Başkan Avcı, esnaftan kendisine bir yıl süre tanı
masını istedi.

Başkan Avcı, doğalgaz için şirket kuruluşunda 
olduklarını, Bakanlar Kurulu’ndan karar çıktığında en 
geç eylül-ekim aylarında doğalgazın önce Manastır’a 
geleceğini müjdeledi.

Çevre konusunda proje yapan ilk belediyeler 
Birliğini kurduklarım da belirten Avcı, Körfezi kurtara
caklarını söyledi.

Haberi sayfa 3'de

Tıp Bayramı seQım
kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı Gemlik Sağlıkçılar 
.Derneği tarafından, yapılan gece ile kutlandı.

Tüm doktor, eczacı, diş hekimleri ve sağlık 
personelinin katıldığı gecede, tıp bayramının 
geleneksel olarak yapıldığı ve bu gecede 
meslekdaşlann bir araya gelerek dayanışma 
içinde oldukları belirtildi.

Haberi sayfa 4’de

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Kapınız “çaf’çahnca
Gemlik seçim havasını doyasıya yaşıyor.
Her yer partilerin bayraklarıyla donanmış durumda. 

Birkaç gün sonra bu ortam daha da hareketleneceye ben
ziyor.

Siyasi partilerin seçim büroları birbiri ardına açılıyor.
Birincisini açan, bir başka semtte İkincisi açıyor. z
Adaylar, milletvekili destekli açılışlara katılıyor, 

cenazeleri izliyor, esnafı dolaşıyor.
Gördüğüm kadarıyla, halk ilgisiz ve coşkusuz.
Salt halk mı coşkusuz. Hayır siyasilerde de coşku yok.
Buna karşın seçimler yaklaşıyor ve partilerde 

çalışmalar devam ediyor.
Seçim afişleri boy boy.
Hepsi Bursa da bastırılmış.
Sanki adaylara BursalI esnaf oy verecek.
Çevre temizlik, su, emlak vergilerini de seçildiklerinde 

onlardan alacaklar.
Bu mu sîzlerin Gemliklilik ve hemşehrilik bilinciniz? •
Hepinize bravo.
Evinizin yiyeceklerini de, giydiğiniz kostümleri de gidin 

BursalI esnaftan alın.
O zaman Gemlik’e daha iyi hizmet edersiniz.

I Hemşehrilik bilincinin yerine, bölgecilik bilinci daha 
baskın çıkıyor.

Ard arda bölgesel derneklerin gece düzenlemeleri, 
'buralarda siyasilerin boy göstermelerine ne demeli.
I Buna olsa olsa oy avcılığı denir, 
ı Bir bakıyorsunuz kapınız “çat” çalınmış.
i Kim o ?

Bugün kapınızı çalanlar, seçildikten sonra yine çalarlar 
mı acaba?
I Bilmem, hiç çalanını görmedim.

Ben, falanca partinin belediye başkan adayıyım.
Kendimi ve yapacaklarımı anlatacağım.
Beni seçin, size en iyi hizmeti ben vereceğim.

I Böylece başlayacak ve eğer seçimler ertelenmezse 
Nisan’a dek her an kapınız “çat” çalabilir.

Karar verecek olan sîzlersiniz.

■■M

18

bürosu açtı
Anavatan Partisi, Asil 

han karşısı, Akmanlar Pa
sajı altında seçim bürosu 
açtı.

İl Başkanı ve Milletvekili 
adayı Behzat Çevik, Millet
vekili adayları Mustafa Na
ci Bayrak ve Kenan Sön
mez, Gemlik Belediye Baş
kanı Nurettin Avcı, Anava
tan Partisi ilçe Başkanı Adr- 
nan Tekin, Küçük Ktumla 
Belediye Başkanı Eşref 
Güre, Kurşunlu Belediye 
Başkan adayı Tekin Çöker, 
Umurbey Belediye Başkanı 
adayı Fatih Mehmet Güler 
ve partililer tarafından bu
gün saat 12.00’de açıldı.

Açılıştan önce açıklama 
yapan Anavatan Partisi İl 
Başkanı ve Milletvekili ada
yı Behzat Çevik “18 Nisan

seçimleri Türkiye için çok 
önemlidir. Bu seçimlerde 
Türkiye’nin kaderi değişe
cek. Anavatan Patisinin 
18 Nisan seçimlerinde 
Gemlik’teki adayı Nurettin 
Avcı’nın yaptığı hizmetle
rin ve projelerinin devamı 
için yeniden başkan ol
ması gerekir.” dedi.

Nurettin Avcı’da yaptığı 
konuşmada, “Seçim 
süresinde halka daha faz
la yakın* ve birlikte olmak 
için seçim bürosunu 
açıyoruz” dedi

Milletvekili adayları, par
tililer, Gemilik belediye 
başkan adayı Nurettin Avcı, 
çarşı pazar esnafını gez
erek, sorunları dinledi. 
Vatandaşlardan kendilerini 
desteklemelerini istedi.

Salih Erçek vefat etti
Gemlik’in tanınmış eşraflarınden Eczacı Ferruh 

Erçek’in babası Kavaf Salih Erçek (90) vefat etti.
Kaldırıldığı Bursa Tıp Fakültesi yoğun bakımından 

çıkamayan Erçek’in cenazesi bugün öğlen namazına 
müteakiben Çarşı Camii’nden kaldırılarak, ilçe 
mezarlığında toprağa verilecek.

Salih Erçek ve kardeşleri Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 
Gemlik’e yerleşerek, ayakkabıcılık, ahçılık ve kırtasiyeci
likle uğraştı. Erçek’in ölümü üzüntü yarattı.

Hacı Bektaşi 
Derneği’nden 
coşkulu gece

Hacı Bektaş Veli Derneği 
tarafından düzenlenen 
Dostluk ve Dayanışma gece
si coşkulu, geçti.

Siyasi partilerin milletve 
kili ve belediye başkan aday
ları ve ilçe başkanları ve 
yöneticiler ve dernek üyeleri 
nin katıldığı gece dernek 
korusunun seslendirdiği 
türkülerle son buldu.

Haberi sayfa 4’de

İç Anadolulular 

Derneği Açıldı
Gemlik İç Anadolulular 

Kültür ve Dayanışma Derne
ği Orhangazi Caddesi'nde 
davullu zurnalı açılış yaptı
lar.

Açılışa Belediye Başkanı 
siyasi partiler katıldı.

Açılış kurdelesini beledi
ye başkan adayları birlikte 
kestiler.

Haberi sayfa 4’de

Başkan Avcı’dan 
Meclis

Üyelerine plaket
I”1 Belp.divp. Raskanı Nıı-

Belediye Başkanı Nu-
retti» Avcı, hizmet dö
neminin sona ermesi ne
deniyle birlikte çalıştığı 
belediye meclis üyeleri
ne düzenlenen törenle 
plaket verdi. e

Başkan Avcı, törende 
yaptığı konuşmasında 
yaptığımız hizmetlerin 
her birinde meclis 
üyelerimizin de payı 
vardı dçdi.

Haberi sayfa 3’de
Belediye Başkanı

Nurettin Avcı

SIAD Başkanları 
“Seçimler zamanında 

yapılsın’’
Kısa adı GEMSIAD olan Gemlik Sanayici ve İşadamları 

Demeği, 2.Bursa yerel SIAD’lar (Sanayici ve îş Adanılan) 
toplantısına katıldı.

10 Mart 1999 günü BUGIAD’da yapılan toplantı, 20 SIAD 
başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, seçimlerin zamanında yapılması gerektiği, 
ertelenmesinin yeni krizlere yol açacağı, Bursa’yı tanımayan 
genel başkan kontenjanı olarak Bursa’dan aday gösterilen 
kişilerin parlamentoda bölgemize bir faydasımn olmadığım, 
adayların seçimler öncesi yaptıkları önerilere seçimlerden 
sonra da sahip çıkmaları gerektiği ve vergi kanunlarında 
girişimciliği caydırıcı maddelerin yeniden gözden geçirilerek 
canlandırılması için çaba gösterilmesinin gerektiği konusun
da kararlarım aldılar.

Bu görüşlerinin takipçisi olacaklarım da belirten, sanayici 
ve iş adamları, üç ayda bir toplantılar düzenleyerek, sorun
ların giderilmesi için çalışacaklarıma söylediler.

Turhan Tayan 
Gemlik’i ziyaret etti

Doğru Yol Partisi’nden süpriz bir şekilde istifa ederek A- 
navatan Partisi’ne geçen ve ANAP Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz tarafından Bursa birinci sıra Milletvekili adayı yapı
lan eski Bakan Turhan Tayan ilçemizi ziyaret etti.

Turhan Tayan Doğru Yol Partisi’nden Anavatan Partisi
’ne geçişinde kendisine haksızlık yapıldığını iddia etti.

Tayan, daha sonra yeni çarşıya partililerle giderek yeni 
çarşı esnafını dolaşarak seçimlerde Anavatan Partisi’ne
destek vermelerini istedi. Haberi sayfa 4'de

taşigediğine
Önem <ûımer

KÜSKÜNLER...
Küskünler, liderlerine küstüklerini TBM 
Meclisini olağanüstü toplayarak gösterdil
er.
Onlar liderlere küstü,
Şimdi yaptıklarından halk onlara küs.
Halk bir kez küstü mü
Siler defterden tümünü,
Yakındır, yakın..

14 Mart Tıp Bayramı tirfn doktorlarımıza kutlu olsun.



16 Mart 1999 salı Körfez Sayfa: 2

j----------------------------- ------------------
\kÖŞEMDEN

Yılmaz AKKILIÇ
| ............ - a

Şark Kurnazlığı ve Godot!
Sözlüklerde “kurnaz” sözcüğünün 

karşılığı şöyle : “İstediklerini elde et
mek ya da gerçekleştirmek için da
laverelere başvuran, başkalarını ko
layca kandıran kimse.”

Bir de “şark kurnazı” deyimi var. 
Bu deyim, “kurnaz” içinde bir ölçüde 
var olan “övücü ve üstünlüğünü ka
bul edici” niteliğini de silip süpürüyor. 
Düpedüz o kişiyi küçümseyici, hatta 
galiba biraz da aşağılayıcı bir anlam 
kazanıyor.

Ayak oyunları, karşılıklı aidatı eten
seler, kandırmaca, yalanı mübah say
ma...

Kısacası şark kurnazı için “takvi
ye” çok doğal bir şey...

Abdullah Öcalan’ın derdest edilip 
getirilmesinden bu yana olaylar birbiri
ni izliyor, bombalar atılıyor, yangınlar 
çıkarılıyor. İnsanlar öldürülüyor. Ger
çekten de “bir şeyler yapılması” ge
rek, Türkiye’nin parlamentosunun gi
derek vahim bir nitelik kazanan geliş
melere karşı önlemler alması kaçınıl- ■ 
maz.

Ama bakıyorsunuz, parlamentoyu 
bu doğrultuda toplama yetisini elinde 
bulunduran -veya öyle sandığımız-'lF* 
derler takımından ses soluk yokl

Neden?
Çünkü o liderler takımı, paldır kül

dür gittiğimiz seçimlerde liste dışı bı
raktıkları milletvekillerinin direnişiyle 
karşılaşacaklarından korkuyor. Bırakı
nız, Anayasa’nın 83. Maddesini bir ya
na, yani dokunulmazlıkların sınırlandı
rılmasını! Yaşadığımız süreçte büyük 
önem taşıyan DGM’lerle ilgili düzenle
me, ya da pişmanlık yasasının çıkarıl
ması gibi konuların çözümü için “ya- 
sama”nın çalışması gerek.

Ama hayır. Türkiye'nin kendilerini 
“bulunmaz hint kumaşı” sanan siya
sal liderleri için önemli olan bunlar de
ğil, rakipleri mandepsiye bastırmak...

Biran önce “erken seçim” isteyen 
Faziletin Kutan’ıyla CHP’nin Baykal’ı 
değil miydi?

Şimdi neler eyliyor bu beyler?
Birincisi “erken seçimi ertele

mek” isteyen Liste-zedeler'le işbirliği 
yapıyor, İkincisi siyaset pistinde sö
züm ona çarliston!..

Kutan ve takımı, “Emir’1 kurtarma 
savaşımı veriyor, onlar için “ulü-i-em- 
re itaat” esas, anlayabiliyorum.

Ama Baykal ve şürekası, 20. dö
nem TBMM’nin şirazesini attıran ekip. 
Ve lâkin “Dimyat’a pirince giderken 
evdeki bulgurdan olmanın” telaş ve

şaşkınlığı içinde; İsa’ya da, Musa'ya 
da aynı mesafede durmaktan medet 
umuyor, ikisine de hulûs çakıyor!

Kutan ve takımı esasen “takıyye” 
ustası, nerede durup yüz geri edecek
lerini bilir onlar. Ama Baykal ve şüre
kası, “şark kurnazlığı”nı siyaset yön
temi benimsemeye kalkışmanın fa tu
rasını ağır ödeyeceğe benzer. Kaygan 
zeminde dengesini yitirip bir o yana, 
bir bu yana yalpalamaya başlayan 
acemi patente misali savrulmakta.

Bursa’nın Yahya Şimşek’iyle, Feri
dun Pehlivan’ı ve üvey* milletvekili İl
han Kesici’si de...

TBMM bugün uzatmaları oynama
ya başlıyor...

Peki ne çıkabilir Meclisin bugünkü 
toplantısından?

Diyelim ki Şimşek, Pehlivan ve Ke
sici, “Erbakan’la Tayyib’i kurtarma 
harekatrna omuz verdiler. Seçimler 
ertelenmiş ve milletvekillikleri$000 yılı 
sonbaharına değin uzamış olacak mı?

Kuşkulu...
Zira kutan ve takımının, el altından 

ANAP ve DSP kurmaylarıyla temasa 
geçerek, “Yaşağı kaldırmaya razı 
olun, seçimi erteletmeyelim” arayı
şına başladığı konuşuluyor kulislerde.

E ne yapsın bu durumda Baykal ve 
şürekası? Seçimi en çok istemiş parti 
olarak ertelemeden yana tavır koya
mıyor, hiç şık olmayacak bu. Öte yan
dan 18 Nisan’da yapılacak seçim, 
rakınız partiyi falan bir yana, buna al
dırdıklarını sanmıyorum- bu ekibin si
yasal ömrüne “hatime” çekebilir!

Yani iki ucu şeyli değnek. Seçimi 
herkesten fazla istemiş, bunun için ol
madık aculluklara başvurmuş bir ekip 
olarak, “Vaziyet kel, seçime engel” 
diyememenin sıkıntısını yaşıyor Bay
kal ve şürekası.

Fazilet ise, “vesayet”ten kurtulma
yı denemek yerine, “rejimle çatış
macı göze almış görünümde.

ANAP , DYP -HELE DYP- ve DSP 
bir başka alem!

. Cindorük’la DEPARCI delikanlı si
nekten yağ çıkarma umuduyla alesta!

Ve Türkiye, şark kurnazlığını dü- 
zeysizliğinde ayak oyunlarıyla zaman 
yitin yor, bir türlü kamu yararına politi
kalar üretemiyor. Anlaşılıyor ki, bu ola
ğanüstü toplantıdan da bir sonuç alı
namayacak..

Ve de millet Godot’yu beklemeye 
devam edecek...

İnsanoğlu; kendisi de dahil canlı-cansız doğayı ve ürettiği kültürü, bir yandan 
tanıma, anlama ve keşfetme uğraşı verirken bir yandan da bunları geliştirme! 
değiştirme ve yeniden üretme çabasını artırıyor!

Başarıya da ulaşıyor! Son 10-15 yılın, bilim alanında katettiği yol, önceki 
yüzyılların birikimlerine dayansa da, onların toplamından kat kat fazlal Baş] 
döndürücü hızla ilerleyen bilim makro planda, uzayın derinliklerine uzanırken, 
mikro planda da atomları partiküllerine ayırarak, fotonlara ve daha ötesine 
geçerek var-olanı anlamaya çalışıyor! Gen-bilimin akıllara durgunluk veren iler
lemesine her geçen gün yenileri katılıyor!

İnsanoğlu anlıyor, değiştiriyor, yeniden üretiyor! Sınırlarının ötesine uzanmaya 
çalışırken kendi aklının sınırlarını da genişletiyor! Mikroskop-teleskop v.b. araç- 
gereçlerle de yetinmiyor, gen-bilim çalışmalarıyla aklını, kendi yapılandırıyor!

Ulaşılan bilgilere giden yok, zahmetli Olduğu kadar, tehlikelerle de dolu! 
Araştırmalar, insana yeni ufuklar açarken pek çok soru işaretlerini de beraberinde 
getiriyor! Bilginin sınırları genişledikçe, bilinmeyenin sınırları daha da artıyor!

Evet! Bilgiye giden yol tehlikelerle dolu!... Bilginin olumlu veya olumsuz 
kullanılmasının doğurduğu tehlikeler bir yana, araştırmaların beklenmedik 
sonuçları da oluyor! Tehlikeli bir virüsün ortaya çıkması, hızla yayılması ve 
tedavisi zor veya olanak dışı hastalıklara yol açması gibi!...

Bilim, ne kadar önlem alıyor olsa da yetersiz kalıyor veya çare çok geçi 
gelebiliyor!

Bu nedenle, tek tek bireylerin de dikkat etmesi gereken şeyler var!
Yaşadığınız çağın yaygın belalarından biriyle ilgili bir yazıyı sunmakla yetine

lim! I

To:WebMaster@MaverickComputer.com
From: WebMaster@MaverickComputer.comSubject:önemli!l! lütfen çevrenize! 

forvvard ediniz...CC.

LÜTFEN TİYATRO VE SİNEMA SALONLARINDA OTURDUĞUNUZ
YERE DİKKAT EDİN!!! 1
Lütfen okuyun ve tüm tanıdıklarınızı uyarın...
Bir arkadaşın iş arkadaşlarından biri sinemaya gider, yerine oturur ve bir şeyin 

battığını fark eder. Kalkıp baktığında, batan şeyin, ucuna bir not iliştirilmiş bir iğne 
olduğunu görür. Notta “Gerçek dünyaya hoş geldin artık AİDS’lisin!" diye yazılıdır.

Doktorlar iğneyi test eder ve AIDS virüsü taşıdığı ortaya çıkar.
SİNEMAYA GİDERKEN DİKKATLİ OLUN!!!! GİTMEK ZORUNDAYSANIZ) 

LÜTFEN, AMA LÜTFEN KONTROL EDİN!!!! en güvenli yollardan biri, elinizi 
koltuklarda DOLAŞTIRMAMAK, ama en azından koltuğu birkaç kez kaldırıp 
indirmek ve gerçekten İYİ BAKMAK olacaktır!!! Çoğumuz kendimizi koltuğa 
bırakırız sadece... Aşağıdaki bilgi bu sabah (11/3/98) Metro Polis Departmam’nın 
tüm çalışanlarına e-mail aracılığıyla ulaştırılmıştır. Jetonlu Telefonlar madde 
bağımlıları artık kullanılmış iğnelerini jetonlu telefonların jeton iade holüne 
yerleştiriyorlar. Jetonunu geri almak ya da’yutulmuş jeton vâr mı diye bakmak 
isteyen insanlar ellerini buraya atınca da iğne batıyor ve hepatit, aıds ve benzer 
hastalıklar bulaşıyor. Bu mesaj herkesi bu tehlikeden haberdar etmek için gönde 
rilmiştir. Dikkat edin! Bir jeton için değmez! Bu bilgi doğrudan telefon şirketi' 
çalışanlarından alınmıştır. Lütfen aileniz ve üleştirebildiğiniz herkeze ulaştırın! a

Bilgi ve Siparişleriniz için lütfen info@MaverickComputer.com veya 
Satis@MaverickComputer.com adreslerini kullanınız.
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□ OLAY □ BURSA 2Ö00 d HABER 
gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç olarak geri dönecektir 

KÖRFEZ ReKLAM
Tel : (0.224) S13 17 97

MATBACILIK- YAYINCILIK- REKLAMCILIK
O Fatura

O Sevk İrsaliyesi

O Gider Makbuzu

O Adisyon

O Müstahsil Makbuzu 

O Perakende Satış Fişi

O Kitap- Dergi 

O Broşür

O Zeytin Etiketi 

O Cilt İşleri

bü

GEMLİK KÖRFEZ
\ Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1259 
Fiyatı :50.000 TL. 

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
Gazhane Cad. No. 51/A 

Tel: 513 17 97 GEMLİK 
| Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 

Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

KAYIP

İstanbul 
Kağıthane Nüfus 
Müdürlüğü’nden 
almış olduğum 
nüfus cüzdanım 
kaybolmuştur, 
hükümsüzdür.

Okşan ÖZGÜR

O Serbest Meslek Makbuzu Q Kartvizit

Her eîürlü Matbaa işlerinde 
Hizmetinizdeyiz.

Gazhane Caddesi No :51/A GEMLİK 
(Bankacılar Lokali Karşısı)

Tel & Fax : (0.224) 513 17 97
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i, bir yandan 
rı geliştirme,

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, Yeni Çarşı esnafı ile yaptığı toplantıda projesini anlattı

i yol, önceki

Çarşıya katlı otopark
□ 18 Nisan günü yapılacak seçimler yaklaştıkça adaylar da projelerini 
ortaya koymaya başladı. Belediye Başkanı Avcı, sitelerde ve belediye de 
toplantılar düzenleyip çalışmalarını anlatıyor, yeni projelerinden söz 
ediyor. Bunlardan biri de eski Belediye binasının yıkılarak yerine çarşı, 
kapalı otopark ve düğün salonları yapmak.

t fazla! Baş 
3 uzanırken, 
aha ötesine 
k veren iler-

3 uzanmaya 
p v.b. araç- 
lınyor! 
le de dolu! I 
oeraberindel

rtıyor!
a olumsuz I 
klenmedik] 
yılması ve I

e çok geçi

Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
18 Nisan günü yapılacak olan yerel 
seçimlerde yeniden aday olması 
nedeniyle çalışmalarına hız verdi.

Avcı, seçimlerle ilgili projelerini 
halka aldatırken, geçtiğimiz hafta 
Yeni Çarşı esnafı ile Belediye Mec
lis Salonu’nda yaptığı toplantıda 
“Bombası”nı patlattı.

Kalabalık esnaf topluluğunun 
katıldığı toplantıda konuşan Nuret
tin Avcı, beş yıllık çalışmaları hak
kında esnafa bilgi verirken, eski 
belediye binası ve onun altındaki 
işyerlerinin yıkılarak buraya mo
dem bir çarşı, katlı otopark, lokan
talar ve düğün salonu yapmak iste
diğini bildirdi.

içinde oturdukları işyerlerinin 
yıkılarak yerine yenilerinin yapıla- 
cağuiı bildiren Belediye Başkam 
Nurettin Avcı, “Amacımız burada

kla yetine-1

çevrenize

p evine aş götüren sizleri mağdur et- 
I meyeceğiz. Bana bir yri müsade ve- 
| rin size Atatürk Kordonu veya 
. Emin Dalkıran Kordonu’nda veya 

daha münasip bir yerde geçici iş
te yerleri yapayım. Daha sonra yaptı- 
I racağımız modem çarşıya kavuştu- 
g rayım” dedi.

IstanbulTu bir firmaya avam 
I proje yaptırdığım ancak çarşıdaki 
I kiracı sayısı kadar işyeri koymadı-
] ğı için projeyi geri gönderdiğini 

• ] söyleyen Avcı, yeni yapdacak çarşı- 
] nın alt katında yine işyerleri, iki üç

. ] kat kapalı otopark, yürüyen merdi
dir şeyin] venler,.birkaÇ düğün salonu ve Kör

fez ile İznik gölünü gören bir lokan
ta düşündülderini söyledi.

Çarşının önünde bulunan banka

ş bir iğne I 
/azılıdır. I

] ve işyerlerin sahipleri de de anla- 
AYSANIZ' şarak buranında mal karşdığı mo

dem çarşıya ekleneceğini söyleyenliri, elinizi] 
z kaldırıp | Avcı, “Kimseyi mağdur etmeyi dü

şünmüyorum. Gemlik’e bir eser ka
ti koltuğa] /andırmak istiyorum” şeklinde ko-
rtmanı'nm] nu$tu-

■ Konuşmasında sağlık hizmetle
rine kendi döneminde büyük önem

ar madde I 
de holünel 

e bata i
verildiğini, Belediye ye ilet doktor
alındığını ve vatandaşlara ücretsiz 

vp hpfw'l bakıldığım belirten Belediye Baş- 
] kam, İşadamı Muhammet Ağım’ı 

için gönde] jima ederek Gemlik’e 100 yataklı
fon şirketi bir hastane yapılmakta olduğunu, 
Ştırın! ] hastanenin tüm parasının aralık

ayı içinde ödendiğini, proje deği- 
şiklilderi nedeniyle bir süre ara ve
rilmesine karşnı en geç haziran aya 
içinde hizmete açılabileceğini söy
ledi.

Eğitim hizmetlerine önem verdiğini 
söyleyen Avcı, “Kültür merkezi projesi
ni öcelildi olmaktan çıkardım. Sekiz yıl
lık eğitim nedeniyle ilköğretim olculu 
projesini meclise getirdim. Atatürk ve 
Şehit Cemal ilköğretim Okullarının ye
tersiz kaldığım söyleyen Avcı, Çulcur- 
bahçe’de 2 bin 800 metrekale alanı okul 
alanı ayırdıklarını ve bu alana okul ya
pılması için meclise karar çıkarıldığını, 
artan nüfus nedeniyle okullarda eğitim 
kalitesi düşmekte, okullarda 60-70 kişi
lik sınıflarda dersler yapılmakta önü
müzdeki dönem görev verilirse Gem
lik’e yeni bir ilköğretim olculu kazandı
racağız.”

İKİ BÜYÜK PROJE
Belediye Başkam Avcı, önünde do- 

algaz ve atıksu projesi bulunduğunu ve 
unlar hakkında da esnafa bilgi verdi.

“Uç buçuk yıldır Gemlik’e doğalgaz 
getirmeye çalışıyorum. Doğalgaz alma 
satışına sahip ilk ilçe biziz her miiraca- 
tımız iade edildi, hükümetler değişti 
şimdi doğalgazı getirmek için şirket 
kurduk yurtdışı bağlantıları arttığı için 
şansımız var Bakanlar Kurulu karar ve
rirse eylül, elcim aylarında ilçeye doğal
gaz gelebilir, ille uygulama Manastır 
bölgesi olabilir, çünkü bütün binaların 
kalolileri var. Bir buçuk iki yıl içinde 
tüm Gemlik doğalgaz alacak duruma ge
tireceğiz, bu 11 milyon dolarlık yatırım 
belediyenin kurulan şirkete % 99.2 payı 
var bu payı yabancı şirketlere Ticaret Ve 
Sanayi Odası, Ticaret Borsasına, Esnaf 
odalarına ve öbür kamuya yönelik kuru
luşlara ve halka satarak finansman sağ
layacağız. Bizim % 5-10’luk payımız ka
lacak böylece Gemlik halicindim çıkacak 
parayı aza indireceğiz konutlara ve sa
nayiye gaz verilecek, yalnız evlerde gaz 
verilerek şirket ayakta kalmaz.”

On belediye ile birlikte kurulan bir

lik ve atıkprojesi konusunda da bilgi ve
ren Avcı, Türkiye’deçevre ile ilgili kuru
luş tek birlik olduğunu İznik Gölü’nden 
Gemlik Körfez’ine gelen tüm suların 
arıtacaktır. Yatırım, tutan 100 milyon 
dolar (yaklaşık 31 trilyon liradır). Bu 
birlik yabancı sermaye dış destekli kre
diyle gerçekleştirilecektir. Japonlar fi
zibilite kredisiyle hibe edecekler, ya
pım ile ilgili kısım kredisi ise uzun yıl 
düşük faizli olacak başarılı olursak eli
mize para atmadan proje gerçekleştiri
lecek dedi. .

Su konusunda da bilgi veren Avcı, 
Gemlik’te su sorununu Orhaniye, Yeni 
Mahalle ve Kayhan Mahalleri’nde şebe
ke değiştikten sonra evsel bağlantısı ile 
sorunun çözüleceğini söyledi.

Deniz taşması konusunda da bilgi 
veren Avcı, Bu Allah'ın takdiridir. Kim
senin yapacağı bir şey yoktu. Deniz yük
seldi, duvar seviyesine geldi. Duvarı 
ykmanın faydası olmayacaktı. Duvarı 
yıkmaktan vazgeçtik, arabaları kurtar
maya çalıştık. Bu tür bir olayın çok en
der yaşandığını Emin Dalkıran 
Kordonu’nda j7er yer duvar yıkılarak açı
lan demir kapılar konacağını söyledi.

Belediye Başkanı amca Gemlik’te 
Zeyı inspor’un kurulmasına yardımcı ol- 
duldaruu söyledi.

MECLİS ÜYELERİNİ GEZDİRDİ
Öte yandan Belediye Başkanı Nuret

tin Avcı, cumartesi günü, belediye mec
lis üyeleri ile beş yıllık çalışma dönemi 
içinde yapılan hizmetleri gezerek, göz
lemlediler.

Belediye otobüsü ile basm ve meclis 
üyeleri ilçenin çeşitli semtlerinde bele
diye tarafindan yapılan hizmetler gezi
lerek, başkan tarafindan basm ve bele
diye meclis üyelerine bilgi verildi.

Eşref Dinçer mahallesinde muhtar adayları çoğaldı

ILIK

FP 2 .seçim 
bürosunu 

açtı
Fazilet Partisi ikinci ledi.

seçim bürosunu İstiklal 
Caddesi'nde açtı.

Geçtiğimiz hafta cu
martesi günü saat 
13.0Q’de yapılan açılışta 
konuşan Belediye Baş
kan adayı Mehmet Tur
gut, Gemlik'in belediyeci
lik açısından geri kaldığı
nı, bir çok konuda vatan
daşa hizmetin tam olarak 
götürülmediğini söyledi.

Belediye Başkanı se
çildiğinde Manastır Böl
gesine Sağlık Ocağı aça
cağını söyleyen Turgut, 
semt pazarlarının denet
leneceğini, yeşil alanla
rın çoğaltılarak eski par
kın ıslah edileceğini söy-

Şimdiki Devlet Hasta
nesinin Belediye Hasta
nesine dönüştürüleceği
ni de söyleyen Mehmet 
Turgut, su konusunu Na- 
cakTı’ya_yapılacak göletle 
çözeceği vaadinde bu
tundu.

Derviş Yıldız muhtar aday
İlçemizin yeni kurulan 

Mahallelerinden Eşref 
Dinçer Mahallesinde 
muhtar adayı bolluğu ya
şanıyor.

Duyumlara göre 12 
muhtar adayının yarışa
cağı mahallede, bir Üni
versite mezunu olan Der
viş Yıldız da aday olduğu
nu açıkladı.

Yıldız, gazetemize 
yaptığı ziyarette, Pazar 
Caddesi’nde kıraathane 
işlettiğini, iktisadi Ticari 
Bilimler Fakültesi’ndçn 
mezun olduktan sonra İs
tanbul’da bir süre yaşadı- 
{'[inı, daha sonra ise Gem- 
ik’e yerleştiğini belirte

rek, bilgisayar kullandı
ğını, yerel yönetimler ko
nusunda bilgi sahibi ol
duğunu söyledi.

Yıldız, muhtar seçilir
se mahalleyi örnek bir 
duruma sokacağım söy-

Derviş Yıldız, kır 
hanesinin bir bölüm 
muhtarlık yaparak 1 
metlerini buradan yi 
teceğini ve devlet dai 
ile belediye arasında ’ 
kın tüm sorunla 
çözeceğini bildirdi.

Üniversite mezunu muht 
adayı Derviş Yıldız, Eşrt 

Dinçer Mahallesi'nin sorunl 
çözeceği sözünü verdi.

KÜP Gonca YERLİYURT
Süreklilik için ilgi şart

Güzel bir bahar sabahı...
Her şey yolunda gidiyor.
Hava şerbet gibi, güneş tam kıvamında.’
İçinizden şarkılar söyleyerek ofise geliyorsunuz.
Gazeteler okunuyor gün planlanıyor ve çalışmak için bilgisa

yarınızın düğmesine basıyorsunuz.
Bilgisayar da yeni hani. Eski bilgisayar yavaşladığı için yeni 

pe’ler alınmış, ofisteki tüm bilgisayarlar birbirine bağlanmış.
Emektar bilgisayardaki tüm klasörler de bu yeniye yüklenmiş.
Hava güzel, moraliniz yerinde, bilgisayarınızın açılmasını bekliy

orsunuz.
Ve bilgisayar açılıyor.
Ama o da ne! Bilgisayarınızda hiçbir dosya yok. Bir yanlışlık 

olmuştur diye bilgisayarı yeniden açıp kapıyorsunuz, nafile. Diğer 
oilgisayarlardaki dosyalara giriyorsunuz ama yine sonuç yok.

Bu bir şaka olmalı diye düşünüyorsunuz. Bir süre öylece 
kalakalıyorsunuz.

Ne yapacağınızı bilemeden, öylece sonra bilgisayarcıyı arıyor
sunuz panikle, yarım saat sonra ofise geliyor.

Bilgisayarın en derin köşesine giriyor, ofisinden ilave disketler 
istiyor, az sonra hardiski parçalanmış olarak masanızda görüyor
sunuz.

Yapacak hiçbir şey yok.
Geçmiş olsun.
Bütün bu anlattıklarımı geçen hafta ben yaşadım. Çok iyi 

başlayan hafta böyle bir teknolojik kazaya kurban gitti. Gidenler 
içinde, 23 Aralık 1996 tarihinden itibaren bu köşede yayınlanan tüm 
yazılar vardı.

Birgün sizinle paylaşırım diye aldığım notlar, internetten gelen 
mesajlar, dokümanlar, çeşitli programlarda yaptığım konuşmaların 
metinleri, Mısır’ın anlatıldığı dizi ve yazı üzerinde uzun zamandır 
çalıştığım bir öykü.

Yani kimilerini bir daha yerine koyamacağım, yazı yaşamıma 
dair ne varsa onlar.

Çok üzgünüm.
Hani bir hata olduğunda suçlanacak birileri aranır ve bulunur ya. 

Ben de hemen aradım ve suçlunun çok da uzağımda olmadığını 
gördüm.

Suçlu bendim.
Yumurtaların hepsini aynı sepete koymuştum. Sepet elimden 

düştü (burada suçlu bilgisayar firması) ve yumurtaların hepsi kırıldı.
Ama sonuçta yumurtaların hepsini aynı sepete koyan bendim.
Ne dosyaları yedekledim, ne disketlere kaydettim, ne cd'lere 

yükledim. Üstelik kimi yazıları henüz tamamlamadığım için kağıt 
çıktısı bile almadım. Hepsi tek nüsha bilgisayardaydı. Şimdi hiçbiri 
yok. Ama benim yaşadıklarım ve öğrendiklerim var.

Yerine koyamacağımız şeyleri kaybetme riski içinde bırakırsak, 
kayıplar şaşırtıcı olmamalı.

Önem verdiğimiz şeyleri korumak, kaybettikten sonra aklımıza 

gelmemeli.
Bu iki satır yazı için de, dostluk için de, sevgi için de geçerli...
Süreklilik için ilgi şart.
Yani ne desem boş, çok üzgünüm.

Başkan Avcı’dan 
Meclis üyelerine 

plaket
Belediye Başkanı Nuret

tin Avcı, hizmet döneminin 
sona ermesi nedeniyle bir
likte çalıştığı belediye mec
lis üyelerine düzenlenen bir 
törenle plaket verdi.

Geçtiğimiz hafta Beledi
ye Meclis Salonu’nda yapı
lan plaket dağıtım törenin
de konuşma yapan Beledi
ye Başkanı Nurettin Avcı, 
Gemlik Belediye Meclisi'nin 
beş yıllık çalışma dönemin
de uyum içinde hizmet ser
gilediğini, kendisine çalış

malarında yardımcı olan 
tüm üyelere teşekkür etti. ’ 

Avcı konuşmasında
“Çevremizdeki belediye
ler içinde en uyumlu ve 
huzurlu belediye olmanın 
mutluluğunu yaşıyorum. 
Birbirimize karşı anlayışlı 
ve yapıcı davrandık. 
Gemlik’e yaptığımız hiz
metlerin her birinde mec
lis üyelerinin kararlarının- 
da payı vardır. Sizlere 
desteklerinizden dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi.

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayar 
sistemiyle 

kaşe ve mühürleriniz 
30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ! 
KÖRFEZ OFSET 

Tel : 513 17 97
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Dostluk ve Dayanışma Gece’sine İlgi büyüktü

Hacı Bektaşî' Derneğinden 
«■I Coşkulu Gece

Esref ELBASAN
Hacı Bektaş Veli Derneği tarafından düzenlenen Dostluk 

ve Dayanışma gecesi coşkulu geçti.
13 Mart günü akşamı düzenlenen gecede dernek üyeleri 

ve konuklar, dernek korosu ve misafir sanatçı Erdal Erzincan’ın 
müziği eşliğinde eğlendiler.

Belediye Düğün Salonu’nda yapılan geceye, Hacı Bektaşi 
Veli Derneği Bursa Şubesi Başkanı Ali Akça, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, CHP Gemlik ve Bursa teşkilatı, Bursa Milletvekili 
adayı Nurdan Okutucu, CHP Belediye Başkanı adayı Nezih 
Dimilli, DSP İlçe Başkanı ve yöneticileri, Belediye. Başkanı adayı 
Seher Yücel, ÖDP Gemlik ve Nilüfer İlçe örgütü, siyasi parti 
temsilcileri ve dernek üyeleri katıldılar.

Hacı Bektaş Veli Derneği Bursa Şubesi .Başkanı Ali Akça 
gecede yaptığı konuşmada, "Alevilik ve Bektaşilik, İslamiyetin 
eski Türk gelenek ve görenekleri ile Anadolu’da yaşayan 
kültürlerin çağdaş bir sentezidir. Anadolu Aleviliği kanlı 
olaylara bir tepki ve İslamiyet! çok iyi inceleyen Hünkar Hacı 
Bektaş Veli düşüncesidir. Alevi ırk ayrımına karşıdır. Bektaşi 
kurallarına göre hiçbir kimse dilinden, dininden, renginden 
dolayı ayıplanmaz. Alevi ve Bektaşi’lerde Irk, dil, din ve cin
siyet ayrımı yapan insan yol düşkünü sayılır. Aleviler, ırk, 
dil, din, mezhep, kadın-erkek, küçük-büyük, zengin-fakir, 
ayırımı yapmazlar. Yapanları, ayıplarlar.

İç Anadolulular 
Derneği Açıldı

Gemlik İç Anadolulular 
Kültür ve Dayanışma Der
neği törenle açıldı.

Orhangazi Caddesin
de kiraladıkları bir işyerini 
dernek ve lokal yapan yö
neticiler, davullu zurnalı 
açılış yaptılar.

Pazar günü saat 14.oo 
de yapılan açılışa Beledi
ye Başkanı Nurettin Avcı, 
ANAP İlçe Başkanı Adnan 
Tekin, DTP, FP, DSP, DYP 
Belediye Başkan adayları, 
DTP İlçe Başkanı Gökhan 
Taylan, MHP İlçe Başka
nı Mehmet Çevik ile ilçe
mizde bulunan yöresel 
dernek yöneticileri katıldı

lar. '
Açılışta konuşan Der

nek Kurucu Başkanı Ali 
Uçakar, iç Anadolu, dâ ya
şayan 11. ili kapsayan 
yurttaşların biraraya gele
rek, ekonomik, sağlık, 
sosyal ve kültürel konular
da birbirleriyle yardımlaş
ma ve dayanışma içinde 
olması için derneği kur
duklarını söyledi.

Açılış, kurdelesini.bele
diye başkan adayları bir
likte kestiler."

- Gece ise Menzil Dü
ğün Salonu’nda TRT sa
natçısı Köker Vural’ın mü
ziği eşliğinde eğlenildi.

İç Anadolular Demeği Orhangazi Caddesinde dernek lokalinin 
açılışını davul zuma İle yaptı. Bu açılışa da siyasilerimiz katıldı.

ŞİİR BAHÇESİ

Demir /Wi £>4t/DrfK

DUYMADILAR
Elim durmaz dilim susmaz
Yazdım yazdım kimse duymaz
Her elbise bize uymaz
Dedim dedim duymadılar

Özümüz sözümüz belli
Sanmayınız halkı deli
Çekiniz şu kirli eli
Dedim dedim duymadılar

Hakkın verdiği hakkım var
Kullandırmaz geliyor ar
Getirmeyin bu yurdu dar
Dedim dedim duymadılar

Hepimiz ademin oğlu
Dünyada salmışız kolu
Terkedin izimli yolu
Dedim dedim duymadılar

Allah kulu patlar ise,
Duramaz önünde kimse
Alınız sözümden hisse
Dedim dedim duymadılar

Alevi-Bektaşi düşüncesinde kadın ile erkek olmanın 
birer yarısıdır. Erkek İnsan olarak hangi haklara sahipse, 
kadın da aynı haklara sahiptir." dedi.

Hacı Bektaş Veli Derneği Gemlik Şubesi Başkanı Haşan 
Genç ise konuşmasında birlik ve beraberlik, barış içinde gönül 
yıkmadan yaşamanın güzelliğinden söz ederek alevi ve bektaşi 
ulularının sözlerinden örnekler yerdi.

Gece, Erdal Erzincan’ın sazı ve türküleri ile Dernek koro
sunun seslendirdiği türkülerle son buldu.

Hacı Bektaşi Veli Derneği’nin düzenlediği geceye, 
siyasi partiler büyük ilgil gösterdiler

Turhan Tayan
Gemlik’i Ziyaret Etti
Doğru Yol Partisi’nden süpriz bir şekilde 

istifa ederek Anavatan Partisi’ne geçen ve 
ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz tarafın
dan Bursa birinci sıra Milletvekili adayı ya
pılan eski Bakan Turhan Tayan ilçemizi, ziya- 

, ret etti.
•. Dün, saat 15.30’da bir grup partiliylejbir- 

likte Anavatan Partisi, ilçe merkezine gelen 
ve Anavatan Partisi ilçe Başkanı Adnan Te
kin ve Belediye Başkanı . Nurettin Avcı, 
Umurbey Belediye Başkan Adayı Fatih Gü
ler ve partililer tarafından karşılandı. Tayan 
Doğru Yol Partisi’nden Anavatan Partisi’ne 
geçişinde kendisine haksızlık yapıldığını Idf 
dia ederek Anavatan Partisi Genel Başkanı 
Mesut Yılmaz’ın davetiyle Anavatan Partisi
ne geçerek ANAP saflarında vatana, milje-, 
te, hizmete devam edeceğini söyledi.

. Bir soru üzerine idam cezalarının 
kaldırılmasına karşı olduğunu söyleyen Tur-

Ünlü sanatçı Avni Anıl Konuk 
Sanatçı olarak katılacak

Türk Sanat 
Müziği 
Sevenler 
Konsere 
Hazır olun

’ Gemlik belediyesi sanat 
ve kültür derneği kuruluşu
nun dördüncü yılı nedeniyle 
Tük sanat müziği seven
lerine yeni bir konser vere
cek.

Şef Erdinç Çelikollun 
yönetiminde ünlü bestekar 
AvniAnıİin’da konuk olarak 
katılacağı konserde, anıl’ın 
besteleri seslendirilecek.

20 Mart,Cumartesi günü 
saat 20.30’da Gemlik 
belediyesi düğün salonu’n- 
da verilecek olan konserin 
biletleri bir milyon liradan 
satışa çıkarıldı.

Tüm konserleri beğeni 
ile izlene koronun, bu kon
serde daha fazla İlgi çekme
si bekleniyor.

flğaç Dikin 
Yanla 

Yeşillendirin

Tıp Bayramı 
kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı 
yemekli, törenle kutlan
dı. „ ,Gemlik Sağlıkçılar 
Derneği tarafından dü
zenlenen gece Tibel 
Otelde yapıldı.

Doktor, Eczacı, Dış 
Hekimi ve sağlık perso
nelinin katıldığı gecede 
bir konuşma yapan Der
nek Başkam Dr. Cahit 
Yorulmaz, tıp bayramı
nın Gemlik’te yıllardır

§ endekse! olarak kutla- 
ıklannı, meslekdaşla- 

nn bu gecede biraraya 
gelerek birlik beraberlik 
ve dayanışma içinde ol
duklarını "ve yeni mes- 
lekdâşlannı tanıma fır
satı bulduklarını söyle
di.

Yorulmaz, Tıp Bayra
mlımı tarihçesini anlat
tıktan sonra Udi Ham- 
za’nın müziği eşliğinde 
sağlıkçılar stres attılar.

han Tayan, daha sonra Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı’yı makamında ziyaret etti.

Tayan, daha sonra yeni çarşıya partililer
le giderek yeni çarşı esnafını dolaşarak se
çimlerde Anavatan Partisi’ne destek verme
lerini istedi.

Anavatan Partisi Bursa Birinci sıra Milletvekili Turhan 
Tayan, Gemlik ilçe örgütünü ve belediyeyi ziyaret etti.

Artvinliler
Gece
Düzenledi

Artvinlililer Kültür Daya
nışma ve Yardımlaşma 
Derneği, 7 Mart Artvin’in 
kurtuluş günü nedeniyle 
dayanışma geçesi düzen
liyor.

20 Mart 1999 cumarte
si günü akşamı Atamer 
Turistik Tesisleri’nde dü
zenlenecek olan Artvinli
liler aynı yörenin kültürünü 
yaşayan insanların birara
ya gelerek dostluk ve da
yanışmalarını pekiştire
ceklerini söylediler.

Gecede elde edilecek 
gelirler ile derneğin amaç
larına uygun harcama ya
pılacağını belirtildi.

‘‘KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ” 
(Tarih İçinde Gemlik) adh kitap 

Körfez OFSET ve
AYAR KİTAPEVTnde satılmaktadır.

GEMLİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA 
VAKFI BAŞKANLIĞINDAN

KURBAN DERİSİ SATIŞ İLANI
1- Vakfımızın aşağıda belirtilen 1999 yılı kurban derisi satışı için ilk ihale 18 

MART 1999 Perşembe günü saat : 10.00’da Kaymakamlık Makamı Toplantı 
Salonu’nda Mütevelli Heyeti huzurunda açık artırma usulü ile yapılacaktır.
' 2- Uygun fiyat olmadığı takdirde ikinci ihale.22 MART 1999 Pazartesi günü aynı 
yer ve saatte yapılacaktır.

3- Satış şartnamesi Gemlik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan 
alınabilir.

CİNSİ TAHMİNİ BİRİM FİYATI TUTARI GEÇİCİ
MİKTAR TEMİNAT %7.5

Koyun derisi 4000 Ad. 700.000.-TL. 2.800.000.000TL/Ad. 210.000.000.-TL.
Keçi Derisi 800 Ad. 400.000.-TL. 320.000.000TL/Ad. 24.000.000.-TL
Sığır derisi 8.000 Kg. 300.000.-TL. 2.400.000.000TL/Ad. 180.000.000.-TL.
Bağırsaklar PAZARLIK USULÜ YAPILACAKTIR.

Basın : 99/10
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Midi. I

NEREMİ FACİASI
Önce saptamalar. Kadın gerek iş ve ev yaşa

mında, gerekse sosyal ve siyasal yaşamında 
hala erkek egemen kültürü baskısı altında. Cin
sel taciz ve kadına yönelik şiddet oldukça yay
gın. Medyada kadının cinsel obje olarak sunul
ması, algılanması kadının kişiliğini yaralıyor. 
Anayasada eşitlik ilkesini yaşama geçirebilmiş 
değiliz.

Aile içinde ilişkide kalitenin artması kadına 
bakış açısını değiştirilmesini gerektiriyor. Özetle 
kadına bakış açımızı sorgulamak ve çağdaş çö
zümler geliştirmek zorundayız. Kadının geleceği 
birazda kendi elinde. Olayın ilginç yanı yapılan 
bir araştırmada kadınların % 48’i kocalarının ai
le içindeki şiddetini benimsediklerini, desteklen
diği belirlenmiştir “kocamdir sever de, döver de.”

Ancak kadınlarımız siyasette yeni yeni ağırlı
ğını koymaya başladılar. Bu olumlu bir işarettir.

Ne yazık ki medya raiting ve heyecan uğruna 
kadın cinselliğin metalaştırıyor. Açıkça cinsellik 
pazarlanıyor.

Gündem bu şekilde unutturuluyor. Neremi 
düzeyindeki (düzeysizliğindeki) parçaların bile 
konuşuluyor olması yapay gündemler oluşturu
yor.

Ölçüyü kaçırmamak lazım. Takımlar pasif ta
vır ve tepkisizlik nedeniyle bu kirliliğe, rezilliğe 
zemin yaratılmış* olmuyor mu? Önce sanatın ve 
sanatçının tanımlanması gerekiyor. Yurttaşın ye
ni adı müşteri oldu. Bu gibi ürünlerini pazarlan- 
ması son tahlilde hangi anlayışa hizmet ediyor?

Bu bir toplumsal eğitim sorunudur. Eğitilmiş 
bireylerin kaliteli müzik tercihleri olur. Tüketim 
toplumunda arz-talep böyle işliyor. İşi bitti mi at 
sepete. Böylelikle halkın sistem içinde devre dı
şı bırakılması gibi bir işlevi olabiliyor.

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!
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Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 
kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel: 513 17 97

Garajlar Kenti 
kr MfLJ Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bur- 
sa'ya yeni bir özellik daha kazandırdı.

Bursa; “Garajlar Kenti” haline gel
di.

Vatandaşın hayatını kolaylaştırma
sı gereken Belediye, günlük hayatı 
vatandaşa zindan etti.

- Şu anda, kendi kaderine terkedilen, 
50 yıllık bir “Santral Garaj” var.

- Gemlik, Orhangazi, Ovaakça ve 
Demirtaş'tan gelenleri misafir eden “Ku
zey Garajı” var.

- Mudanya, Burgaz ve Görükle'den 
gelenleri misafir eden “Batı Garajı” var.

- Gürsu ve Kestel’den gelenleri misa
fir eden “Doğu Garajı” var.

Niçin Güney Garajı yok, derseniz.
Çünkü Güneyimizde Uludağ var.
Peki. Bu kadar çok garajın, ne za

rarı var diye düşünülebilir.
Zararı var, hem de çok yönlü var.
Vatandaş, hem zaman kaybediyor.
Hem de, para kaybediyor.
İyi anlaşılması için, bir örnek vere

lim.
Kuzey bölgemizdeki Ovaakça, 

Bursa’ya yaklaşık (15) kilometre me
safedir.

Ovaakça’dan normal hızda bir ara
ba ile, (15) dakikada Bursa’ya ulaşa
bilirsiniz.

Ama. Şu andaki uygulamaya bir 
bakalım.

Ve. Ovaakçadan Bursa Devlet Has
tanesine gidecek olan bir vatandaşın, 
çilesini görelim.

- Ovaakça’dan bindiğiniz minü- 
büs, sizi şehrin (10) kilometre dışın
daki Kuzey Garajına bırakacaktır.

Yani yaklaşık (5) kilometrelik bir 
mesafe için, (150) bin lira ödeyecek 
ve ilk aktarmanızı yaşayacaksınız.

- Sonra, her (15-20) dakikada kal
kan, (38) numaralı Kuzey Garajı oto
büsüne bineceksiniz.

- Bu otobüse (90) bin lira ödeye
cek ve yaklaşık (20) dakika sonra, Ça- 
kırhamama vasıl olacaksınız.

- Ve... Pek sık gelmeyen, hastane 
otobüsünü gözleyeceksiniz.

- (120) bin lirada bu otobüse öde
yecek ve (10) dakika sonra Devlet 
Hastanesinde olabileceksiniz.

- Bu örnek, Doğu bölgesindeki 
Kestel içinde, Batı bölgesindeki Gö- 
rükle içinde aynen geçerlidir.

Yani. (15) dakikalık bir yolculuk 
için (3) kez aktarma yapılıyor ve (3) I 
kez ücret ödeniyor.

(15) dakikalık bir yol, 3 aktarma ile 
(1) saate ulaşıyor.

Tüm vatandaşlar bu “ulaşım 
eziyetini” konuşuyor.

Haftanın Fıkrası
Kumarbazın kızı, yine bir 

kumarbazla evleniyordu. Düğün 
salonu davetlilerle dolduğu halde, 
damat ve kayınpeder bir türlü orta
larda görünmüyorlardı.

Kızın annesi, durumu soran 
davetlilere şu cevabı verdi:

Siz yiyip için keyfinize bakın. 
Bizimkiler düğün masraflarına bir 
el poker çeviriyorlar. Kim kaybe 
derse düğün masraflarını o vere
cek...”

Damadın, düğün masrafları için 
oynadığı kumar o kadar önemli 
değil.

Esas kumar, evlilik.
Şans, esas bu konuda önem 

taşıyor.
Şanslı isen, ömür boyu cenneti 

yaşıyorsun.
Şanssız isen, daha yaşar iken, 

cehennem azabı çekiyorsun.

Sözün Özü
Zafer kazandığı zaman, 
Kendini de yenen insan, 
İki defa başarı kazanmış demektir. 

“Pubilus Cyrus”

İnsanoğlu bazı dönemler;
- Spor hayatında,
- İş hayatında,
- Politika dünyasınca,
Büyük başarılara imza atmış ola

bilir.
Ama. Esas başan, bu yükselişi ta

şıyabilecek bir ruh olgunluğunu ya
kalamasıdır.

Yani, şımarmadan,
Zafer sarhoşu olmadan,
Kişiliği ve huyu değişmeden,
Bu başarıyı çevresiyle paylaşma

sıdır.
Çevremize şöyle bir bakalım.
Sanat dünyasında, spor dünya

sında, iş dünyasında ve politika sah
nesinde şöhreti yakalayıp, bu duru
mu hazmedemeyen kişilerin nasıl 
tepetaklak düştüğünü ibretle göre
biliriz.

Allah, insana başarı ile birlikte, 
ruh güzelliği versin.

uçuk" bir söz
O kadar kılıbıktı ki, geceleri yatakta 
esnemesi hariç, karısının yanında 

ağzını açmıyordu.

Projeleri Görelim
Kamuoyu seçimlere kilitlen-

di. .
Önümüzdeki günlerde, 

danlar hareketlenecek.
Televizyonlarda, açık 

rumlar sergilenecek.
Peki. Halkımız siyasi 

lerden neler bekliyor.
- Milliyetçiliğin,
- Müslümanlığın,
- Laikliğin,

mey-

otu-

parti-

- Atatürkçülüğün,
Parti tekeline alınmasını is

temiyor.
Partilerin bu ortak değerler 

üzerinden, politika yapmasını 
istemiyor.

Çünkü, Milliyetçilik, Müslü
manlık, Laiklik ve Atatürk sevgi
si, her Türk vatandaşın ortak de
ğeridir, ortak paydasıdır.

Peki. Vatandaş ne istiyor.
Vatandaş siyasi partilerden, 

projeler getirmesini İstiyor.
Seçimde, projelerin yarış

masını istiyor.
Genel seçimlerde :
- Ekonominin nasıl iyileşti

rileceğini,
- Durgunluğun nasıl aşıla

cağını,
- Hukukun üstünlüğünün 

nasıl sağlanacağını,
- Enerji darboğazının nasıl 

giderileceğini,bilmek istiyor.
Siyasi partilerin bu konuda

ki projelerini değerlendirmek 
ve mukayese etmek istiyor.

Yerel seçimlerde ise;
Özet olarak, Belediyenin 

günlük yaşamını kolaylaştır
masını ve hizmetlerin ucuza 
maledilmesini istiyor.

Peki. Gemlik halkı neler isti
yor.

- Öncelikle, doğalgazın gel
mesini istiyor.

- Doğalgazın, yaşamını ko
laylaştıracağını biliyor.

- Başkan adaylarını doğal- 
gazla ilgili projelerini açıklan
masını istiyor.

- Eğitim, kültür ve sanat ko
nusundaki yeni projeleri gör
mek istiyor.

Gemlik halkı :
- Adayların sunduğu proje

lere bakacak,
- Çözüm önerilerine baka

cak,
- Kaynakların nasıl ve nere

den bulunacağına bakacak.
Ve... Ona göre karar verip, 

Başkanını seçecek.

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTİ 
ACENTELİĞİ

- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR 

ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR. 

- TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, 

YANGIN, KAZA SİGORTALARIYLA 

(TÜM) BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.

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

GEMT >İK REHBERİ Gemi Saatleri-A-/-LVAİVİL* -LVJ-yJ. 1 1 Yalova-Kartal:(işgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30
(Tatil)7.15-11.15-16.00Gerekil Telefonlar Kartal-Yalova:(lşgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00

itfaiye no Rwml pglrelfiL (Tatil) 9.00-13.00-18.45
Polis İmdat 155 Yalova-Slrkecl:(işgünü).5.50-13.30-17.30 (Tatil)
Jandarma İmdat 156 TurizmıDer 5131274 6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(lşgünû) 9.15-
JandarmaK. 5131055 Spor Sah. 5140095 14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15
Polis Karakolu 5131879 Orm. Böl. Şf. 5131286 Deniz Otobüsü
Gar. Kom 5131206 Milli Eğt. Md. 5131174 Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-

oıoı^uo HalkEgt. Mrk. 5131846 13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30
Kaymakamlık HalkKutüp. 5131353 (Tatil) 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-

ııı * As. Şb. 5131057 1700-1745-18.30-19.20-20.30
Kaymakam ık 5131051 Karayollan 5131308 Yalova - Kabataş (işgünü): 7.20-9.45-12.40
Kaymakamlık Ev 5131052 Uman Bşk. 5131133 15.OO-17.15-19.3O
C. Savcılığı 5131053 r tvtzo (Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.30
C. Savcı Yrd. 5132954 guMMd. 5 33742 Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-
EmnlyetM. 5131028 Spu SİC Md. 5131414 18.25 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30

Müftülük 5131364 _ ... ,
Gümrük Md. 5131411- ■ 1

ııı ACIM Tekel Md. 5131042 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı)
ULAŞIM Ver. Da. Md. 5132360 7.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-

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

oıoru// V V 17.30-19.30-20.30-22.30__________

Belediye HMLeBBİMUian*
Hastaneler santral 5134521-23 Aygaz 5131295

sis Sff te M

Me-.SoS.Ocaa, ŞI310M 2^“ İIİ8S43

TAKSİLER İtfaiye 5132325 ipragaz 513 22 59
Körfez Taksi 5131821 Muhasebe M. 5134521 -132 Habaşgaz 513 45 46
çınar Taksi 5132467 Yazı İş. Md. 5134521-111 Llkltgaz 5 4 28 41
Güven Taksi 5133240 Su Arıza Yalnız 185 YenlUkitgaz 513 65 00
Gemlik Taksi 5132324 ^levgaz 5 4 59 8?
Manastır Taksi 5143550 BPGaz 514 ov öl

KUMLADA 
SATILIK

VE 
KİRALIK 
HAVUZLU 

DAİRELER 

TEL 
5131797 
GEMLİK

Gemlik 
KÖRFEZ 
Okuyun, 
Okutun,
Abone 
Olun.
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İkinci lig müsabakalarına katılmayı hak ettiler

Basketbol’da 98
Zeytinspor 2.Yarı
maçlarına hazır

Gemlikspor
Fırtınası Ocs

Eşref Elbasan
Basketbol Bölgesel Erkekler liginde temsilcimiz Ge'mliks- 

por playf-off grubunun bitimine üç maç kala Bursa’da yapıla
cak ikinci lig’e terfi müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Onüçüncü maçını geçen hafta cumartesi günü Orhanga
zi Kapalı Spor Salonu'nda yapan Gemlikspor, yenilmezliğini 
İzmirspor karşısında da korudu.

Rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun sergileyen 
Gemlikspor, maçın ilk yarısında Ozan ve Serdar’ın atışlarıy

Karate turnuvası 
çapıldı

la farkı açarak 45-31 üstün bitirdi.
ikinci yarıda İzmirspor'da Gürcan ve Mehmet 'in çabala

rı farkı kapamaya yetmeyince Gemlikspor maçtan 98-69 
farklı galibiyetle kazanmayı başardı.

Bu sonuçtan sonra bitimine üç maç kala terfi maçlarına 
katılmaya garantileyen Gemlikspor, 3-9 Mayıs tarihleri ara
sında Bursa’da yapılacak olan ikinci lig terfi müsabakalarına 
katılacak. Takımlar maça şu kadro ile çıktı:
Salon: Orhangazi
Hakemler: Kemal Çandarher, Fuat Pakdil
Gemlikspor: Serkan 12, Yakup 8, Selim 5, Mete 5, Ozan 21, 
Levent 2, Muzaffer 6, Serdar 28, Ertuğrul 8, Melih 3
İzmirspor: Gürcan 15, Rıfat 2, Kıvanç 11, Serkan 8, Özgür 12, 
Mehmet 12, Fahri 9
İlkyarı: 45-31 (Gemlikspor lehine)
5 Faul: Yakup, Mete (Gemlikspor), Rıfat, Özgür (İzmir)

Türkiye Bayanlar II. Pro
fesyonel liginde birinci yarı
da oynadığı tüm karşılaş
malarda açık farkla yenerek, 
şampiyonluk mücadelesi ve
ren Gemlik Zeytinspor Ba
yan Takımı’nın ikinci yarı 
maçları 21 Mart’ta Gem
lik’te İstanbul Gümüşs'uyu 
maçı ile başlayacak.

Zeytinspor lokalinde per
şembe günü düzenlenen 
basın toplantısında kulüp 
başkanı İhsan Ünlü yaptığı 
açıklamada “İkinci hazırlık
larına başlarken Bursas- 
por Bayan takımında oy
nayan Bulgar uyruklu As
ya Mirarlova isimli futbol
cunun transferiyle güçle
nerek müsabakalara katı
lacağız. Amacımız bu yıl 
birinci lige çıkarak ilçemi-

zi en iyi şekilde temsil et
mektir. Grup maçlarımda 
lider olarak bitirirsek ma
yıs ayı içerisinde değişik 
illerde Türkiye İkinci lig 
şampiyonası ile federas
yon kupası maçlarına katı
lacağız. Ayrıca 2 Nisan 
1999 akşamı saat 20.00’de 
dayanışma gecesi düzen
ledik” dedi.

Öte yandan, yönetim ku
rulunda hafta içinde Dinçer 
Şimşek ile Ersin Özen yeni 
görevlerine başladılar.

Zeytinspor Bayan Takımı 
Antrenörü Ömer Erdem’de 
takımın haftada üç gün tek 
idmanla çalışmalarına de
vam ettiğini, yeni transfer 
Asya ile daha dâ güçlendik
lerini ve şampiyonlukta iddi
alı olduklarını söyledi.

Eşref Elbasan
Spora derinlemesine başarı

lara ulaşmanın birinci şartının 
sporun tabana yayılması gere
ğinden yola çıkıp Gemlik Karate 
Turnuvasını destekleyen Gemlik 
Belediyesi'nin düzenlemiş oldu
ğu Karate Turnuvası geçtiğimiz 
hafta pazar günü Endüstri Mes
lek Lisesi Spor Salonu'nda ya
pıldı.

. Bursa, Sakarya, Kocaeli, 
Bolu bölgelerinin yaklaşık 300 
sporcunun katıldığı şampiyona
da Gemlikli sporseverler karate 
sporuyla tanıştılar. Yaklaşık 500 
sporsever katıldı.

Bursa hakem ve antrenörle
rinden Menderes Bingöl, “Spo
run toplumun oluşmasında 
kaynaştırıcı faktör ve sigorta 
vazifesi olarak görüldüğü batı 
toplamlarındaki bu güzel anla
yışın ülkemizde de yerleşmesi 
gerektiğini ve Sayın Nurettin 
Avcı’nın Karate sporuna ver

diği desteğin devam etmesini 
bekliyor ve teşekkür ediyo
rum” dedi.

Endüsti Meslek Lisesi Spor 
Salonu'nda saat 11.00'de başla
yıp 20.00'de biten şampiyonaya 
katılan hakem ve futbolculara 
madalya ve şiltlerin verildiği tur
nuvada, çeşitli dallarda birinci 
olan sporcuların isimleri ise şöy
le ;

Burak Çelik, Gülsün Karaca, 
Özge Kaya, Barış İçöz, Miray 
Budak, Emel Sınırca, Elif Sınır
ca, Dilek Sonum, Aysun Arı, 
Hakan Önoğul, Saffet Arslan, 
Selçuk Aktaş, EnesAkcan, Sel
çuk Aksu, serkan Eşsiz, Sabit 
Turgut Fatma Gül, Esrfıanur 
Uzunoğlu, Safiye Çengel, Sabit 
Toprak, Abdullahman Koskoca, 
Enes Erkan, Barış İcaz, Hülya 
Karga, Ayşe Gündoğdu, Cemal 
Güzel, Gürkan Ulaş, Özcan 
Araş, Ramazan Barla.

KAYIP
Bursa Gençlerbirliği 
Spor Kulübü'nden 

almış olduğum 
lisansım 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Ali ACAR

KAYIP
Yıldınmspor 

Kulubü’nden almış 
olduğum lisansım 

kaybolmuştur.

Haşan Uğur
KAPLAN

HALKA AÇIK DAVET 
GEMLİK ZEYTİNSPOR KÜLÜBÜ 

BAŞKANLIĞINDAN
21 Mart 1999 Pazar günü 

saat: 13.00'de ilçemiz Atatürk 
Stadyumunda oynanacak olan 

Zeytinspor-İstanbul Gümüşsüyü spor ile 
yapılacak bayan futbol müsabakalarına

[Bayanlar Türkiye İkinci Profesyonel Lig Puan Durumu |

o G
1. Gemlik Zeytinspor 5 5
2. Çanakkale Belediye 5 4
3. Susurluk Barışspor 5 2
4. Adana İdman Yurdu 5 1
5. Dostlukspor 5 1
6. Gümüşsuyuspor .5 1
Gümüşsuyuspor’un 1 hükmen n 

puanı silinmiştir.

B M A Y PUAN
- 30 1 15
1 6 6 12

1 2 10 7 7
1 3 3 12 4

4 5 18 3
4 4 14 0

jlubiyeti vardır. Onun için üç

=A=—_

KİRALIK
Küçük Kumla'da Kiralık 

Havuzlu Daire
Tel : (0.224) 513 17 97

SATILIK EV VE ARSA
Gazhane Cad. Gürçay Apt. Kat 4’de 

140 m2 lik daire , 
Osmaniye Mh. 11 Eylül İlköğretim 

Okulu civarında
5 kat imarlı 400 m2 arsa satılıktır.
Tel : (0.224) 514 31 51

Belediye Başkan Adayları, 
Belediye Meclis üye adayları. Muhtar Adayları 
HER TÜRLÜ RENKLİ OFSET VE BROŞÜR 

İŞLERİNİZ İTİNA İLE BASILIR.
1994 YILINDA BASTIĞIMIZ BROŞÜR VE AFİŞLER REFERANSIMIZDIR

Gazhane Cadde No : 51/A GEMLİK

Tel : 513 17 97
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Gemlik KÖRFEZ Gazetesi
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18 Nisan günü yapılacak olan yerel ve genel seçimler nedeniyle ilçe içi siyasi parti bayraklarıyla bayram yerine döndü
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Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği Belediye 
Başkan adaylarına isteklerini bildirdiler.

Gemlik renklendi
O Seçimlerin yaklaşması vatandaşdan çok siyasilerin heyecanlan
masına neden oluyor.

Seçim yarışına katılan tüm partilerin adayları, yoğun bir çalışma 
ortamına girdiler. Yerel seçimler için her gün değişik tahminler yapılıp 
ortalığa sürülüyor.

18 Nisan 1999 pazar günü yapılacak seçimlerin yak
laşması nedeniyle siyasi partilerin çalışmaları hızlandı. 
İlçemizin ana caddeleri siyasi partilerin bayrak ve flama
larıyla donandı.

Bayram yerine dönen Gemlik sokaklarında siyasiler 
çalışmalarını hızlandırırken, seçim heyacanı ve tahmin
leri de yapılmaya başlanıyor.

Siyasilerin tahminleri hergün değişiyor. Bazı DYP’li- 
lerin belediyle seçimlerinde Fazilet Partisi adayı Meh
met Turgut’u destekleyecekleri şeklinde açıklamaları, 
ANAP, FP, CHP, DSP arasında farklı değerlendirmelere 
neden oluyor.

İlçede yaygın görüş, yarışın ANAP ve Fazilet Partisi 
arasında geçeceği şeklinde olurken, CHP’liler adayları 
eski Belediye Başkanı Avukat Nezih Dimili’nin yeniden

süpriz yaratacağını iddia ediyorlar.
Adaylar, ev ev, ve işyerlöri dışında salı günleri pazar 

esnafını da dolaşarak, seçim broşürlerini dağıtıyorlar.
DYP adayı İhsan Ateşli ve arkadaşları gece gündüz 

kapı kapı dolaşarak oy istiyor ve seçim bürosu açıyorlar.
DSP adayı Seher Yücel, esnafı gezdi, toplantıların 

hiçbirini kaçırmıyor. MHP adayı Osman Doğan, partilile
riyle pazar esnafını tek tek gezdi ve destek istedi.

DTP Belediye Başkan adayı Ahmet Atalar, Bursa İl 
teşkilatından getirtilen minibüs ile ilçe içinde gezerek 
kendini tanıttı ve destek istedi.

Kurbap Bayramı’ndan sonra, probaganda çalışmala- 
rrdaha da hızlanacak ve büyük çoğunluğu kararsızlar 
oluşturduğu seçimlerle ilgili vatandaşın düşüncelerinin 
netleşmesi bekleniyor.

[Prof. Dr. Erol lyibozkurt “Serbest Bölge Mevzuatı” hakkında bilgiler verdi.

GEMSİAD’dan dördüncü konferans
Kısa adı GEMSİAD olan Gemlik İş Adamları Derneği kurulduğundan beri, Gemlik’te 

nadir olarak yapılan konferanslara en çok önem veren derneklerden biri oldu.
21 Ağustos 1998 tarihinde kurulan ve dördüncü konferansını düzenleyen GEMSİAD, 

bugün saat 19.30’de Uludağ Ünversitesi iktsadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üye
si Prof. Dr. Erol lyibozkurt tarafından, “Serbest Bölge Mevzuatı” konulu yeni bir kon
ferans verilecek.

Mimarlardan adaylara protokol çağrısı
İmarla ilgili konularda Belediye başkanlanyla her dönem 

protokol yapan Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği, bu kez 
seçimler öncesi adaylardan seçilirse hazırlanan protokolü 
imzalamaları için söz istiyorlar.

İlk çağrıya DYP ve DSP belediye başkan adayları katıldı.

Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilciliği, ilçemizin 
imarla ilgili konularında 
Belediye Başkanlarının 
Öda’ya danışarak karar 
alması için yerel seçim
lerde aday olan siyasi 
partilerin belediye başkan 
adaylarını hazırlanan pro

tokole “evet” demesi için 
kampanya başlattı.

Belediye başkaların
dan DYP adayı İhsan 
Ateşli ve DSP adayı Mi
mar Seher Yücel çağrıya 
yanıt verdiler.

Haberi sayfa 3’de

Urnurbeı/’deki 
tarikat evi yıkıldı

R

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Seçim atmosferine girildi
Genel siyaset kirlenmesini sürdürürken, ilçemizde de 

seçim atmosferine iyice girdi.
İstiklal Caddesi ve Pazar Caddesi siyasi partilerin 

amblem ve bayraklarıyla donandı.
Sanki karnaval yaşıyoruz.
Duvarlar, araçlar, camekanlar, seçim yarışına giren 

adayların fotoğraflarıyla süslü.
Siyasilerdeki heyecan halkta yok.
Nasıl olsun ki?
Seçimlerin ertelenmesi için liderlerin' dışlandığı mil- 

letvekilleriyle, FP’lilerin TBMM’inde çevirdikleri dolapları ve 
itiş kakışlarını medya ile izliyoruz.

Halk siyasetten nefret etmeyi sürdürüyor.
Ancak siyasetten de vazgeçilmiyor.
Küskünlerin parlementoyu toplayarak seçimleri 

erte.leme girişiminin birinci raundu fiyaskoyla sonuçtandı.
İkinci raundunuda kaybederlerse mevcut seçim sistemi 

ile 18 Nisan günü sandık başına gideceğiz.
Seçimlere çeyrek kala ise, yine hukuk adına katliamlar 

yapılıyor bu ülkede..
Fazilet Partisinin seçimlere sokmamak için DGM 

Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından parti 
kapatma davası açması bir rastlantı mı?

Demokrasiyi kurallarına göre oynamayı bir türlü öğre 
nemedik.

O nedenle bizim demokrasimize bir zamanlar Filipin 
demokrasisi veya muz demokrasisi adı verilmişti.

Simdi bu demokrasiye ne ad konur bilmiyorum.
İslam ülkeleri içinde en demokratiği olmakla öğünme 

mizyetmiyor.
»izim cumhuriyetle birlikte ulaşmak istediğimiz 

demokrasi tipi batı demokrasisidir.
Bu demokrasinin kuralları bellidir.

' ■ Bu demokrasilerde güçlü kuvvet saygın parlamentodur.
Oysa 1 parlementomuz maalesef saygınlığını yitir-

Halk 
Bankası’na 
yeni müdür 
atandı

Gemlik Halk Bankası 
Müdürlüğü’ne Tülay Çağa
tay atandı.

Halk Bankası eski şube 
Müdürü Bayram Özdemir’in 
İzmir Şube Müdürlüğü’ne 
atanması üzerine boşalan 
bu göreve, Bursa Ulucami 
Halk Bankası Şube Müdür 
Yardımcılığı’ndan ’ Tülay 
Çağatay getirildi.

18 yıllık bankacılık ya
pan Tülay Çağatay yeni gö
revine başladı.

Çağatay, “amacım 
Gemlik halkına ve müşte
rilerimize arkadaşlarımla 
birlikte iyi hizmet vermek
tir” dedi. Çağatay’ı ilk ziya
ret edenler esnaf dernekle
ri oldu.

Esnaf Kefalet Kooperati
fi yöneticileri Çağatay’a ye
ni görevinde başarılar dile
di.

Pazar günü 
Kurban 
Bayramı

İslam dünyasının kutsal 
günlerinden olan Kurban Bay
ramı pazar günü başlıyor.

Kurban Bayramı nedeniyle 
resmi tatil cuma günü başla
yarak 9 Nisan gününe değin 
devam edecek.

Pazar günü başlayacak 
kurban bayramı nedeniyle pi
yasada alışveriş heyecanının 
yoğun olmadığı gözleniyor.

İlçemizde resmi bayram
laşma 28 Mart 1999 pazar 
günü saat 14.oo ile 15.00 ara
sında Belediye Düğün Salo
nu’nda yapılacak.

Protokol üyeleri daha son
ra Emniyet Müdürlüğü perso
neli, Jandarma Komutanlığı 
ve Cezaevini ziyaret edecek.

Umurbey beldesinde 
imar sahası dışında kaçak 
olarak yapılan cerrahi tari
katına ait ruhsatsız kaçak 
yapı, Valilik tarafından yıktı
rıldı. Yıkım sırasında tarikat 
mensupları gazetecilere 
sözlü saldırılarda bulundu.

Umurbey girişinde yapı
laşma izni bulunma
yan alanda yıllar ön
ce'yapılan Hüseyin 
Gülersönmez adlı 
şahsa ait villa tipi bi
nada merkezi İstan
bul’da bulunan cerra
hi tarikatının izinsiz 
dini ayinlerinin yapıl
dığı bina Bursa Valili- 
ği’nin yıkım kararı 
üzerine geçtiğimiz
hafta cuma günü iş maki- 
nalarıyla yıkılma girişimleri
ne tarikat üyeleri.engel ol
mak istediler.

Jandarma, gözetiminde 
yapılan yıkım sırasında yı
kımı fotoğraflamak isteyen 
yerel gazetecilere tarikat 
üyeleri tarafından sözlü sal-KISA KISA KISA.

Jalt seçim yaparak demokrasi olmaz. Oyun kurallarına 
göre oynanmalı.

Yoksa kendi kendimizi kandırırız^

dır yapılması üzerine ola
ya, jandarma müdahale etti.

1997 yılında jandarma 
tarafından tarikat binasında 
yapılan aramada dini tablo
lar, halı ve kilimler, tasavvuf 
musikisinde kullanılan enst
rümanları, dini yayınlar 
bulunmuştu.

15 tarikat üyesi yasak 
ayin yaptıkları gerekçesiyle 
Adliye’ye sevk edilmişlerdi.

Ses sanatçısı Ahmet 
Özhan’ın da üyesi olduğu 
bilinen cerrahi tarikatına ait 
ev jandarma tarafından 
mühürlenmişti.

Halkbankası yeni
Müdürü Tülay Çağatay.

Küçükkumla ANAP Bele
diye Başkan adayı Eşref 
Güre, Atamer Turistik Te
sislerinde düzenlediği 
yemekte 27 meclis üyesi 
ve mahalle muhtarlarına 
plaket verdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi 
ve Şehitlerini Anma günü 
ilçemizde de düzenlenen 
törenlerle kutlandı. Geçtiği
miz hafta perşembe günü 
Atatürk Anıtı’na çelenk ko
nulması, günün anlam ve 
önemini belirten konuşma
ların ardından tören sona 
erdi.

Gemlik Belediye Düğün 
Salonu’nda Şadlye Gün
gör’ün yazdığı Nedret 
Yumru’nun sahneye koy
duğu “Çanakkale Geçil
mez" adlı oyun 18 Mart 
günü sahnelendi.

DYP Küçük Kumla Beledi
ye Başkan adayı Ömer 
Bal, Atamer Turistik Tesis 
leri’nde Küçük Kumla'daki 
gençlere yemek düzenledi.

CHP Belediye başkan âdâyı Nezih Dimili gençlerden destek istedi.

Dimili “Gümbür gümbür geliyoruz
CHP Belediye Başkanı adayı Nezih Dimili, gençlik komisyonuyla 

toplantı yaptı.
Seçimler hakkında açıklama yapan Dimilli,“Eğer toplumda CHP 

barajı aşarmı aşmazmı diye soruluyorsa bunu söyleyenlerden 
hesap sormak lazım. Gümbür gümbür geliyoruz hiç şaşırmayın” 
dedi' Haberi sayfa 3’de

Kurtarılmak istenirken koptu ip, 
Kuyuda kaldı;
Erbakan’la Tayyip!

Kurban Ba” nı’nızı kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.



23 Mart 1999 salı Körfez

Yazıklar olsun!
Geçen pazar günü TRT-3’te yayınlanan 

TBMM Saati’ni izlediniz mi bilmem? Ben, o 
şanslılardan biriyim. Yaklaşık on gündür, mil
letvekillerinin, rüzgar önünde uçuşan hazan 
yaprakları misali bir oraya bir buraya savru
luşlarını tanık olmak yeterince kahrolmama 
neden olmuştu. Ama iki gün önceki pazar, 
derin bir umutsuzluğa kapılmama yol açtı.

Adı "Fazilet olan koskoca bir partinin, 
uzaktan kumandalı bir “robot" gibi bir sağa, 
bir sola yalpalaması, bugün söylediğinin erte
si gün tersine söylemesi, Türk insanının de
mokrasiye ve Meclis'e olan güvenini aşındır
maktan başka ne işe yarar Tanrı aşkına?

Bir gün, hem TÇK'nin 312. Maddesin 
değiştirmekten, hem de seçimi ertelemekten 
yana tavır koymak!

ş Ertesi gün seçim ertelemekten vazgeçip, 
312’de direnmek!

ş Bir sonraki gün, 312’den vageçmenin ya
pışıra, seçimin ertelenmesine “red" oyu vere
ceklerini en yetkili ağızlardan açıklamak!

Ardından Hükümet’i düşürmek için veri
len gensoruya destek olmak!

Ve iki gün önceki pazar günü, tam anla
mıyla “uzaktan kumandalı” olduğunu kanıt
lamasına, eski beyanlarını yalayıp yutup, se
çimi ertelemek için küskünlerle sarmaş do
laş, “hukuk”u siyasetçinin “paspas” ı yap
maya kalkışmak!
■ Dünyanın hiçbir ülkesinde, en yeni, en il- 
kel demokrasilere bile, yasama organını böy- 
lesine yalpalayıp savrulduğuna tanık olmak 
mümkün değildir sanıyorum; Saruhan Ay- 
ber’in ikide birde yinelediği bir yargısı vardır, 
derki:
■ “1920 Meclisi, bir okul binasından boz
ma derme çatma bir salonda, o zamanın 
fakir Ankara’sının kahvelerinden toplanıp 
getirilmiş sandalyelere oturarak Türk
iye’nin bağımsızlık savaşımını yönetti. 
Şimdiler, çok milyara malolan koltukların
da o engin mirası har vurup harman savu
ruyor!”
| Haklı değil mi Saruhan Ayber?..

30 Temmuz 1998’de 488 oyla hem “se
çim kararı”nı, hem bununla ilgli "yasal düz
enlemeyi” kabul et. Sonra “Liderler sultası

na başkaldırıyorum” iddiasıyla seçimi erte
lemeye kalkış!

Peki sormazlarmı adama, “Beheykarde- 
şlm, o 488’in İçinde kabul oyu verirken, li
der sultası yok muydu senin partinde” d- 
iyel

Yoo, o zaman sesini çıkarmayacaksın, li
derinin gözüne girerek “aday listesi”nde se
çilebilir sırayı kapmak için taklalar atacaksın. 
Sonra seni liste dışı bırakınca, parti içi de
mokrasi aklına gelecek, kıyameti koparacak
sın!

Yazıklar olsun!
Oysa TBMM, gerçekten de gereksinim 

duyduğumuz “acil yasal düzenlemeler”! çı
karabilirdi bu olağanüstü toplantı sürecinde. 
Kaldı ki, siz, sen, olağanüstü toplantı gerek
çesi olarak bu konuda bir “genel görüşme” 
yapılması gerektiğini ortaya sürmüştünüz.

Ama sonra?
Anlaşılıyor ki, sizin, senin, partinizin, ül

ke çıkarlarıyla ilginiz, sadece “bahane” bul
maktan ibaret. Aslında ne Apo’nun yakalanı
şı ilgilendiriyor seni, sizi, partinizi, ne Avrupa 
Birliği'nin Yunan oyununa gelişi, ne de Ba- 
tı’nın Türkiye’ye dönük hasmâne tutumu.

Bunların hepsi palavra. Senin, sizin, par
tinizin, parti içi demokrasiyle ilginiz yok. Ol
saydı, artık kırdığı çeviz çoktan bini aşmış 
bulunan Balgat’taki adamın işareti ve “ülü-i- 
emre itaat” mantığıyla, bir gününe “ak” 
dediğinize, bir gün sonra “kara” der miydi
niz?

Bu denli kemiksizliği göze ahr mıydınız?
Türkiye’de her şeyden önce siyasalparti- 

lerin demokratikleşmesi gerekiyor. Bugün ya
şamak zorunda kaldığımız küçültücü durum, 
aslında parti içi demokrasinin işlememesin
den kaynaklanıyor. “12 Eylül”ün Evren Pa- 
şa’nın kazığı bu, Türkye’nin demokratikleşme 
savaşımına.

Gönül istiyor ki, ister bu meclis, isterse 
gelecek olan, ilkin bu konuya el atsın; birta
kım çapsız liderlerin elinden antidemokratik 
yetkilerini alsın.

Ama nerdee?..
Ne demiş şair:
Umut fakirin ekmeği
Ye memet ye...

a OLAY □ BURSA 2000 □ HABER
gazetelerine vereceğiniz Hanlar size kazanç olarak geri dönecektir

KÖRF€Z R6KLRM
Tel : (0.224) S13 17 97

w KAYIP
’ Yalova Nüfus 
Müdürlüğü’nden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanım 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Ragıp Gadarlı

DANS
Dursun Ergüler

SİZE ÖYLE GELİYOR!

- Aynaya baktığınız zaman 
gördüklerinizden memnun musunuz?-

Tren yoluna yakın bir evde oturan kadın, her tren geçişinde sallanan gardrobdan rahat
sız olur. Tamir için, telefon ederek bir marangoz çağırır. Eve gelen marangoz sorar:

- Hanımefendi, problem nedir?
- Beyefendi, şu elbise dolabı, her tren geçişinde gidip-gidip geliyor, sallanıyor. Rahatsız 

oluyoruml..
Bu sırada bir tren geçer. Marangoz:
- Hanımefendi, dolabın sallandığı falan yok. Size öyle geliyor)
Kadın, çok saygılı bir dille ısrar eder.
- Hayır, beyefendi, siz fark etmiyorsunuz. Dolap sallanıyor!..
Marangoz düşünür:
- Tren geçerken dolabırt'lçinde olursam, sallanıp-sallanmadığını daha iyi anlıyabilirim, 

der.
Ve dolabın içine girer, trenin geçişini beklemeye başlar!
Tam bu sırada, kadının kocası eve gelir. Yorgundur. Ceketini çıkarır. Dolaba yerleştir

mek için dolabın kapağını açar. Bir de ne görsün! Dolapta yabancı bir adam var. Kan beyni- 
$ 'ie sıçrar! •

- Ulan ne işin var burada? Kimsin sen?..
Adam, üzgün ve saygılı, çaresizlik içinde, mırıldanır gibi yanıtlar!
- Kaderimin gözü kör olsun! Şimdi sana, “Trenin geçmesini bekliyordum!” desem 

inanmazsın, der!
* * *

Hiç bir şey değilse bile, belki de pek çok şey başkalarının sandığı ve bildiği gibi 
değildir! İnsan hayatı son derece karışık ve bu hayat yaşayana özgürdür! Başkalarının, 
bir başkası hakkında bildiğini sandığı şeylerin pek çoğu yanlış ve sanılardan, yanılgı
lardan ibarettir! Yüzeyseldir!..

Bir başka cephesi de var hayatın, insanın! Varlık-bilim ve felsefi antropoloji; herhangi 
bir nedenle, herhangi bir şeye angaje olmamış (naif) insanı tanımaya çalışırken fenomen
lerden (olgulardan) işe başlar!

Ne elemek fenomenlerden işe başlamak? Nedir her insanda var olan özellikler?
Her şeyden önce insan; inanan seven, nefret eden, kızan, sevinen, üzülen, acı du

yan, duygulanan, hak ve haksızlık duygusuna sahip olan, öğrenen, unutan, hatırla
yan, bir kültür yaratan, oluşturduğu ve sahip olduğu bilgiyi-kültürü başkalarına akta
rabilen ve saklayıp, kalıcılığını sağlayabilen... bir varlıktır! Bunlara daha pek çok in
sanca özellikler ekleyebilirsiniz!..

Bu fenomenlerin tek tek açıklanması, bu yazının konusu olamaz! Ama; ilgi duyanların, 
sağlam ve doyurucu kaynaklara ulaşması zor değildir!

Bir tanesi üzerinde kısaca durulduğunda şunlar söylenebilir: Örneğin insan inanan bir 
varlıktır! Ne demek? Şunu ifade eder: İstisnasız her insan inanma duygusuna sahip
tir! Mutlaka bir şeylere inanır! İnanmadıkları doğru veya yanlış, ama mutlaka inanır bir şey
lere insani Karısının kendini aldattığına veya aldatmadığına inanır! Arkadaşının yalan söy
lediğine veya dürüstlüğüne inanır! Hayatın acımasızlığına, politikacıların düzenbazlığına, in-* 
sanların doğuştan özgür olduğuna, kapitalizme, sosyalizme, anarşizme.... Kısacası birşey- 
lere inanır insan! Sürekli veya belirli bir süre için!

Ve insan bir tanrıya inanır! İnanmayabilir de! İnanmamak bir inançtır yine de?
İnsanların inançlarının doğru mu, yanlış mı olduğu üzerinde durulmuyor burada! İnsa

nın inanan bir varlık olduğu dile getiriliyor sadece!

Ortak özelliği gevezelik olan vülger insanların (kaba kavrayışlı insanların) insan ve insan 
hayatı hakkında, önyargılı ve yanılgılarla dolu olmaması olanak dışıdır!

Ne ki; bu tür insanları dinlemek de ayrı bir zevk! Öğretici de! Çünkü başkaların anlatır, 
açıklar ve değerlendirirlerken, dile getirdikleri aslında kendileridir! Kapasiteler algılayış 
tarzları ve sahip oldukları değerlerdir! ’ ; ....... ....

Oysa; insanı ve hayatı doğru algılamak, insanca özelliklerin, fenomenlerin vulger- 
likten uzak analiz ve sentezini zorunlu kılar! Bütün bunlar ne ifade eder? Siz düşü
nün!

<ILC1D<1<3 
SÜTHHNESİ

Dost ve müşterilerimizin 
Kurban bayramını kutlar, 

sağlık ve huzur dolu günler dileriz. 

İsmail dt Osman EjVlEÇ
Her zaman taze süt ürünleri, Sucuk, Pastırma, 
Yumurta, bal Reçel ve helva çeşitleri bulunur.

Demirsubaşı Mh. No: 31 GEMLİK

Tel: (0.224) 513 11 51



23 Mart 1999 Salı
Körfez Sayfa: 3

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği Belediye Başkan adaylarınına isteklerini bildirdiler

Mimarlardan adaylara protokol çağrısı ■ Gonca YERLİYURT
Ağaçların Taçsız Kralı

□ imarla ilgili konularda Belediye başkanlanyla her dönem protokol 
yapan Mimarlar Odası Gemlik temsilciliği, bu kez seçimler öncesi aday
lardan seçilirse hazırlanan protokolü imzalamaları için söz istiyorlar. İlk 
çağrıya DYP ve DSP belediye başkan adaları katıldı.

Mimarlar Odası Gemlik 
I Temsiliciliği, ilçemizin imar- 
I la ilgili konularında Belediye 
I Başkanlarının Oda'ya danı

şarak karar alması için ye
rel seçimlerde aday olan si
yasi partilerin belediye baş
kan adaylarını hazırlanan 
protekole “evet” demesi 

[ için kampanya başlattı.
Geçtiğimiz hafta Mimar

lar Odası Gemlik Temsilcili
ğine çağrılan belediye baş
kalarından DYP adayı İh
san Ateşli ve DSP adayı 
Mimar Seher Yücel çağrıya 
yanıt verdiler.

Seçimlerden önce baş
kan adaylarını protokole 
davet eden Gemlik Mimar
lar Odası Temsilciliği, baş
kan adaylarının seçilene 
kadar herşeye evet demesi
nin’ardından karara uyma
ması bu yıl yeniden çağrı
nın yenilenmesine neden 
oldu.

Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilcisi Mimar Sami Çe- 
kiçel ve diğer Oda yönetici
lerinin hazır bulunduğu pro
tokol imza törenine ilk gelen 
DYP adayı İhsan Ateşli ve 
belediye meclis üyesi arka
daşları oldu.

Oda adına imzalanacak 
protokolü ise Mimar Orhan

Mimarlar Oldası Gemlik Temlsilcıİiği tarafından belediye başkan adaylarına çağrıda bulunarak, ön protokol imzala
maları çağrısına DYP belediye başkan adayı İhsan Ateşli İle DSP Belediye Başkan adayı Seher Yücel yanıt verdi.

CHP Belediye başkan adayı Nezih Dimili gençlerden destek istedi.

Dimilli “Gümbür gümbür geliyoruz
■ CHP Belediye Başkanı 
adayı Nezih Dimilli, gençlik 
komisyonuyla toplantı yaptı.

İlçe binasında dün yapı
lan toplantıya CHP ilçe Baş
kanı Mehmet Ali Kaya, 
Gençlik Komisyonu Başkanı 
ve yardımcısı ve .gençlik ko
lu üyeleri katıldılar.

Gençlere açıksözlülükle 
açıklama yapan Dimilli ko
nuşmasında, “Benim Baş
kan olacağım döneminde 
öncesinde ve sonrasında 
en büyük yardımcım örgü- 
tümdür. Bundan önceki 
Başkanlığımda çok yalnız 
kaldım. Çünkü bundan ön
ceki İlçe Başkanı kendi çı
karlarını düşünüp millet
vekili olma yolundaymış. 
1988’de Başkan olduğum 
dönemde Gemlik’e asfaltı 
ben getirdim.” dedi.

< .-^mlik’in girişi ve yapılar 
hakr nda'da gençlere bilgi 
vere' Dimilli, “1994’te Baş-

I Bulut okudu.
Bulut, katılımcı bir yerel 

yönetimin toplumuna karşı 
söz ve güvence vermesinin 
gerektiğini söyledi.

Seçimlerden önce baş
kan adaylarıyla kentin imar
la ilgili konularında Mimar
lar Odası Temsilciliği ile iş
birliğine gidilmesi için bir ön 
protokolün yapılması gere- 
tiğini hatırlatan Bulut, sağ
lıklı kentleşme ve imar poli
tikalarında rant hesaplarına 
göre değil, toplumsal çıkar
lara göre kararlar üreterek, 
tarih ve doğayı yok ederek 
değil, koruyan bir imar sü
recinin yaşama geçirilmesi 
gerektiğini, kentsel değerle
ri gözeten ve şehircilik, mi
marlık ilkelerine saygılı bir 
planlama ve yatırım anlayı
şını egemen kılmak, hukuk 
dışı imar hareketlerine yeşil 
ışık yakmamak ve kente 
ayrıcalıklı yapılaşma istek
lerine karşı korumak gerek 
bu yöndeki bir yönetim po
litikasında dayanışma ve iş
birliği içinde olunması ge
rektiğini belirtti.

. Bulut, kamu yararlarını 
gözeten bir meslek kurulu
şunun toplumsal haklar ve 

.bilimsel ilkeler doğrultusun
da demokratik denetimin 

kanlığımın son dönemin
de Gemlik’in girişini minü- 
büs garajı yapmayı düşün
müştük. Son beş yıldır, be- 
lediye’nin yolsuzluk yapıp 
yapmadığını anlamak için 
yeni yapılan binaların ye
şillik için alan ayırıp ayır
madığına bakmak gerekir. 
Ben onun takipçisiyim.” 
dedi.

Seçimler hakkında açık
lama yapan Dimilli, “Eğer 
toplumda CHP barajı 
aşarmı aşmazmı diye sü
rülüyorsa bunu söyleyen
lerden hesap sormak la
zım. Gümbür gümbür geli
yoruz hiç şaşırmayın" de
di.

EV EV 
DOLAŞIYORLAR
18 Nisan 1999 tarihinde 

yapılacak olan yerel seçim
ler nedeniyle Cumhuriyet 
Halk Partisi Belediye Baş- 

' kan adayı Nezih Dimili ile

yaşama geçirilmesi gerekti
ğini hatırlatarak, .seçim ön
cesinde belediye başkan 
adaylarının kentlerdeki ve 
bölgelerdeki oda birimleri 
ile halkın önünde ön proto
kol imzalamalarını istedi.

Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilciliği tarafından ha
zırlanan ön protokolde be
lediye başkan adayları seçi
mi kazanıp, görev aldıkla
rında kenti genel imar so
runlarını ve önceliklerini Mi
marlar Odası ve diğer ilgili 
demokratik uzman kuruluş
larla diyaloğ ve mutabakat 
içinde belirlemesi imar pla
nının yapım ilkelerinin de 
aynı diyaloğ ve mutabakat
la belirlenmesi plan değişik
liklerinde Mimarlar Oda- 
sı’nın da görüşünün alına
rak, meclisin onayına su
nulması, her türlü plana ve 
projeye onay verilmeden 
önce ilgili meslek odalarının 
da onayının aranması, uy
gunsuz imar koşulları ya da 
kentsel-toplumsal hak ve 
değerlere saygısız yapılaş
ma önerileri hakkında Mi
marlar Odası’nca düzenle
nen “Çet” raporlarının dik
kate alınması istendi.

Ayrıca, başkanın bilgi ve 
görüş almak istediği konu

partide oluşturulan gruplar, 
seçim startı vererek, çalış
malarını hızlandırdılar.

Esnaf ve işyerlerini dola
şan CHP’liler şimdide ev ev 
dolaşarak belediye başkan 
adaylarının broşürlerini da
ğıtıyorlar ve kendilerine des
tek istiyorlar.

CHP Belediye Başkan Adayı Nezih Erdinç Çelikkol’un s< luğu 
Dimili, gençlerle yaptıkları toplantı- şarkılarla son buldu.
da destek istedi.

larda uzman üyelerini gö
revlendirerek, gerekli rapor
ların hazırlanmasını sağla
mayı, kentin imarındaki ön
celikler ve önem taşıyan 
konularda belediyeyi ilgilen
diren yol gösteren çalışma
lar yapmak. Yapıların de
netleme sürecinde teknik 
sorumluluğunu üstlenmiş 
üyelerin mesleki etik ve ilgi
li yasalara uygun görev 
yapmalarını denetleyecek 
ve gerektiğinde mesleki ya
tırımı uygulamak.

Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilciliği’yle hazırlanan 
ön protokolü DYP Gemlik 
Belediye Başkan Âdâyı İh
san Ateşli, DSP Belediye 
Başkan adayı Seher Yücel 
tarafı ndân imzalandı.

' Orhan Bulut, “imza tö
reninde böyle bir proto
kolün yasal engelinin bu
lunmadığını belirterek, bu 
protokolle Türkiye’nin en 
azından yerel yönetimler 
düzeyinde 21. yüzyıla ka
tılımcı, demokrasi niyet 
ve adımlarını taşımasına 
da katkıda bulunmuş ola
caklardır” dedi.

Oda yöneticileri diğer, 
parti, adaylarını da protoko
le- davet ettiklerini de söy
ledi.

Muhteşem 
konser

Eşref ELBASAN
Gemlik Belediyesi Sanat ve 

Kültür Derneği’nin Türk Sanat 
Müziği konseri beğeni ile izlendi.

Konuk Besteci Avni Anıl ka
tıldığı ve Erdinç Çelikol’un çalış
tırıp hazırladığı konser geçtiği
miz hafta cumartesi akşamı Be
lediye Düğün Salonu’nda saat 
20.30’da kalabalık bir izleyici 
topluluğu karşısında icra edildi.

Konserin birinci bölümünde 
Konuk Bestekar Avni Anıl rast, 
uşşak, hüzzam ve Nihavend 
makamında eserler seslendirdi.

İkinci bölümde ise konuk 
bestekâr Anıl'ın eserleri Nur 
Soysal, Hamza Dilmaç, Harika 
Yıldız, Güner Tetik, Aslıhan Yur
dakul, Fikri Danış, Münire Sa
yın, Fehmiye Alkan ye Nebi 
Tülek tarafından seslendirildi.

Program Şef Avni Anıl’ın 
yönetiminde koro eşliğinde

Zeytin ağacı. Önce o vardı..Her şey onunla var oldu. 
Medeniyetler, zeytin ağacının gölgesinde tarih sahnesine 
çıktılar birer birer. Onun kurşuni yeşili, renk verdi Akdeniz 
mavisine. Ve yüzlerce kavim, zeytin ağacının kutsal kökleri
ni elden ele taşıyarak can verdi bu topraklara.

Tarihi neredeyse insanlık kadar eski olan zeytin ağacı 
narin bir ağaçtır. Ağır ve zahmeti büyür. Ancak buna 
değecek kadar da uzun ömürlüdür. Bir zeytin ağacının orta
lama ömrü 300-400 yıldır. Ancak bir hafta 3 bin. yaşındaki 
zeytin ağaçlarına da rastlanmıştır. Bu nedenle, zeytin 
ağacının adı, sadece mitolojide değil, botanikte de “ölüm-

• süz ağaç”tır.
Kutsal kitaplarda zeytin ağacı ve zeytinyağı; kut

sallığın, bolluğun, adaletin, sağlığın, gururun, zaferin, 
refahın, bilgeliğin, aklın, arınmanın, ve yeniden 
doğuşun, kısaca insanlık için en önemli erdem ve 
değerlerin sembolüdür. Çünkü insanlık tarihi biraz da 
zeytin ağacının tarihidir. Bu tarihin kimin döneminde, bilge 
zeytin ağacını insanlara yol gösterirken buluruz.

Hakimler Kitabı’nda geçen bir öykü, ağaçların kendile 
rine kral seçmek için ilk olarak başvurduklarından bahseder
ler:

“Vaktiyle ağaçlar, kendilerine kral meshetmet için 
gittiler ve zeytin ağacına dediler: Bize kral ol. Ve zeytin 
ağacı onlara dedi: Allah’ın ve insanın-bende sena ettik
leri (övdükleri) yağımı bırakayım ve ağaçlar üzerinde 
sallanmaya mı gideyim?”

Zeytin , ağacından “hayır” yanıtını alan ağaçlar, daha- 
sonra incir ve asmaya giderler. Ancak incir ve asmada, aynı 
gerekçeyle kral olmayı reddederler. Hakimler Kitabı’ndaki 
öyküden, ağaçların kendilerine kral olarak kara çalıyı seçtik
lerini ve kara çalının da krallığı kabul ettiğini öğreniriz.

Öykünün sembolik yorumu insanlık tarihinin bilgece 

eleştirisidir: Ağaçların taçsız kralı zeytin ağacına göre, 
insanlara yararlı bir ürün vermek kral olmaktan daha 
erdemlidir. Öykü en az bunun kadar değerli başka bir 

gerçeğe daha işaret eder: Krallığa değer görülen ilk ağaç, 
zeytin ağacıdır. Milattan öne 8. Yüzyıl’da ise, kutsal bir aile
den gelmiş olmanın en önemli bir işareti zeytin ağacının 
altında doğmuş olmaktı. -

Ve bugün zeytin ağacının altında doğanlar, çok uzakta 
değil Orhangazi’de zeytinliklerini kaybetmemek için 
mücadele veriyorlar. Çünkü zeytin ağacı altında doğmayan
lar, zeytinliklerin içine çimento fabrikası kurmak istiyor. Onlar 
ne yararlı olmak için tacı reddeden bilge zeytin ağacını, ne 
de (zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilome
tre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinlerin vegatatif 
ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık, bırakan, 
toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez) denen 
yasayı tanıyorlar.

Yasaya, çevreye karşı sorumluluk duyan insanlara en 
önemlisi zeytin ağacının altında doğanlara rağmen, 
Orhangazi’de şimdi de çimento fabrikası kurmak istiyorlar.

Zeytinliklerden yükselen çığlıklara kulaklarımız tıkarsak,, 
yüzlerce kavmin, binlerce yıldır, kutsal köklerini elden ele 
taşıyarak can verdiği topraklarda zeytin ağacı, korkarım ki 
bizim çağımızda yok olacak.

Meraklısına: Zeytin ağacı ve zeytinyağ tarihini öğren
mek ve şaşırmak istiyorsanız, Komili'nin 24 farklı kaynaktan 
derleyerek hazırladığı kitapçığı edinmenizi tavsiye ederim.

Tayyip Erdoğan, 
Gemlik’i ziyaret etti

İstanbul Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Er
doğan, Fazilet Partisi’ne destek gezilerini sürdürüyor.

Bir konuşmasından dolayı Devlet Güvenlik Mahke
mesi tarafından hüküm giyen ve bu yüzden belediye 
başkanlığından düşürülen Erdoğan, seçimlerden sonra 
cezasını çekmek üzere cezaevine girecek. Ancak, Erdo
ğan yaklaşan seçimler nedeniyle Fazilet Partisi’ne des
tek amacıyla yurt içinde destek gezilerini yürütüyor.

FP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu'nun davet
lisi. olarak Bursa’ya gelen, bu arada ilçemizi de ziyaret 
eden Tayyip Erdoğan, Gemlik Ticaret ve Sanayi | 

Odası’nda oda yöneticileri ile toplantı yaptı.
Erdoğan, daha sonra kendisini dinlemeye gelenlere , 

seslendi. Buradan Bursa’ya geçti.
Gece ise, Karapaşaoğlu tarafından Bursa Çelik Palas 

Oteli’nde verilen yemeğe katıldı.
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Tüm ğemlik Halkının 
Kurban bayramını 
kutlar, sağlık ve 

mutluluk dolu 
yünler geçirmelerini 

dileriz.

GEMLİK
TİCARET BORSASI

SATILIK EV VE flRSfl
Gazhane Cad. Gürçay Apt. 
Kat 4 de 140 m2 lik daire , 

Osmaniye Mh. 11 Eylül 
İlköğretim Okulu civarında 
5 kat imarlı 400 m2 arsa 

satılıktır.
Tel : (0.224) 514 31 51

SATILIK
Küçük 

Kumla’da
Satılık

Havuzlu
Daire
Tel : 

513 17 97

Artvinliler Kurtuluş günlerini düzenledikleri eğlenceyle kutladılar

Artvinliler eğlendi
Eşref ELBASAN .

Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği, 
Artvin'in kurtuluş gününü ilçemizde düzenle
dikleri gece ile kutladılar.

Atamer Turistik Tesisleri’nde geçtiğimiz 
hafta cumartesi günü yapılan kurtuluş gece
si coşku içinde geçti.

Gemlik Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
FP, DYP, MHP, DSP, DTP, ÖDP belediye 
başkan adayları ANAP Bursa1 Milletvekili 
adayları Kenan Sönmez, Mustafa Naci Bay
rak, DYP’den Hatice Aman, CHP’den Fatma 
Yüksel Uğur, Karadenizliler, Trabzonlular ve 
Erzurumlular dernekleri yöneticileri ve Eği
tim -Se n temsilcileri1 kat ı İd ılar.

Gecede konuşma yapan Artvinliler Kültür' 
ve Dayanışma Derneği Başkanı Server Peh
livan, “Derneğimiz düzenlemiş olduğu bu 
gece ile siz hemşehrilerimizi kaynaştır
mak, tanıştırmak ve bir arada hoşça eğ
lendirmek istemektedir. Umarım bu ama
cımızı gerçekleştiririz. Burada salonu dol
durarak bizleri onurlandıran siz hemşeh
rilerimizi derneğimize de aynı duyarlılıkta 
destek vermeye davet ediyorum. Çünkü 
dernekler üyelerinden aldıkları destekle 
yaşar ve işlevlerini yerine getirirler.” dedi.

Artvinliler dayanışına ve eğlence gecesi 
geç saatlere kadar Artvin Kültürünü yansıtan 
folklor oyunları ve müzik eşliğinde devam 
etti.

Gemlik balkının 
^Kurban <JJa^ratmnı 

Ç^utfar, safjhk, 
mutluluk ve huzur Mu 

günler dilerim.

gemlikli (Zemherilerimizin ve 

'Partili ^Üyelerimizin

^Kurban (bayramını ^Kutlar, 

&)<tybk ve (Sjsenbkler getirmesini 

bileriz.

Demokratik Türkiye Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Gökhan Taylan

NAKLİYE-AKARYAKIT
VB^TTtC .Ş Kemal

marmara
NAKLİYE TAAHHÜT İNŞ. TÎC. LTD. ŞTİ.

İbrahim Akıt Cad.Akıtlar İş hanı Kat : 2 GEMLİK
Tel: (0.224) 513 15 24 Fax : 513 18 68

TEŞEKKÜR
Demeğimizin açılış törenine 

katılan, çiçek ve 
çelenk gönderen, 

telgraf çekerek bizleri 
kutlayan yöneticilerimize, 
siyasi parti temsilcilerine, 

dernek temsilcilerine, 
dostlarımıza ve 

köylülerimize teşekkür ederiz';

Gemlik Hamidiye Köylüleri 
Kalkındırma ve Yar '«ml.-^ma

Derneği

SATILIK 
ZEYTİNLİK

MANASTIR MERSİNLİ 

BOĞAZ MEVKİİNDE 

İÇİNDE 300 TON SU

HAVUZU BULUNAN VE 

SU TESİSATI DÖŞELİ 

800 AĞAÇ ZEYTİNLİK 

SATILIKTIR

Tel : 513 17 78
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sylekuıı^ 
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Not Defteri

Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

kA

DAHA ÇOK KATILIM
Parti aday listelerinden görüldüğü kadarıyla 

meclisin yarısı, yerel yönetimlerin büyük bölümü 
değişecek. Yerel yönetimlerde kişiliğine ve yap
tığı hizmete saygı duyulan adaylar şanslı görü
nüyor. Benim oyum yamyamlara gitmeyecek. 
Hiçbir seçim döneminde siyaset zemini bu denli 
kaygan olmadı^ Kızgınlıklar, küsmeler, istifalar, 
parti değiştirmeler bu yoğunlukta yaşanmadı. 
Seçmen bu denli şaşkınlığa uğramadı.

Bu sorunu kökeninde demokrasi kültürünün 
yeterli gelişmediği, katılımcılıktan uzak tavrın ol
ması yatar. Katılım demokrasinin olmazsa olmaz 
şartıdır, özgürdür. Bireylerin toplulukta kendini 
ifade etmesidir,-kendi haklarını korumaktır.
| Aday belirlemede izlenen yöntemler katılım

cılığın özüne ters düşmüştür. Haksızlığa uğra
yan adaylar isyan etmiştin

Ön seçimler delege ili olmayıp parti üyeleri ili 

olsaydı bir ölçüde katılımcılık sağlanmış olurdu. 
İD^mokrasilerin güvencesi katılımdır. Ne kadar 

çok katılım, o kadar etkili ve işlerlik kazanmış 
demokrasi.
। Sivil toplum örgütlerinin pıtırak gibi artması, 
nicel olarak büyümesi demokrasi adına güzel, 
ancak bir güce dönüşmesi daha önemlidir.

Demokrasi bilincinin, gelişmesi, duyarlılığın 
artması için okuma sevgisi ve alışkanlığı mutla
ka arttırılmalıdır.
E. Ülke nüfusunun % 65’inin kentlerde yaşama

sı katılım önemini arttırmaktadır. İnsanlarımız 
hak etmedikleri yaşama itiliyor. İnsanda değerler 
alt üst oldu. Bu gidişi durdurmanın yolu, halkın 
gücünü sandıklara yansıtmaktır.

Bilinçli bir siyasi tercih ile yeni bir toplumsl 
.sözleşmenin önü açılır, alt yapısı oluşabilir.

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

ŞTİ.

aiK

68

jSİNÜ

ünde

IA0

fİND^

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 
kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel : 513 17 97

Kurban Bayramınız Kuttu Otsun

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NÜM AN SİGORTACILIK LTD. ŞTİ. 
ACENTELİĞİ

- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR 

ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR. 

- TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, 

YANGIN, KAZA SİGORTALARIYLA 

(TÜM) BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.

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

a Bursa’nın Göç 
Sorunu Haftanın Fıkrası

Erol GÜRÇAY

- Bursa niçin yoğun göç alıyor?
Bir sanayi kenti' olduğu için,
Bir turizm şehri olduğu için, 
Tarım hala yok olmadığı için.
Kısacası, bir “cazibe merkezi” oldu

ğu için.
- Peki nerelerden göç alıyor?
Karadeniz bölgesinden vatandaşlar 

geliyor.
Doğu Anadolu'dan geliyor.
Birde, “ithal göç” var tabi.
Yıllardır, yüzbirilerce soydaşımız, 

Bulgaristan’dan ülkemize özellikle Bur- 
sa’ya göç ediyor.

- Bir yılda alınan göç miktarı ne
dir?

Yetkililer, iç ve dış göç nedeniyle, her 
yıl Bursa’ya “bir Çanakkale nüfusu
nun” eklendiğini söylüyor.

Yani. Bunun rakamsal değeri (40- 
50 bin) civarında.

- Bu kadar yüksek yoğunluktaki 
göç, ne gibi sorunlara sebep oluyor.

- Bir kere konut ihtiyacı had safhaya 
ulaşıyor.

- Ulaşımda tıkanıklar yaşanıyor. .
- İş bulmak zorlaşıyor.
- Çalışma şartları ağırlaşıyor.
- Peki bu göç nasıl durdurulabilir?
Doğu ve G. Doğu Anadolu’da hayata 

geçirilecek ekonomik önlemlerle, kıs
men durdurulabilir.

- Türk Cumhuriyetleri ile, kurula
cak sağlıklı ekonomik ilişkiler 
azaltılabilir.

- Birde, Bulgaristan’ın Avrupa Bir
liğine girmesi Türkiye’ye özellikle 
Bursa'ya olan göçü azaltabilir.

- Hatta zamanla, bu göçü tersine 
bile çevirebilir.

Şu, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili iliş
kiler ile Bulgaristan’ın Avrupa Birliği 
konusunu, biraz daha açmak istiyorum.

Bazı ekonomik ve siyasi gelişmeler 
sonucu, Türkiye önümüzdeki (10) yıl 
içinde, göç alan ülke olmak yerine, 
göç veren ülke haline gelebilecektir.

- Önümüzdeki yıllarda, Bulgaristan 
ortak pazara girince, bu ülkenin 
yatırımları artacak ve halkın yaşam 
şartları iyileşecektir.

Bu durum Türkiye’ye olan göçü 
durduracağı gibi, Türkiye’ye göçen 
vatandaşların, belkide yeniden 
Bulgaristan’a dönmesine sebep ola
caktır..

- Önemli ölçüde doğal kaynakları 
olan; ' Türk Cumhuriyetlerinde 
yatırımlar başlayınca, büyük Türk fir
maları ile birlikte, önemli ölçüde bir 
işgücü de, Kafkaslara kayacaktır.

Artık vatandaşlar Başkan aday
larına “göçü nasıl durduracaksın” 
diye soruyorlar.

Ben de yeri gelmişken, “ufukta 
neler gördüğümü” karalayayım dedim.

Eşkiyanın biri, yaşlı bir kadını 
parası için öldürmekten zanlı 
olarak yargılanıyordu.

Polis cinayet mahalinde, delil 
olarak birde “erkek şapkası” 
bulmuştu.

Eşkiyanın avukatı usta bir 
savunma yaptı.

Ve. Son gün yargıç kararını 
okudu.:

“- İddia ile ilgili yeterli delil 
bulunmamış ve sanığın beraatine 
karar verilmiştir.”

Yargıç kararını bildirdikten 
sonra, sanık usulca avukatının 
kulağına fısıldadı.

Şey, avukat bey, acaba 
şapkamı da verecekler mi?”

. Güzel bir savunma, ve kanundaki 
boşluklar dâvaları beklenmeyen 
sonuçlara götürüyor.

Sözün Özü
Başarıyı;
En kötü biçimde kullanmak, 
Onunla övünmektir.

“Gup de Maupassant’

Terörün başı Apo olayında açık
ça görüldü.

Sağlanan başarı, reklam gibi 
kullanılmadı.

Televizyon kanalları tek tek ge
zilerek, olayın ayrıntılarına giril
medi.

Belki de bu şekilde davranıla
rak, en İyi reklam yapıldı.

Halk pireyi deve yapan Liderle
ri gördükten sonra, bu tür bir dav
ranışı yerinde buldu ve takdir etti.

Yâni övünmeden, elde edilen 
başarı en iyi biçimde kullanıldı.

Konu iç politikaya alet edilme
di.

Güvenlik güçlerinin büyük bir 
soğukkanlılıkla sağladığı bu başa
rı, siyasi kulvarlara taşınmadı.

Bir başka deyişle, yüzüne- 
gözüne bulaştırılmadı.

Devlet adamlığından, iyi bir ör
nek sergiledi.

uçuk" bir söz
O kadar aptaldı ki, motosiklete 

binmeden önce, semer 
takıyordu,

Adayların İş Programları
Gemlik Belediye Başkan adayla

rı, İş programlarını açıklamaya baş
ladılar.

Açıklanan iş programlarında, ilgi 
çeken projeler ve seçmene verilen me
sajlara kısa kısa değinmek istiyoruz.

1) ANAP Belediye Başkan adayı, 
Sayın Nurettin Avcı’nın iki önemli pro
jesi göze çarpıyor.

, - Birincisi, Modern çarşı ve oto
park projesi,

- İkincisi, Eylül-Ekim 'aylarında 
doğalgazın gelişi.

2) (CHP) Belediye Başkan adayı, 
Sayın Nezih Dimilli seçmene, “Gem- 
lik’e sahip çıkmanın zamanı geldi.” 
mesajını veriyor. »

' Sayın Dimilli’nin, göze çarpan bâzı 
projeleri:

- Katlı otopark projesi.
- Kültür sarayı projesi.
- Kavşaklarda sinyalizasyon ya

pımı.
3) Fazilet Partisi Belediye Başkan 

adayı, Sayın Mehmet Turgut, sevgi 
temasını işliyor.

Ve seçmene, “Benim için çok 
önemlisiniz” mesajını veriyor.

Sayın Turgut’un ilgi çeken bazı pro
jeleri :

- Bir yıl içinde doğalgazın getiril
mesi..

- İstişari mahiyetle “Halk meclisi
nin” kurulması. ‘

- Deniz otobüsü seferlerinin baş
latılması.

- Belediye hastanesinin kurulma
sı.

4) (MHP) Belediye Başkan adayı,1 
Sayın Osman Doğan seçmene, 
“Gemlik Harekete Geçiyor” mesajını 
veriyor.

Sayin Doğan’da iş programında, 
rakipleri gibi doğalgaz, kültür sitesi 
ve otopark projelerine yer veriyor.

Ama. Uzun vadede hayata geçir
mek istediği, iki ilginç projesi daha var.

- Belediye öncülüğünde, Toplu- 
Konut yapımı.

- Mevcut iskelenin yolcu taşıma
cılığına tahsil edilmesi ve tahmil- 
tahliye işlemlerinin yapılacak yeni 
bir iskeleye alınması.

Bu hafta, iş programları kamuoyu
na yansıyan Başkan adaylarının proje
lerini ve seçmene verdikleri mesajları 
“ÖZETLE” yansıtmaya çalıştık.

Okurlarımız daha fazla bilgi için, 
Başkan Adaylarının Seçim Broşürle
rine başvurabilirler. _ _

Önümüzdeki haftalarda, “ diğer 
adayların iş programlarını ve projele
rini özetle aktarmaya devam edece
ğiz.

Tüm partilere, sağduyulu ve se
viyeli kampanya diliyoruz

COŞKUNLAR Ltd.Ştİ
İP€K

SHOWROOM

Cep Telefonları 
ALCATEL 
ERICSSON 

CİNE 5
BİR DÜNYA MARKASI

Kurban bayramınız Kutlu Olsun.
Hamidiye Mh. 
Han Arkası Sk. 
No: 8 GEMLİK 
Tel: 513 12 63

Hamidiye Mh. İ.Akıt Cd. 
No : 7 GEMLİK 

Tel : (0.224) 513 49 36 
Fax : (0.224) 514 06 00

İstiklal Cad. No: 29/A 
Tel: 513 50 69 
Faz : 513 86 40 

GEMLİK
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Gemlikli Hemşerilerimmiıı 
Kurban Bayramım Kutlar, 
sağlık, mutluluk ve

GÜZEL NAKLİYAT
SANAYİ ve TİCARET Ltd. Şti.

I ■ 'MA jaruk QÜ2€£
Tel: (0.224) 513 46 81 - 513 67 00 (3 Hat) GEMLİK

Kurban Bayramı 
Gemlik Halkına 

sağlık ite huzur dolu 
yünler yetirsin.

SAĞLIKLI BESLENMEDE GÜVENLİ YAŞAM. 
SOFRALARINIZDA AĞIZ TADI EKSİK OLMASIN.

i
I

MINA
YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yalova Yolu - GEMLİK
I Tel : 513 14 50 - 513 16 50 Fax : 513 46 67

BııyRimıınızı 
kutldR, 5<ıglı k ve 

ııfiyeHerç dileRiz. 
flgız tadınız bol 

olsun.
ANTEP SOFRASI
PİDE VE LAHMACUN

SALONU
İstiklal Caddesi No: 48/B 

GEMLİK
Tel: 514 75 58

Evlere servis yapılır
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CKur&an bayramınızı kutlar, 
Cenabı ?\tfafı’tan sağlık, 

mutluluk ve başarılı günler 
ihsan etmesini «İUerig.

Gemlik İlçe Teşkilatı

Sıradan değil, 
S er ay’dan * । ı r- n ı a

Peşin fiyatına 5 taksit' SOrA GALLERlA
{Mübarek (Kurban bayramınızı (En (Jçten (Dileklerimizle 

(JÇutlar, (güçtik Qevinç(erinizin büyük kutluluklara '
Dönüşmesini D^ef,iz.

>Y Modüler Mobilya 
iY Abajur ve Resimler 
tY Koltuk ‘takımları 
1Y 2'U kanepeler 
sY berjer Koltuklar 
☆ 3’lü yataklı t

Sandıklı kanepeler

☆ yatak örtüleri
İY Uyku setleri
-Y Nevresim ‘takımları
☆ ÇJkiz yatak başlıkları 
iY yaylı yataklar
& Sehpa takımları

Rahatlık ve kolaylığın buluştuğu 
noktada düylediğiniz ortamları yaratın!

Stanza Modüler Mobilyaları odalarınızı kafanıza göre 
şekillendirebilmeniz için ihtiyacınıza göre modül takımınızı 

tamamlayabilmeniz için, uzun yıllar sağlıkla ve güvenle 
kullanabilmeniz için üretiliyor.

Stanza Modülleri sevileceğini bilerek tüm seray mağazalarında 
çok iddialı bir şekilde sîzleri bekliyor

SİZE ÇOK ŞAKINIZ

RKMflNLfîR fl.Ş.
İstiklal Cad. No : 50

Gemlik / BURSA
Tel: (0.224) 514 26 60 - 514 26 61

O Silinebilir çok
Q Çift kişilik yatak olabilen kanepeler 
O Kendi koltuğu ve berjer koltuğu ve 
berjer koltuk ile takım olabilme özelliği 
O Kolayca açılıp kapanabilen, deforme 
olmayan yatak sistemi
O Parkeyi ve parlak zeminleri çizmeyen 
ayak ve tekerlek sistemi
O Tamamı boyalı metal iskelet
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Kurban bayramınızı en iyi 
dileklerimizle kutlar, sağlık, 

mutluluk ve hayırlı 
ramazanlar dileriz.

Cga^rammızı kutlar, 
safjhk, mutfufuk ve 
huzur dofu günler 

dileriz.
Tadı damağınızda kalacak

JOZUNERI
MİMARLIK-İNŞAAT TİC. LTD.ŞTİ. .

İbrahim Akıt cad. Akıt İş Hanı Kat: 3 GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 42 32 - 513 13 46

ZİYAFET
LOKANTASI tfe IZGARA SALONU

Gazhane Cad. Kaptan Apt. Altı 
GEMLİK

Tel : (0.224) 514 64 25

MATBACILIK- YAYINCILIK- REKLAMCILIK
O Fatura O Perakende Satış Fişi O Broşür
O Sevk İrsaliyesi O Serbest Meslek Makbuzu O Zeytin Etiketi
O Gider Makbuzu O Adisyon. O Cilt İşleri

O Müstahsil Makbuzu O Kitap-Dergi \ O Kartvizit

Her <uirlü JVlatbaa işlerinde Hizmetinizdeyiz.
Gazhane Caddesi Np :51/A GEMLİK (Bankacılar Lokali Karşısı)

Tel & Fax : (0.224) 513 17 97

Tüm Dost 0e 

Müşterilerimizin 

Kurban Bayramını Kutlar, 

Sağlık, Mutluluk 0e Huzur 

Dolu Günler Diteriz.

QcvgiCi Gemlik Halkının 
ç^ur&an bayramını O^utiar, 

Safjhfc, ÇMMufok w Güzd Genler 
Getirmesini ve Hayırlara kesite 

Olmasını <J)tf erim.

DYP Belediye
Başkan Adayı

IHSAN ATEŞLİ
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KfiMHR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE

BİR DEFADA 15 MİLYON TL LİK ALIŞVERİŞ KAPAN 2000KİŞİKE,
BÜKÜKLÜ KÜÇÜKLÜ ANINDA KAZANACAĞINIZ HEDİKELER

GELİN GÖRÜN, HESAPLI ALIŞVERİŞ EDİN
BU HEYECANI YAŞAYIN

Alışverişinizi yapın,hediye panomuzdan hediye numaranızı çekin 
hediyenizi anında kazanın ve alın götürün

Tüm Dost Ve Müşterilerimizin
Kurban Bayramını Kutlar, sağlık, mutluluk

Ve basarılar diteriz.

TT'lfeT^ | ~v frĞT^fröfr^T"IVIT^
IMPER 51 EKRAN TELEVİZYON 
SANSUI 37 EKRAN TELEVİZYON 
SHOW 37 EKRAN TELEVİZYON 
VESTEL 37 EKRAN TELEVİZYON
VESTEL BUZDOLABI FR262 İKİ KAPILI
ARÇELIK 3320 ES OTOMATİK ÇAMAŞIR MAKINASI 
BEKO AGUSTUS OTOMATİK ÇAMAŞIR MAKINASI 
BOSH ELEKTRİKLİ SUP.URGE 1300 W
BEKO 1181 ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
ROVENTA FK34 ÇAY KAHVE MAKINASI
ARÇELIK TİRYAKI ÇAY KAHVE MAKINASI
KRUPS.ÇAY KAHVE MAKINASI
ARÇELIK ARK99RS ROBOSET
BİSİKLET 18 VİTES CASPINO
BİSİKLET 8-10 YAŞ GRUBU CONCORDE
RADYAN SOBA
BARBEKU
ZASS.UTU
SUN UTU 
BROVVING SAÇ KURUTMA MAKINASI 
VVINDY SAÇ KURUTMA MAKINASI 
R0WENTA SAÇ KURUTMA MAKINASI 
CITIZEN ÇALAR SAAT 
CONTI VT90 HALI YIKAMA 
ARÇELIK 2’LI ELEKTRİKLİ OCAK 
ELITE CH16SF VANTİLATÖR AYAKLI 
HAVLU TAKIMI 
TOMATO MUTFAK BLENDER 
ANADOLU ÇOCUK HALISI 105X150 
HURSULTAN ÇAYDANLIK TAKIMI 
CEM TEFLON l AVA SAPLI KAPAKLI 
KÜTAHYA PORSELENDEN PORSELEN HEDİYE 
PLS SEPET ONLUK KASE SETİ 
EMSAN 108 TENCERE KAPAKLI TEK 
EMSAN 24CM SAPLI TENCERE 
EMSAN CORN FLORN 22CM TAVA 
EMSAN CORNFLORN 20 CM TAVA 
6’LI CAM PASTA TABAĞI 
ERKEK ŞEMSİYE BASTONU 
erkek şemsiye 
SUNTEa emprime kumaş 
SCARLETTE 10241 6’LI ÇEREZLİK 
PİLOT YELEK

4
1
1
1
1
1
3
1
9
1
1
1
1
3 
5
2 
2
1 
32
30
1
1
3
1
1
5 
10
5
1
1
15
1
12 
6
3 
3
2 
8
3
2
2 
6
3

DARDANEL.HEDJYE SETİ 
PLS TEPSİ ONLUK BARDAK SET 
EMSAN PLS KAPAKLI MİNİ TENCERE 
EMSAN CORNFLORN KAPAKLI TENCERE ORTA 
BUYUK ÇAMAŞIR SEPETİ DÜNYA PLAS 
CLASSO ARC İTHALŞEKERLIK 
FOCUS FREE FOTOĞRAF MAKINASI 
MİNİ BEBEK SANDALYE 
DÜNYA ÇOP. KOVASI KAPAKLI 
DÜNYA TEMİZLİK SETİ 
FUTBOL TOPU OFFICIAL 
GLASSO ARC FİNCAN TAKIMI SILVADAVIRA 
ASKILI BAYAN ÇANTA 
HASIR BAYAN ÇANTA 
PRIBEK BEL ÇANTA 
SELECT OKUL ÇANTASI 
WILKINSON 5’LIEXTRA II JİLET 
MEGA MERVE BAKLİYAT ŞETI 
CASTEL ÇAY MAMUL SETİ 
OĞUL BAL SETİ . .
ŞENOZ KURUYEMİŞ MAMUL SETİ 
PRIMA BEBEK KÜVETİ 
SEBZE SARMA MAKINASI 
İTHAL SALATA KARIŞTIRICI 
KAĞIT BÜRO DELGEÇ 
OMOMATIK 800GR 
OMOMATIK 8KG. 
EVÇAY MEYVELİ ÇAY ADET . . 
ANTIKAL 500 GR KİREÇ ÖNLEYİCİ 
ANTICAL 500GR BEYAZLATICI VEYA TUL 
GÜNEŞ GOZLUGU (REYONDAN SEÇEREK ALIN 
GURAL PORSELEN 3’LU SET 
BARIŞ MANÇO MANÇOLOJI 
UNI WIPES 80’LI DUZ ISLAK MENDİL 
TUMBA REÇEL 800GR (SEÇEREK ALIN) 
P.B. ŞEBNEM 54718 6’LI CAM TABAK 
P.B. ŞEBNEM 54711 6’LI CAM KASE 
P.B. ŞEBNEM 54721 6’LI CAM TABAK 
P.B. ŞEBNEM 54723 6’LI CAM TABAK 
SPRITE 500ML PET 2’LI

1 ADET 
41
1 
2
4 
56
2 
22
1 
1
5 
3
6 
2
7 
50 
30 
15 
10 
10 
30
3 
1
1 
5 
24
5 
150 
300 
40 
100 
20
5 
100
50 
25 
25 
25 
25 
601

TOPLAM 2000 ADET
KAMAR l’den alışveriş eden müşterilerimiz, hediye numara seçimine

KAMAR 2 Mağazasında alış veriş fişi ile katılacaktır.
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Sayın Ortaklarımızın ve 
Çemlik Halkının 
JVlübarek Kurban 
IŞayramını kutlar, 
sağlıklı ve mutlu günler 
geçirmelerini dileriz.

S.S. GEMLİK ESNAF 

ve SANATKARLAR 
KREDİ KEFALET 
KOOPERATİFİ

Sayfa : 10 '

■Hİ

Cok Saygıdeğer yaslılarımızın 
\!ASLILAR HAFTASI’nı 

Kutlar, Mutluluklar bilerim.
Geçmişine sahip çıkmayan bir toplum 

gelecekten hiçbir şey beklememeli. 
GEMLİK YARDIMSEVENLER DERNEĞİ 

SOSYAL KOMİTE BAŞKANI İLTER YILMAZ

Gemliklilerin

Kurban Bayramını 
Kutlar, Sağlık

Mutluluk 0e Huzur 
botu Günler

Getirmesini biteriz.

GEMPORT
HKMRNLflR KOLL ŞTI.
Sinan Akman dZ Süer Akman ve 

JVlakdumlan
Ilıca Cad. No : 101 GEMLİK

Tel : (0.224) 513 10 75 - 513 16 95 - 513 16 87
Fax : (0.224) 513 18 75

Gemlik Liman ve 
Depolama 

İşletmeleri A.Ş.
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Değerli Gemlikli 

Hemşerilerimin Kurban 

Bayramını Candan kutlar, Aileleri 

ile Birlikte Sağlık, Mutluluk Ve 

Barış İçinde Huzur Dolu Günler 

Geçirmelerini Dilerim.

İnş. Müh. 
Nurettin AVCI 

Gemlik Belediye 
Başkanı
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KAFOĞLU YAĞ SABUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

GENEL KURUL İLANI
Şirketimizin olağan ortaklar genel kurul toplantısı 14.04.1999 Çarşamba günü saat 

14.00'de Gemlik, TJmurbey sanayi bölgesi No. 30 adresindeki şirket merkezinde 
yapılaçaktır.

Bilanço kar-zarar hesapları şirket merkezinde ortakların tetkikine sunulmuştur.
Tüm ortakların anılan gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM

1. Yoklama.
2. Açılış.
3. Başkanlık Divanı seçimi
4. Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması yetkisinin verilmesi.
5. 1998 yılı faaliyet raporu, 1998 yılı bilanço, kar-zarar tablolarının okunması.
6. Denetçi raporunun okunması.
7. Raporların görüşülmesi ve kabulü.
8. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin ibrası.
9. Denetçi seçimi.

10. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin hakkı huzur ve ücretlerinin tesbiti.
11. Yönetim kurulunun 09.03.1999 tarih, 438/2 sayılı kararının alınması.
12. Dağıtılmamış geçmiş yıllar karı ile 1998 yılı karı hakkında karar ittihazı.
13- Dilekler.
14. Kapanış.

İZeytinspor aldığı farklı galibiyetlerle taraftarlarını sevindiriyor.

Zeytinspor
İkinci Lig Bayanlar futbol Ligin’de mü 

cadele eden ve ilk ilçe takımı olmakla Türki
ye'ye gündemini yazdıran Gemlik Zeytinspor 
Bayan futbol takımı, geçtiğimiz hafta pazar 
günü ikinci yarı ilk maçını kendi saha ve se
yircisi önünde oynadığı İstanbul Gümüşsüyü 
takımı ile yaptı.

İlk dakikalardan itbaren maça hızlı başla
yan Zeytinspor. maçın 5 ve 10. dakikalarında 
yeni transferi Asya ile golü buldu. Bu goller
den sonra rahatlayan Zeytinspor 1'7. dakika
da Arzu, 20 ve 31. dakikada Yaseminin gol
leriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapadı.

Gemlik Zeytinspor takımı ikinci yarıda da 
ardı arkası kesilmeyen ataklar sonucu Emi- 
ni ile farkı 6-0 yaparken 82. dakikada Arzu 
kendisinin ikinci takımının yedinci golünü 
atarak maçın skorunu belirledi. (7-0)

Maçtan sonra açıklama yapan Antrenör 
Ömer Erdem, “İkinci yarıya iyi bir başlan
gıç yaptık. Yeni tranferimiz Asya’da um
duğumuzdan daha güzel futbol oynuyor.

çok farklı
Çalışmalarımıza devam ediyoruz, şampi
yonlukta iddalıyız.” dedi.

Zeytinspor takımı bu sonuçla puanını 
18’e çıkartarak liderliğini devam ettiriyor. 15 
gün sonra Susurluk ile karşılacak olan Zey
tinspor, hazırlıklarını haftada üç gün tek id
manla yapıyor. Zeytinspor, karşılaşma şu 
kadro ile katıldı:

Saha : Gemlik Atatürk Stadı
Hakemler: Fatma Mutlu, Nevin lşıkr Dilek 
iltegün
Zeytinspor: Ayfer, Nurdan, (Derya), Mel- 
da, (Tül ay), Handan, Arzu, Yasemin, Me
lek, Neslihan, (Elif) Necmiye, Emine, As
ya-
İst. Gümüşsüyü : Dilek, Özge, Demet, 
Gülsemin, Nurten, Funda, Pınar, Gülin, 
Hatice, Senem, Ayşe.
Goller: Dk.5-10 Asya, Dk.17-82 Arzu, 
Dk.20-31 Yasemin, Dk 80 Emine (Zeytin).

TEŞEKKÜR
Sevgili Babamız 

SALİH ERÇEK’in 
vefatında bizleri yalnız bırakmayarak, 

cenaze merasimine iştirak eden, 
s çiçek gönderen ve acımızı 
bizlerle paylaşan dostlarımıza 

teşekkür ederiz.
Feyyaz- Feridun- Ferruh - Nilgün - 

Sabiha - Beril - Melis- Merve ERÇEK

Tüm Çemlik Halkının 
Kurban bayramını 

En Öçten Dileklerimle Kutlar, 
Hayırlara Vesile Olmasını 

Dilerim.

Basketbolda Gemlikspor, yine fark attı.

Gemlikspor: 89 Antalya DSİ: 67
Basketbol’daki gururumuz Gemliks

por, rakip tanımıyor.
Bölgesel Basketbol Liginde liderliğini 

devam ettiren Gemlikspor Basketbolta- 
kımı geçtğimiz hafta sessiz sedasız An
talya deplaşmanda 14. maçına giderek 
Antalya DSİ sporu 89-67 farklı yenerek 
AntalyalI Basketbol sevenlere güzel 
basketiyle kendini sevdirdi.

Tamamı Gemlikspor’un hakimiyetinde 
geçen karşılaşmanın Ik devresi 42-39 
Gemlikspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda daha güzel bir oyun ser
gileyen Gemlikspor maçı 89-67 galip bi
tirdi.

Maç sonunda ise AntalyalI basketbdl- 
severler Gemiikspor’u alkışlarla soyun
ma odasına uğurladı.

DÜjPadayıNuretti 
Ktahçe’ye i'k 
duygun yerler 

yaşlılara 
ifflir sarayı, t 
ask alanları, kap* 

Idnıipmücadı 
ı® Manastır aı 
jrt, kullanılan 
nesini İhtisas 
salacak. Mı 
jul paldan, beli 
ite uygun yeren 
•et. merkezi park 
jizerienecek. çöp 
Mkdoğalg 

İ ^r, belediyeler bi 
i pwsi gerçekle

Gemliksporşampiyonluğunu kutladı İLAN 
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ

Gemlikspor Kulübü geçti-, 
ğimiz cumartesi günü akşamı 
düzenlenen eğlenceyle şampi
yonluğunu kutladı.

Milton Aile Gazinosü’nda 
düzenlenen şampiyonluk kut
lamasına, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Gemlikspor Ku
lübü Başkanı Faruk Güzel ve 
yöneticileri, ANAP Partisi Bur
sa Millektvekili adayı Kenan 
Sönmez, ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin, Zeytin spor yö
netim .kurulu ve Gemiikspor’u 
sevenler katıldı.

Gece geç saatlere kadar 
eğlence ile devam etti.

Öte yandan Gemlikspor’un 
3. lig terfi maçlarında karşıla
mağı takımlar belli oldu.

. Birinci tur maçlarının 22 
Nişan, 25 Mayıs tarihleri ara
sında Sakarya'da yapılacak 
maçlara Zonguldak, Bolu ve 
Bursa Bölgelerinden ikişer ta
kımların katılacağı 61ı gruplar 
halinde maçlar oynanacak, Li
der çıkan takım İkinci tur maç
larında da lider çıkarsa 3. lig'e 
katılacak.

. Gemlikspor Antrenörü 
Mehmet Tan yaptığı açıklama
da, “Haftada dört gün tek İd
manla çalışmalarımıza de
vam ediyoruz. Katılacağımız 
gruplarda birinci çıkarak 
üçüncü lige katılacağız, fut
bolcularıma güveniyorum. “ 
dedi.

S.N Köy/Mahalle
.1- Adliye K
2- Büyük Kumla K
3- Engürücük K

4- Karacaali K
5- Kurşunlu K
6- Orhaniye M

7- Orhaniye M

Mevkii Çinsi Pafta Ada Par.
Osmanbey Tarla 4-7 - 1473
Dereağzı Tarla ' 13 -- 2319
Köyiçi Bahç.3 kat H22a. 08 - 2056

Kagir ev.c.4.c
Narlıbayırı Zeytinlik 1 -- 1813
Kabağaç Çalılık 10 -- 1444
Kumlabayır Zeytinlik 6 MIII 887 1
yolu
Mermerağıl Tarla 14 369 11

Yüzölçümü Tah. Bedel
6475 m2 2.000.000.000.-

122 m2 150.000.000.-
380.51 m2 16Ö0.000.000.-

3875 m2 3800.000.000.-
775 m2 700.000.000.-
457,85 m2 4000.000.000.-

934 . m2 675.000.000.-

Geç.Teminat Tarih Saat
400.000.000.- 13.4.99 10.00

30.000.000.- 13.4.99 10.30
320.000.000.- 13.4.99 11.00

760.000.000.- 13.4.99 11.30
140.000.000.- 13.4.99 14.001
800.000.000.- 13.4.99 14.30

135.000.000.- 13.4.99 15.00

Yukarıda tapu kayıtları ve ihale bilgileri belirtilen hâzinenin özel mülkiyetindeki toplam yedi adet taşınmaz 
mal 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre AÇIK TEKLİF USULÜ ile karşılarında gösterilen gün ve saat- L 

lerde malmüdürlüğümüzde toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı satılacaktır.

ihale bedeli üzerinden KDV'si alınacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya teminat 

mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte) resimli ikametgah senedi, nüfuz cüzdan örneği ile özel kişilerin adı- > 
na vekaleten ihaleye girecek kişilerden noter tastikli vekalet.Tüzel kişiler ise 1999 yılı içerisinde alınmış Ti- j 

caret odası sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noter tastikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte İha- 1 

le saatinde komisyon huzurunda bulunmaları gerekmektedir.

Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri dahilinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisine götüre- J 
bilir. Postada meydana gelebilecek necikmeler kabul edilmez: Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ser- | 

besttir.
İlan olunur. i

Seçimlere bni 
Yerelde vataı 

^milletvel
Bu nedenle 

sinler önemli. 
. Halkın önüne 

l-Belediye B 
Muhtarlığı 4-İl G 
. Gemlikli seçn 

Şizseçimle’rir 
İptal edilecek 
H Nisan gûı 

Riz Oy kı 
^yen kuyruklar 
. Buna karşın, 
"^muzu yerin

Gemlik'te yeı 
ftye başlandı.

Sokakta herk 
Sağlıklı bir ya 
"Oia herkesi 
^ün yenil 
Herkes gönlü 

Jo* Körle 
^laiklerinde \ 
’^Yerekokuri 

“Ol keseden. 
Halta bu ga» 

^verdikten 
^endirmesir 

^tceenönr 
rîeS1'Ey,ûl E 
®rSavunu 
* Ulaşmağı 
J^unuz. 
C>inal« 
f'^lıko 

JT’ü olanı j^jiy hayrı
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