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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON j/ETERLİ f

KÖRF6Z OFS€T
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

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

n^îisangünü yapılacak olan yerel seçimlerde, Gemlik Belediye Başkan adaylığına adaylığını koyanlar, kapı kapı dolaşarak oy istiyorlar.

Neler vaad ediyorlar
Yerel seçimlere 12 gün kalan ilçemizde belediye başkanlığına aday olan siyasi partilerin belediye başkan adaylan yoğun bir çalışma içine 

girdiler. Kapı kapı dolaşan başkan adayları, seçmene bol vaadler içeren broşürler dağıtıyor. Adayların vaadlerini aşağıda okurlarımıza sunuyoruz.

ANAP adayı Nurettin AVCI: 
Çukurbahçe'ye ilköğretim 
okulu, uygun yerlere sağlık 

^polikliniği, yaşlılara huzure
vi. kültür sarayı, spor ve 
park alanları, kapalı spor 
salonu için mücadele, ka-t 

iyıkhane Manastır arası gezi 
bandı, kullanılan Devlet 
Hastanesini ihtisas Hasta
nesi yapılacak, Manastır’a 
çocuk parkları, belediye is
kelesi uygun yere nakledile
cek, merkezi park yeniden 
düzenlenecek, çöpler gece 
toplanacak, dogalgaz gele
cek, belediyeler birliği arıt
ma projesi gerçekleşecek.

FP adayı Mehmet TURGUT : 
Halkla ilişkiler Müdürlüğü ku
rulacak, Nacaklı’ya gölet ya
pılacak, kaldırmışız ve asvalt- 
sız sokak ve cadde kalmaya
cak, Manastır’a doğru kordon, 
devam edecek, yem bir süpür
ge aracı alınacak, huzurevi ve 
aşevi kurulacak, gençlere burs 
verilecek, doğal gaz bir yılda 
gelecek, Manastır’a Sağlık 
Ocağı açılacak. Devlet Hasta
nesi Belediye Hastanesi’ne dö
nüşecek, otobüs ve minibüs 
garajı yapılacak, iskele ıslâh 
edilecek, deniz otobüsü sefer
leri düzenlenecek, ÇTV ve 
Emlak Vergisi düşürülecek •

CHP adayı Nezih DİMİLİ:
Hazır olan kültür sarayı inşaatı
na hemen başlanacak, perso
nelin eğitimine önem verecek, 
uygun alanlara ağaç dikilecek, 
çocuk parklarının sayısı arttırı
lacak, çağdaş sokak ve cadde
ler yapılacak, ilçe içinde sinyali
zasyon lambaları konacak, du
rak ve otobüslerde yenilemeler 
yapılacak, ikinci SSK Hastane
si kuruma girişiminde bulunula
cak, yaşlılar için huzurevi yapı
lacak. Gençlik ve Spor Bakanlı
ğı ile temasa geçilip yeni fırsat 
alanları kazandırılacak. Sivrisi
nek ve karasinekle zamanında 
mücadele yapılacak.

DYP adayı İhsan ATEŞLİ:
İdari .kadrolar yeniden düzenle
necek, seyyar sağlık hizmeti 
verilecek, Halkla İlişkiler Bölü
mü kurulacak, Yap-lşlet Devret 
modeli ile otoparklar kurulacak, 
Gemlik müzesi kurulacak, yeni 
otobüsler alınacak, iskele Sun- 
ğipek’in önüne kaydırılacak, şu 
anda kullanılan hastane, Genç
lik Merkezi’ne dönüştürülecek, 
bir bölümü doğum hastanesi 
olacak, Kordon Manastır yö
nüne gidecek, yeşillendirmeye 
hız verilecek, llıcaksu civarı ge
ce kondu önleme bölgesi ola
cak, Manastır ve Hisartepe'ye 
semt pazarı kurulacak.

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER
Bol vaadler

î Seçimlere bniki gün kaldı.
Yerelde vatandaşı belediye seçimleri ilgilendirse de 

genelde milletvekili seçimleri yaşantımızı etkiliyor.
Bu nedenle 18 Nisan günü yapılacak çok sandıklı 

seçimler önemli.
Halkın önüne bakın kaç sandık konacak:
1-Belediye Başkanı 2- Belediye Meclisi '3- Mahalle 

Muhtarlığı 4- İl Genel Meclisi 5- Miletvekili 
F Gemlikli seçmen 5 sandığa girip çıkacak.

' Şiz seçimlerin sonuçlarını düşünebiliyor,musünuz? 
İptal edilecek oyları görüyor m.üsunuz?
18 Nisan günü sandıkların başında çok sıra bek- 

liyeceğiz. Oy kullanma saati bittiğinde, oy kullanmak 
isteyen kuyrukların uzunluğunu birlikte gözleyeceğiz.

Buna karşın, demokrasinin bir kuralını, vatandaşlık 
borcumuzu yerine getireceğiz. ,

Gemlik'te yerel seçimler heyecanı yeni'yeni hissedil 
meye başlandı.

Sokakta herkes birbirine soruyor, kim önde diye, 
Sağlıklı bir yanıt verenin çıkma olanağı görülmüyor. 
Ama herkes kafasına göre varsayımlarda bulunuyorlar. 
Hergün yeni bir başkan seçiliyor.
Herkes gönlüne göre başkanını seçiyor.
Gemlik Körfez olarak Belediye başkan adaylarının 

seçildiklerinde yapmayı vaad ettikleri işleri bu hafta 
özetleyerek okurlarımıza sunduk.

Bol keseden atan başkanları vatandaşlar görsün dedik.
Hatta bu gazeteyi saklasınlar da aradan yıllar geçtikten 

sonra verdikleri sözden hangilerini yerine getirmişler 
değerlendirmesini yapsınlar.

Bence en önemli iddia Nurettin Avcı’dan geliyor.
Avcı, Eylül Ekim aylarında doğalgazın Gemllk'e geti 

rileceğini savunuyor. Bunu Mehmet Turgut bir yıl da diye 
kendi kafasına göre proğramlıyor.

Biliyorsunuz, Gemlik beş yılda modern bir ninibüs ve 
otobüs terminaline kavuşamadı. Oysa Sayın Avcı, bu 
konuda iddialı konuşuyordu.

Önemli olan bol keseden atıp tutmak değil, halkın ihti 
yacı olan hizmetleri önemine göre yapmak olmalı.

Esnaf Odası’nda heyecanlı kongrede, İbrahim 

Talan ve Mustafa Margılıç’ın listeleri yarıştı

İbrahim Talan
yeniden başkan

Gemlik Muhtelif Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Genel Ku
rul Toplantısı’nda İbrahim Ta

lan ve listesi yeniden yönetim 
kuruluna seçildiler.

• 24 Mart çarşamba günü 
kongre, seçimler nedeniyle 
heyecanlı ve çekişmeli geçti.

Kongrede, Talan ve listesi 
682 oy alırken, Mustafa 
Mafgılıç ise 449 oy aldı.

Haberi sayfa 4 ’de

Bölge Trafik Denetleme 
istasyonu açıldı

Gemlik-Yalova yolunun 9. kilo
metresindeki Karsak Boğazı Mev 
kiine yapılan Trafik Denetleme İs
tasyonu hizmete açıldı.

Vali Orhan Taşanlar tarafından 
hizmete açılan istasyon, 360 metre
kare alan üzerinde kuruldu ve 10 
milyar liraya maloldu. Sayfa 3’de

DSP Seher YÜCEL:
Gemlik doğalgaza kavuşacak, 
altyapı çalışmalarına, hız yerile
cek, katlı otopark: yapılacak, 
parkmetre uygulâfnâsına geçi
lecek, otomatik sinyalizasyon 
devreye sokulacak, çok amaçlı 
kültür merkezi, yapılacak, ilko
kul etüd çalışmaları ve üniversi
teye hazırlık kursları açılacak, 
kreşler desteklenecek, kapalı 
spor sahası ve semt kurulacak, 
65 yaş üzerindeki vatandaşlar 
otobüslerden ücretsiz yarar
lanılacak, İstanbul - .Gemlik 
arasına deniz otobüs seferleri 
kurulacak, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin Demirtaş raylı 
sistemi Gemlik'e bağlanacak.

DTP Ahmet ATALAR :
Sürekli akan temiz su, hava kirlili
ği kaliteli yakıtla son bulacak, sey
yar satıcılar denetlenecek, düş
künler yurdu kurulacak, modern 
kültür merkezi yapılacak, yeni bir 
düğün salonu inşa 'edilecek, 
kablolu televizyon getirilecek, 
llıca'ya fizik tedavi merkezi 
yapılacak, ulaşım öğrenci ve 
öğretmenlere ücretsiz olacak, 
mesire ve piknik yerleri yapılacak, 
tüpgaz bayileri şehir dışına 
çıkılacak, Manastır Mevkiinde 
pazaryeri kurulacak.

MHP adayı Osman DOĞAN :
Halka ilişkiler Müdürlüğü kuru
lacak, Manastır’a modern ka
nalizasyon,. kollektör-arıtma de
şarjı tesisi yapılacak, aşevi ku
rulacak, Gemlik doğalgaza ka
vuşacak, gıda analiz labaratu- 
varı kurulacak, zabıta güç
lenecek, kültür sarayı 
yapılacak, otobüslerden 65 yaş 
üzerindekiler ücretsiz, üniver
site öğrencileri yüzde 50 yarar
lanacak, modern otobüs ve 
minibüs garajı kurulacak, kent 
meclisi oluşturulacak, huzurevi 
yapılacak, üretici köylü pazarı 
kurulacak, iskelenin yeri 
değiştirilecek, toplu konut uygu
lamasına başlanacak.

ÖDP Semahat NARİN :
Halkın belediye yönetimine katılımı 
sağlanacak, temel gıda mad
delerinin temizliği, fiyatı ve kalitesi 
kontrol edilecek, tanzim satış 
mağazası kurulacak, gıda 
labaratuvarı yapılacak, ilçeye 
kültürevi, kadınevi, çocukevi, 
aşevi, huzurevi ve kreşler kurula
cak, trafik sorunu çözümlenecek, 
düzenli toplu taşıma geliştirilecek, 
ilaç ve sağlık yardımı yapılacak, 
koruyucu sağlık hizmeti verilecek, 
iskeleden sadece yolcu taşınacak, 
gençlerin kültür sanat ve spor yap
maları için olanaklar sağlanacak.

Sayın Mesut Yılmaz :
“Siyasetçinin görevi halka hizmettir” 
Ne hizmeti?
Beytüimal zimmeti!..
Üç güne üç maaş
Milyonlar bulamazken iş-aş
Bilmem helal mi ki..
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KÖ^MDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Sınayın Siyasetçileri
Şu sıralarda sıkça yaşıyoruz. Siyasal 

partilerin temsilcileri ve adaylar, açık havada 
veya salonlarda propağanda çalışmaları’ ya
pıyor, oradan oraya koşuşturup nutuk atı-- 
yortar. Gözlediğim kadarıyla, partilerle küçük 
çıkar bağlantısı içinde bulunana grupçuk|ar 
veya zorunlu kahvehane sakinleri dışında, 
parti temsilcileri ya da adayların propaganda 
çlışmalarina ilgi gösteren pek yok.

Vatandaş bıkkın, ama asıl kötüsü siyase
te soğuk, güvensiz...

Siyaset, giderek inadırıçılığını yitirmekte. 
Seçmenler, bana’öyle geliyor ku, çoğunlukla 
“Yahu işte namuslu birini seçelim de...” 
umursamzlığı içinde, ya da “Hangisi gelirse 
gelsin, değişen bir şey olmaz” yargısıyla 
ipin ucunu bırakmış.

Peki ya siyasetçiler?
Sigara dumanından göz gözü görmeyen 

bir mahalle kahvesinde mikrofonu eline alıp 
avaz avaz bağıranı mı istersiniz? Pazar es
nafının fırdolayı turalayıp gülücükler dağıtını- 
nı mı? Ya da yolda kendi halinizde giderken 
ansızın elense çekip ıslak dudaklarıyla sura
tınıza yılışık öpücükler konduranım mı?

Ben özellikle kahve toplantılarının gedik
lerinden rahatsızlık duyarım. Bu gibileri, ne 
.kadar bağırırlarsa,, o kadar etkili olacaklarına 
inanmışlardır nedense...

■ Dün, şu ünlü “5 Nisan Kararları”nın yıl-' 
dönümüydü. Siyasetçilere bir sorun bakalım; 
beşinci yılırdâ nereye getirdi bu karrlar Türki- ■ 
ye'yi? “İkinci Demokrasi savaşımr”ndan 

yana ahkam kesenlere, “Size vereceğimiz 
her oy, bu kez nerye sıkılacak kurşun ola
cak?” sualini.yöneltin;'“Mermi yiyenle, 
atan ilişkisinden söz.edin. Ne yapıt vere

cekler bakalım?
Öyle tuhaf şeyler öldü ve oluyor ki, şu 

seçim sürecinde. Alaattiri’le,. Eze Evcil e ıçh 
dışlı siyasetçilerden biri liste dışı kalıyor, öte
ki liste başında!•

Özgürlük ve Dayanışma Partisl'yle işçi Parti

si... .. ,
■ İşçi Partisi, kitap yazmış adaylarının, lis

tesini yayımladı. Partiden rnilletyekilliğine 
aday olan 24 bilim ve sanat insanının tam 
149 adet yayımlanmış yapıtı varmış. Haşan 
Puİur dünkü yazısını bu konuya ayirmiş. 
şöyle yazyordu:

“Elbette kitap yazmak çok önemli bir 
iş, lâkin o ktapları okuybilmek...

O daha önemli...
Eğer bu yazarların bu kitaplarını oku

yabilen İnsan sayısı yüz binleri bulsaydı, 
ülkenin hali bir başka olurdu.”

Doğru değil mi? "
•>*. Pulur, Özgürlük ve Dayanışma, Partisi- 

adaylarından kitap sahibi olanların adlarını, - 
.aklına geldiği kadarıyla- sıralamış ve öteki 
partilere dönük şu sorularla tamamlamış ya

zısını; .
“Tabii bu araştırmayı diğer.partilerle 

yapmalı, acba içlerinde kitap yazan kaç 
aday var?

Kitapsızların, kitaplılara oranı ne?”
Evet, evet! Mahalle kahvenize gelip bar 

bar bağıran, ömrü boyunca öğrendiği üç beş 
tümceyi yineleyip duran adylara sorun:

, “Kaç kitap okudun?”

Geçen cumartesi günü ÖDP’nin panelin- 
deydirh. Birinci.sıra milletvekili adayı Dr. En- 
gin-.Demiriz, ÖDP Merkez Yürütme Kurulu 
üy'esi ye milletvekili adayı Bülent Forta ite 
gazeteci Yurdagül Efkoca, “İnsan-medya- 

siyaset” üzerine görüşlerini açıkladılar.
Yani Türkiye’nin yaşadığı-çok ciddi bir 

sorun yumağını tartıştılar, ve şü yargıla var
dılar. ’■<

Medya, toplumun yeni efendisi, yeni 
tanrı olma yolunda!

Diyor ki Dr. Demiriz, “Totalitarizm, in
sanların giderek ‘var olan özgürlüğe’ razı

DANS
Dursun Ergüler

Yazanımız Dursun Ergüler'in .yazısının elimize ulaşmaması nedeniyle yayınlıyamıyoruz 
Özür çilleriz. Gemlik KÖRFEZ

SERBEST KÜRSÜ VediiBİLGET> Em. Amiral
Harbiyeli, Çanakkale’deki Abdullah’ın kokusu sinmiştir yatağına, sınıfındaki sırada Yemen’de 

mezarsız yatan Ali’nin sıcaklığını duyuyor musun? Sarıkamış’da kara saplanıp sakalı, bıyığı don
muş Mehmet’in titremesi iliklerine işliyor mu?

Harbiyeli; iyi bak kursağına giren kafavamaya daldırdığın kaşıkla kimbilir Plevne kahramanı ! 
bir Ömer pilav kaşıkladı.

Unutulmuş bir geleneğimizde delikanlı bir yararlılık göstermeden ona ad verilmezmiş.

Kulak verin; eski bir Harbiyeli, Anafartalar Gazisi tam bağımsızlık Gazisi Zübeyde’den olma * I 

Ali Rıza oğlu “1283" Mustafa ne demiş:
“Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri eğitimin sınırı ne olursa olsun, 

ilk önce ve her şeyden önce Türkiye’niıi bağımsızlığına, kendi benliğine, milli gereklerine 
düşman olan unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir.”

Harbiyeli unutma;
Dolmabahçe Sarayı’na toplarını çeviren zırhlıların, Yunan işgalcisinin Güzel İzmir’e çıkaran 

donanmanın sefinelerinin kış güvertelerinde taşıdıkları bayrakların kimlere alt olduğunu unutup, 
Cumhuriyet devrirnlerini dışlayarak korkunç yanılgılarla umur-ı devlet etmeye yeltenenlerin yargı
lamayı bir kamu görevi olarak; Anafartalar Gazisi tam bağımsızlık Gazisi “1283” Mustafa Türk 
Cûmhuriyeti’nin gençliğine bırakmıştır.

"Gençliğe Hitabe”nın de özü bu değil midir?

SEVR’İ dayatan düşmanlarımızın yardım ve korumasına gerek duyanlara karşı, BMM 23 Ni- ’ 
san 1920’de tarh bağımsızlık anlayışını Kurtuluş Savaşı’nda bayrak 'edinerek göreve girilmiştir.

Gazi Mustafa Kemalleri,, birinci BMM’nin Müdafa'a-i Hukuk’un, Kuva-yi Milliye'nin kahramanla
rını saygıyla ve minnetle anıyoruz.

. Birindi BMM’nin 79üncu Kurtuluş Yılı ve Bayramınız kutlu olsun.

KÖRFGZ OFSGT
MATBACILIK- YAYINCILIK- REKLAMCILIK
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Bir -garip- sandık bölgesindeki örtenim 
den birini çıkmış bir eski ba-> : mıııeıvek . 
ve ıl başkanı. Liderinin hışmına 1._ . .e 
dışı kalıyor, ama bir de bakıyorsunuz yeni 
başkan “arz-ı ubudiyet” eyleyip efendisinin 
“hak-i pay’lne yüz sürmekte!

Anlaşılır gibi değil...'

Kamuoyu yoklamalarında adı bile anıl-, 
mayan -bence kasıtlı anılmyap- iki parti var.

j olmasıyla gelişiyor. Medya sayesinde, ge- 
. niş kitlelerin bilinci ‘uyarıcı çöplüğü’ne 

dönüştü.”
' Tanrı aşkına, ÖDP adayı Dr, Engin De- 

miriz'in bu saptamlarından, mahalle kahveni
ze gelip ağzından köpükler saçarak bağıran 
siyaset bezirganlarına şöz edin.

Sınayım bakalım, anlayâcaklar mı?
Ya da öyle bir niyetleri var mı ?
Ve oyunuzu ona.göre kullanın....

a OLAY □ BURSA 2000 □ HABER 
gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç olarak geri dönecektir 

KÖRFCZ RCKLRM
Tel : (0.224) 513 17 97

O Fatura O Adisyon

Sevk İrsaliyesi O Kitap-Dergi

O Gider Makbuzu 1 O Broşür

O Müstâhsil Makbuzu O Zeytin Etiketi

O Perakende Satış Fişi O Cilt İşleri

O Serbest Meslek Makbuzu O Kartvizit

Her Tür/ü/Matbaa işlerinde 
Hizmetinizdeyiz.

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

Tel & Fax : (0.224) 513 17 97

Ze 
rarlıla 
lekeh 
lenin I

İlçe 
yetkile 
bilgiler 
hasta! 
hemer 
di.

Ayr 
teyenk 
düriûği 
nın ist 
zararlı 
Bakırlı 
gor git 
kullanılFarul

Anavı 
bayramı 
nan Sön 
ruk Gûzı 
beraberli

Kurba 
çıkartılar 
belirten 
“Ben AN 
koparanı

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1261 
Fiyatı :50.000 TL. 

j||||hlbi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER

Gazhane Cad. Nö. 51/A 
Tel: 513 17 97 GEMLİK 

| Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET 
Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

KAYIP

İnegöl Nüfus 
Müdürlüğü’nden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanım 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür,

Ercan BALİ

“KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ” 
(Tarih İçinde Gemlik) 
Zebercet COŞKUN 

KÖRFEZ OFSET ve 
AYAR KİTAPEVİ’NDE SATILMAKTADIR.

ANAP Gem 
adayı Faruk
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[Kurban Bayramı süresince Belediye Başkanı ve milletvekili adayları kapı kapı dolaşmaya devam etti.

Siyaset bayramda da sürdü
□ Seçimlere 12 gün kala belediye başkan adayları ve milletvekili aday
ları, çalışmalarının temposunu hızlandırdılar. Kurban Bayramı 
süresince köy ve kahvehane gezileri sürdürdüler, partilerinde 
vatandaşlarla bayramlaşmada moral topladılar.

18 Nisan Pazar günü yapılacak yerel ve genel seçimle
re 12 gün kala belediye başkan ve milletvekili adayları oy 
isteme gezilerini sürdürüyorlar.

. Seçim günü yaklaştıkça çalışmalarını da hızlandıran 
adaylar Kurban Bayramı'nın ikinci günü siyasi çalışmaları
na devam ettiler.

ANAP Milletvekili adayları Faruk Güzel, Kenan Sön
mez, Mustafa Nuri Bâyrak’fan oluşan üçlü,,Belediye Baş
kan adayı Nurettin Avcı ve ilçe yöneticileri ile tüm köyleri 
ve beldeleri gezdiler.

DYP ilçe örgütü bayramın üçüncü günü partideki bay
ramlaşmalardan sonra Bursa Miletvekillerinin de desteği ile 
kurşunlu beldesine giderek, Belediye Başkan Adayları 
Bayram Demir'e destek verdiler. DYP Bursa Milletvekili 
adayı İlhan Parseker, Uğur Sezmen ise Gemlik ilçe teşkila
tına Boksör Restaurant’ta yemek vererek, desteklerini iste
di.

Fazilet Partisi Belediye Başkanı Mehmet Turgut, kapı 
kapı dolaşarak oy istemeyi sürdürüyor. FP'liler gruplar ha
linde toplantılar düzenleyerek 18 Nisan da başarılı çıkmak 
için var güçleriyle çalışıyorlar.

Ecevit rüzgarıyla esen Demokratik Şol Partililer, beledi
ye başkan adayları Seher Yücel ile dolaşmadık yer bırak
mıyorlar. Bursa milletvekili adaylarınında sık sik geldiği 
Gemlik’te başta kadınlar olmak üzere, her kapıyı çalıyorlar.. 
Cumhuriyet Halk Partisi tecrübeli Belediye Başkan adayları 
Nezih Dimili ile birlikte çalışmalarının yoğunluğunu evlere

Zeytinde 
halkalı 
lekeyle 
mücadele 
başladı

Zeytin ağaçlarının za
rarlılarından olan halkalı 
leke hastalığı ile mücâde
lenin başladığı bildirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü 
yetkilerinden aldığımız 
bilgilere göre, üreticilerin 
hastalıkla -mücadeleye 
hemen başlamaları isten
di.-

Ayrıntılı, bilgi almak is
teyenlerin İlçe Tarım Mü- 
dürlüğü’ne başvurmaları
nın istendiği açıklamada 
zararlı ile mücadele için 
Bakırlı ilaçlar ve rogor, iz- 
gor gibi zehirli ilaçlarının 
kullanılması bildirildi.

Vergi 
Haftası 
kutlandı

Her yıl mart.ayının son haf
tasında kutlanan vergi haftası 
bu yıl da 22-28 Mart tarihleri 
arasında kutlandı.

ilçemizde de bir dizi etkin
likle kutlanan haftada vergi 
konusunda öğrenciler ve mü
kellefler bilgilendirildiler.

Gemlik Vergi Dairesi Mü
dürü Mustafa Erez, Vergi Haf
tası nedeniyle 22 Mart günü 
Atatürk Anıtına çelenk konar 
rak saygı duruşunda bulun
duklarını ve ilköğretim okulu 
öğrencilerince Vergi Da- 
i resi ziyaret edilerek, çalışma
lar hakkında,Öğrencilere bilgi 
verildiğini söyledi. Meslek ku
ruluşlarıyla vergi haftası nede
niyle toplantılar yapıldığını da 
söyleyen Erez, vergi vermenin 
en büyük vatandaşlık borcu 
olduğunu söyledi.

Faruk Güzel hakkında çıkarılan dedikoduları yalanladı

ANAP’lılar kenetlendi
Anavatan Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı

bayramda Bursa Milletvekilleri adayları Ke
nan Sönmez, Mustafa Nuri Bayrak ve Fa
ruk Güzel ile birlikte kenetlenerek birlik ve 
beraberlik içinde olduklarını gösterdiler.

Kurban Bayramı öncesi kendisi ile ilgili 
çıkartılan söylentilerin kasıtlı olduğunu 
belirten Milletvekili adayı Faruk Güzel, 
“Ben ANAP’lıyım kimse beni partimden 
koparamaz. Gemlik Teşkila’tına her za- 

ANAP Gemlik İlçe Teşkilâtı, Belediye Başkanı Nurettin Avcı, Adnan Tekin ve ANAP milletvekili■ 
adayı Faruk Güzel, birbirine bayramda da kenetlenerek, beraberlik içinde olduklarını gösterdiler.

yönettiler. Kadın Komitesinin, yoğun çalışmaları ile kapı 
kapı dolaşan CHP’liler, vatandaşlardan büyük ilgi gördük
lerini söylüyorlar.

Milliyetçi Hareket Partidi’nin Mühendis Belediye başkan 
adayı Osman Doğan geçtiğimiz günlerde dereboyunda se
çim bürosunun açılışında yapacağı çalışmaları içeren bir 
Gemlik kitapçığını basına dağırarak tek projeli başkan ok 
ma ünvanını eldâ etti. İl teşkilatı ve milletvekili adaylarıyla 
Gemlik'i dolaşan MHP’liler, ilçede ilk kez bir seçimde aktif 
bir. çalışma içinde görülüyorlar. MHP’liler “Gemlik’te süpriz 
yapacağız” diyorlar.

Demokratik Türkiye Partisi yeni bir parti olmanın heye
canı yanında ilçe.Başkanı Avukat Gökhan Taylan ve genç 
bir ekip, Belediye Bâşkan adayı Ahmet Atalay ile geçtiğis
iniz günlerde esnafı dolaşarak oy istediler ve çalışma prog
ramını anlatan broşürlerini dağıttılar.

Özgürlükçü. Demokrasi Partisi; örgütlenmesini'geç ta
mamlamış olmasına karşın emekli öğretmen belediye baş
kan adayı Semahat Narin ile kapı kapı dolaşarak diğer .par
tilerden her yönüyle değişik olduklarını belirterek, rantiye
cinin değil Gemlik için oy istiyorlar. ÖDP tarafından bastırı
lan broşürde kitle örgütlerinin, meslek odalarının, mahalle 
meclislerinin yönetimde etkin olduğu kültürevi, kadınevi, 
çocukevi, aşevi, huzurevi ve 24 saat açık kreşin olduğu,- 
kültür sitesinde uzmanlar yönetiminde herkese açık sanat 
kurslârı verileceği, alt yapısı olmayan doğayla bütünleşmiş, 
ulaşım ve trafik sorunu çözülmüş, bir Gemlik vaadediliyor.

Bölge Trafik denetleme 
istasyonu açıldı

İki yıl önce temeli atılan 1 di.
Şehit Necdet Bay Bölge tra
fik denetleme istasyonu 24 
Mart 1999 Perşembe günü 
Vali Orhan Taşanlar tarafın
dan hizmete açıldı.

Her yıl çok sayıda kaza
nın yaşandığı, Gemlik-Yalo- 
va yolunun 9. kilometresin
deki Karsak Boğazı Mevkii’n- 
de hizmete giren trafik de
netleme istasyonunun açılı
şına Vali. Orhan Taşanlar, 
Bursa Ejnniyet Müdürü Ke
mal Bayrak Müdür Yardımcı
sı Celal, Uzunkaya, Kayma
kam Şener Can, Garnizon 
Komutanı Süreyya Nail Uy
gun, Belediye, Başkam Nu
rettin Avcı, İlçe Emniyet Mü
dürü Nedret Argun ve daire 
amirleri ve vatandaşlar katıl- 

Trafik istasyonu hakkında 
bilgi veren Bursa Emniyet 
Müdürü Kemal Bayrak, 9.5 
dönüm arazide 360 metreka
re alan üzerine kurulan bina
nın 10 milyar liraya mal oldu
ğunu ve 1992 yılında görevi 
başında şehit düşen polis 
memuru Necdet Bay’ıri ismi
nin verildiği trafik denetleme 
istasyonu’na emeği geçenle
re de plaket verildi.

Vali Orhan Taşanlar te
rende . yaptığı konuşmada, 
“Türkiye’de biri yasa dışı 
örgütlerin gerçekleştirdiği 
diğeri de trafik olmak üze
re iki türlü terörün bulun
duğunu, trafik terörüyle 
hizmete açılan bü istas
yonların mücadele edece-

man destek verdim yine de vermeye
devam edeceğim.”

Kurban Bayramı boyunca Kurşunlu, 
K.Kumla, B.Kumla, Narlı, Karacaali ve 
Umurbey beldesinde vatandaşlarla bay
ramlaşan Faruk Güzel, Kenan Sönmez ve 
Mustafa Nuri Bayrak’a ANAP.ilçe Başkanı 
Adnan Tekin, Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı ve parti yöneticileri eşlik ettiler.

ğini” belirtti.
Konuşmaların ardından 

Kurban kesilerek bina hizme
te açıldı. Açılış kurdelesini 
Şehit polis Necdet Bay'ın eşi 
ve babası Ahmet Bay ile Ta
şanlar birlikte kestiler.

Küçük Kumla’da ağaç şenliği
Eşref ELBASAN

Çevrb Koruma Hizmetleri Dergisi ve Küçük 
Kumla Belediyesi tarafımdan ortaklaşa düzenle
nen Ağaç Dikme Kampanyası KüçükKumla'da 
Şerif Efendi, Alakaya-, Radar Yolu ve Değirmen 
önü mevkiinde gerçekleştirildi.

4 Nisan 1999 Pazar günü yapılan ağaç dikme 
kampanyasına; KüçükKumla Belediye Başkanı 
Eşref Güre, Çevre Koruma Hizmet Dergisi Bölge 
Müdürü Erhan Cesur ve dergi çalışanları, Çevre 
örgütlerinin temsilcileri ve Sponsor firmalar ve 
ayrıca KüçükKumla'da bulunan okulların öğret
men ve öğrencileri katıldı.

Kampanya’da fıstık çamı, akasya ve çınar 
yapraklı akça türü toplam 4 bin adet fidan dikildi.

Çevre Hizmetleri Dergisi yöneticileri 
tarafından yapılan açıklamada, “Hızla azalmakta 
olan orman varlığımızı korumayı ve. ülke mizin 
öncelikli sorunlarından olan erozyonla 
mücadeleyi temel hedef olarak gören Çevre 
Koruma. Hizmetleri Dergisi başta İzmir, 
Ankara, İstanbul ve Bursa gibi metropollerde, 
halkında katılımıyla gerçekleştirdiği ağaç

dikme ve çöp toplama kampanyaları ile 
okullara yönelik çevre panelleriyle halkımızı 
bu konuda bilinçlendirmeye çalıştıkları” belir
tildi.

Soykırım
Dünya 21. Yüzyıi’a eli kanlı giriyor.
Bütün dünyanın gözü önünde, Kosova’da soykırım 

yaşanıyor..
. Dünyanın en büyük askeri gücü, dünyanın en gelişmiş 

savaş uçakları ve füzeleriyle gösterilerinin sürdürürken, 
onbinlerce insan aç ve yalınayak kaçıyor.

Sanki kaçmaları için, yurt bildikleri topraklardan çıka
rılmaları için yapılıyor tüm müdahale gösterisi.

NÂTO askeri bu kadar beceriksiz mi?
Dünyanın askeri gücü bu kadar beceriksiz mi?
Efsanevi savaş araçları, hayalet uçaklar bir Hollvvood 

filmi gerçekliğinde yaşanıyor.
Sanki herşey maket işe yaramıyor.
Sahnede sadece sahte kahramanlar ve şov var.
Üç NATO askerinin Sırplar tarafından esir alınması ise 

tamamen trajedi. Bu ancak komedi filmlerinde görülebile
cek, kadar absürd bir durum.

Hele etnik sorunları, ekonomik krizi ve hasta devlet 
başkanıyla Rusya’nın dünyanın jandarması Amerika’ya 
aba altında sopa göstermesi olayları daha da gerçek dışı 
yapıyor.

Acaba.diyorum o soykırıma uğrayanlar Müslüman ol
masaydı dünyâ yine bu kadar beceriksiz bu senaryoyu 
uygulayacaktı? .

Kosova’da T Mart 1998 ile NATO harekatının başladı
ğı 24 Mart tarihleri arasında yarım milyona yakın inşan 
göç etti, binlercesi öldü.

NATO’nun kendine hedef belirleyip saldırılarda bulun
duğu sıralarda, Sırplar etnik temizliğe devam etti, binler
ce kişi yurt bildiği evlerinden kovuldu, kimliklerine el 
konuldu, aileler parçalandı, kadınlarla erkekler birbirin
den ayrıldı.

Bunun adı düpedüz soykırım.
İngiltere'nin haftalık siyasi dergilerinden The 

Ekonomist bile “Bugüne kadar görülmüşlerin en kötüsü" 
olmaya aday gösterdiği etnik temizliğin bir soykırıma 
dönüştüğünü yazıyor. Dergi “bu d^ha uzun zaman sür
erse, Kosova’nın tamamen nüfustan arındırılmış bir hay
alet kente dönüşme” tehlikesinin de altını çiziyor. 
Miloseviç’in hala 610 yıl önce bölgede hakimiyet kuran ve 
bu hakimiyeti 500 yıl boyunca sürdüren Osmanh İmpara
torluğunun . “Müslümanlığına” takılı kaldığını, bugün 
Kosova’ya duyduğu öfkenin, de buna bağlı olduğunu 
hatırlatıyor.

Ama NATO havadan dağı taşı bombalarken Bosna’da 
kana doymayan Şıplar, Kosova’da kan içiciliğe devam 
ediyor.

Batı 20. Yüzyıi’a Musevi katliamları ile başlamıştır.
20. Yüzyıl Müslümanlar aa yönelik etnik temizlikle^ 

noktalanacak.'
Kosova’da yüzyılın son. t-n:nri!<v -sâhneye konuyor.
Ve biz trenlerden sarkan insanları, bir kuru ekmeğe 

uzanan onlarca eli, yavrusunu emzirirken kaçan anayı, 
yaşlıların çaresizliğini, çocukların masumluğunu, 
perişanlığı, acıyı, korkuyu, sefaleti bir film karesi gibi izle
menin ezikliğini yaşıyoruz.

. Ne yazık ki elimizden hiçbir şey gelmiyor.
Oyun her ne kadar hesaplaşma olsada, 21. Yüzyıi’a 

girerken yapabildiğimiz, sahneye konulan senaryoyu izle
mekten öteye gitmiyor...

Dünya-21. Yüzyıi’a eli kanlı giriyor.
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Esnaf Odasında heyecanlı kongrede İbrahim Talan ve Mustafa Margılıç’ın listeleri yarıştı

İbrahim Talan
yeniden başkan

1131 üyenin oy kullandığı genel kurul toplantısında İbrahim Talan ve listesi 
682 oy alırken, Mustafa Margılıçh’nın listesi 449 oyda kaldı. Talan ve ekibi üç yıl 
daha yönetimde görev yapacak.

Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sanat
kârlar Odası Genel Kurul toplantısın
da İbrahim Talan ve listesi yeniden 
yönetim kuruluna seçildiler.

Kurban Bayramı öncesi 24 Mart 
çarşamba günü Belediye Düğün Sa- 
lonu’nda yapılan kongre seçimler ne
deniyle heyecanlı ve çekişmeli geçti.

2583 üyesi bulunan Muhtelif Es- 
haf ve Sanatkarlar Odası genel kurul 
toplantısına 1131 kişi katılarak oy 
kullandı.

Divan Başkanlığına Bursa Muhte
lif Esnaf ve Sântkarlar Odası Başka
nı Arif Tak’ın geçilmesinden sonra 
başlayan genel kurul toplantısında, 
Yönetim Kurulu çalışma raporu Oda 
sekreteri Melek Ay tarafindan okun
du. Çalışma raporunda, odanın üç yıl 
içinde yaptığı hizmetler anlatıldı ve 
verilen sözlerin yerine getirildiği be
lirtildi. .
" Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
DYP, DSP, FP.DTP, ÖDP Belediye 
başkan adayları, ANAP, DSP, MHP 
ilçe başkanları ve yönetim kurulu 
üyeleri, Mimarlar Odası Gemlik Tem
silciliği Başkanı Sami Çekiçel, Gem
lik İşçi Emeklileri Demeği yöneticile
ri, Çevre ilçeler Oda yöneticileri ve 
kalabalık esnaf ve sanatkarlar katıl
dılar.

Yönetim kurulu çalışma raporu ve 
denetleme raporunun okunmasın
dan sonra, raporlar üzerinde görü
şme yapan olmadı.

Bu arada seçimlerde İbrahim Ta- 
lan’a rakip olan Mustafa Margılıç di
vandan söz istedi.

Margılıç konuşmasında Talan, yö
netiminin . çalışmalarını eleştirmeye 
kalkınca, divan başkanı Arif Tak, ta
rafından gündem maddesi gereği 
eleştiri yapamayacağını, yönetim ku
rulu çalışmalarının ilgili madde sıra
sında eleştrilmesi gerektiği konuş
macıya hatırlatıldı.

Margılıç, konuşmasını sürdürme
ye kalkınca, Tak ile Margılıç arasında 
sert tartışma yaşandı.

Arif Tak, yaptığı konuşmada, di

vanın görevinin kongreyi usulüne uy
gun bir şekilde yürütmek olduğunu, 
yönetimin eleştirilemeyeceğipi, dilek 
ve istekleri varsa bunları söylemesini 
istedi. ?
' ' Malgılıç ise, yönetimin,çalışmala
rını-eleştirmeye devam edince, Tak, 
mikrofonu uyarılardan sonra kapadı.

Divan Başkanı konuşmacının 
davranışını Hükümet komiserine bili- 
dirdı ve gündeme uyulması hükümet 
komiseri tarafından da Mustafâ .Mal- 
gılıç’a hatırlatıldı.

Ancak, Margılıç konuşmasında 
yine eski yönetimi eleştirdi.

Malgılıç konuşmasında, seyyar 
'satıcıların vergilerjni ödeyen esnafa 
büyük zararları dokunduğunu, esnafı 
baltaladığını ancak buna karşı bir iş
lemin yapılmadığını söyledi..

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 
alınan ambulansın\ alınış zamanın 
yanlış olduğunu da söyleyen- Malgı- 
hç,eleştirilerini sürdürürken, ”esnaf 
için yararlı bir şey yapılmamıştır. 
Esnaf için yapılan her şeyin peşin
deyiz” demesine sinirlenen Başkan 
İbrahim Talan, yerinden Margılıç’a 
sert çıktı. .

Margılıç konuşmasında Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası’nın sicil işlerinde 
yüksek para alındığım,.ticaret odala
rında bu ücretin daha düşük olduğu
nu söyledi.

Gertılik’e Bağ-Kur şubesinin açıl
madığını da şikayet eden muhalefet

adayı, defter tutmanın Odalara veril
mesinden sonra alınan 10 ar milyön 
lira ile ambulânsâlınmasını da eleş
tirdi. Malgıliç'ın konuşmasını bitirme
sinden sonra Divan Başkanı Arif Tak, 
Bağ-Kur ileıpgili açıklamada bulıin- 
dû.

Tak, BursaîîFn.jGemlik, İnegöl, 
Mustafakemalpaşa ve Karacabey il
çelerinde Bağ-Kur Şubesi-açılması 
için girişimde bulunuldugdhtt* Bur- 
sa’ya gelen Sosyal Güvenlik BâKânı- 
na da konuyu açtıklarını ve sozala” 
dıklarını, ancak devletin elinde kadro 
bulunmaması nedeniyle bu sorunun 
şimdilik çözülemediğini bildirdi.

Bağ-Kur'un sosyal güvenlik ku
rumlan içinde en iyi hjzmejyverervku- 
rum olduğunu da' söyleyen Tâk,. 
“Devlet katkıda bulunmasa hiçbir 
sosyal güvenlik kurumu mensubu 
ne sağlık hizmeti ne de maaş ala
bilir” dedi.

Daha 'sonra seçimlere g^ildk 
Gizli oyla gerçekleştirilen seçimlerde 
İbrahim Talan ve listesi 682 oy alır
ken, Mustafâ Malgıliç’ın listesi 449 
oy âldı.

Gemlik Muhtelif Esnaf ve Sa
natkarlar Odası Yönetim Kurulu 
şu isimlerden oluşuyor:

- İbrahim Talan, Mehmet Bıyık, Js- 
mâil Aydın, Cahit Âföl, Zafer Yavuz, 
Ahmet Yüce, İsmail Beki, Mustafa 
Tanış,. İbrahim Başaran, Muharrem 
Tümer, Metin Özmen.

GkAiEL KURULUMUZA f

BAŞKANI İBRAHİM TAL

' tSnaf ve SaJıatkJrtar d(3&İ3İ&el KdhFÜli 

Üçitojanttsı’nda Divan Başkanlığını Arif Tak yaptı.

Cihattı Köyü’ndeki cinayetin
duruşmasına devam ediliyor

Cihath Köyü’nde bir süre önce. hasmını köy 
kahvesinde tüfekle öldüren Hüseyin Akçavdar, 
yargılandığı Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Nail 
Yiğit’i kaza ile vurduğunu söyledi.

6 yıl önce aralarında çıkan kavga sonucu Nâıl Yiğit 
tarafından bıçaklanan ve bir böbreği alınan Hüseyin 
Akçavdar, çıkarıldığı mahkemede savunmasını 
yaparken, olayı şöyle anlattı.

“O gün kuş avına gidiyordum. Kahveye 
uğradım. Daha önceden aramız açık olan Nail Yiğit’i 
gördüm. Bana bir şey yapacağını zannederek, 
korktum ve elimdeki tüfeği ayaklarına doğru tuttum 
ve tüfek ateş aldı. İstemeyerek de olsa cinayet 
işledim. Vereceğiniz cezaya razıyım.” dedi.

Olayı görgü tanıkları ise verdikleri ifade de 
“Hüseyin Akçavdar, elinde tüfekle kahveye girdi. 
Hepimizi dışarı çıkardı. Sonra Nail Ylğit’e ateş etti. 
Yiğit yere düşünce başına da ateş etti. “ dediler.

6 yıl önce araların

da çıkan tartışma 

sonucunda Nail 
Yiğit’in bıçaklama

sıyla böbreği alı
nan Hüseyin Ak

çavdar, çıkarıldığı 

mahkemede iste

meyerek de olsa 
cinayet işlediğini 

ve verilecek ceza

ya razı olduğunu / 
söyledi.

Cargill’e 
y argıdan red

İznik Gölü yakınların
da inşâatı devam eden 
Carğıll Tarım Sanayi ve 

. Ticâret A.Ş.’ye ait mısır 
işleme fabrikası aleyhine, 
Bursa Akademik Odalar 
Birliği,, tarafından açılan 
yürütmeyi durdurmâ da
vasında Bursa 2. İdare 
Mahkemesi, plan değişik
liği konusunda ,Danıştay 
67 dairesinde açılan dava 
sonuçlanasıya kadar in
şâatta “Yürütmeyi dur
durma karan” vermişti.

Kararın Bursa Valili- 
: fç«ğtpe₺ tebliğinden sonra 
5 ^dayalıdurumda olan baş- 

bakan'bk,Valilik ve Cargil 
firması bjfrüst rhahkeme 
olan bölge. İdari, mahke- 
mesi’ne.başvurarak, “Yü
rütmenin durdurulma- 

■■ si’’ ‘kararına. itiraz etme 
, haklarını kullandılar. Böl- 

,ge İdari Mahkemesi, ta
rafların itirazını reddetti.

Başbakanlık Bursa 
Bölge / İdari Mahkeme- 
si’ne gönderdiği -itiraz ya
zısında “Mahkemenin 
yürütmeyi durdurma

Duruşma bir başka tarihe ertelendi.

kararının haksız ve hu
kuka aykırı olduğu, bu 
aşamada yürütmenin 
durdurulmasının dava
cılar için, idare için 
telafisi güç zararlar do
ğuracağını, yatırım dur
ması halinde Devlet 
ekonomisi ve kamu 
menfaatinin zedelene
ceğini, bunun da zaman 
ve kaynak israfına ne
den olacağı” öne sürül
dü.

Başbakanlığın itiraz 
dilekçesine, kurulacak te
sisin faaliyete geçmesi 
sonucu çevreye zararlı 
hiç bir etkisinin ortaya çık
mayacağı konusunda ge
niş açıklamalar güvence 
verilmiş, yatırımın yöreye 
ve genel olarak ülkeyfe 
yararları göz önüne alına
rak, yürütmenin durduruF 
maşının kaldırılmasını ta
lep etti. Ancak, Bursa Böl
ge 2. İdare Mahkemesi is
teği reddetti.

Cargil’de 64 mühen
dis, toplam 463 personel 
bulunuyor.

GEMSİAD’dan
"Serbest Bölge
Mevzuatı”
konulu konferans

Bursa - Gemlik serbest bölgesinin kabul edilmesinden son
ra bu konu hakkında konferans düzenleyen kısa adı GEMSİAD 
olan Gemlik Sanayici ve İş Adamları Derneği, konferanslar zin
cirine bir yenisini daha ekledik

konferansa, DSP Belediye Başkan adayı Seher Yücel, DYP 
Belediye Başkan adayı İhsan Ateşli ve iş adamları katıldılar.

23 Mart 1999 Salı günü akşamı Esnaf Kefalet ve Kerdi Ko
operatifi toplantı sâlonundş. düzenlenen “Serbest Bölge Mev
zuatı” konulu konferansa, konuşmacı olarak Uludağ Üniversi
tesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Erol İyibozkurt.katıldı.

İyibozkurt yaptığı konuşmasında, serbest bölgenin kurulma
sı, nedenleri ve avantajları hakkında dinleyicilere bilgiler vere
rek, şöyle konuştu.

“Serbest bölgenin nedenlerine bakıldığında çevrede sa
nayi, ticaret potansiyeli olan yerlerde daha fazla iş yapılma
sı sağlanıyor. Bu bir anlamda sınır ticareti kurulmuş bölge
ler oluyor. Çevrede kurulu bulunan sanayiler ve iş yerleri 
için daha düşük bir faaliyette işlerini daha avantajlı yürüte
cekler. İşçi ücretlerinin düşecek ve bunların dikkate alın
ması gerekir.”

Serbest bölgeler .kurulmadan önce gelecekte doğacak sos-.; 
yal -sorunlarla ilgjll önlem alınmasının gerektiğini belirten İyi» 
bozkurt, “Dışa açılma programı ve ihracatın arttırılmasında 
etkili olan serbest bölgelerin ülkelere daha fazla döviz bir
liği sağlıyor. İthalatı büyük oranlarda arttırıyor fakat, tüm 
bu iyi gelişmelere karşın bazı sakıncaları' da bulunuyor. 
Bursa’daki yerli sanayiciyi ve yakın çevredeki sanayiciler, 
bu durumdan olumsuz etkilenebilir. Gemlik’te kurulacak 
Bursa Serbest Bölgesi’nin üretim, ticaret ve depolama 
alanları açısından olumlu katkıları olacaktır.” dedi.

iyibozkurt, Türkiye’nin serbest bölgelerden beklediğini bula
madığını belirterek, serbest bölgelerin kurulmasının asıl amacı
nın dış ticaretten daha fazla faydalanmak için kurulduğu^ 
hatırlatarak, bu tür konferansların her zaman düzenlenmiş 
iş adamları açısından yararlı olacağını ve bu tür konferansla»^ 
katılmakla mutluluk duyduğunu söyledi,
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YARI ŞAKA YARI CİDDİ
SIRALAMA 
DEĞİŞİYOR

Seçimlere sadece, bir kaç hafta kaldı.
Bu son haftalar, çok önemli.
Bu son haftalar, hata affetmez.
Seçim döneminin başladığı günlerde, 

herkes Fazilet Partisi’nin birinci' olduğunda, 
hem fikirdi.

Ama. Zaman içinde durum değişti.
Küskünler hareketine destek veren Fazilet

Partisinin, "birden fazla lideri” olduğunu gör
dü.

. Kavgadan, yolsuzluktan, dedikodudan bıkan 
kararsız seçmen, (DSP) ye doğru kaydı.

Koşullarda (DSP) ye yardım etti.
Abdullah Öcalan, bu dönemde yakalandı.
Sayın Ecevit bu şansı, çok iyi kullandı.
Güvenlik güçlerinin sağladığı bu başarıyı, 

kendi lehine ve partisi lehine kullanmaktan 
kaçındı.

Bu kisa dönem içinde, olayları abartmayan 
dedikoduya bulaştırmayan bir lider görüntüsü 
verdi.

Başarılı bir devlet adamı olarak görüldü.
Halkın daha öncekilerden öyle dili yan

mıştı ki, bu (70) lik lideri benimsemekte ge
cikmedi.

Sayın Ecevit’in bu yaşta, bu kadar ağır bir 
görevi yaparken zorlandığını görüyoruz.

Ama. Buna rağmen, halkın Sayın Ecevit’e 
yeni bir şans vereceği anlaşılıyor.

. Seçim yarışına ilk sırada başlayan Fazilet

Erol GÜRÇAY

Haftanın Fıkrası
Genç Italyan delikanlısı askere gitmektense 

her türlü işi yapmaya hazırdı. Günün birinde fakir 
bir sirkin sahibine yanaşarak iş İstedi.

Sirk sahibi bunun üzerine ona enteresan bir iş 
teklifinde bulundu.

"■Gorilim geçenlerde ihtiyarlıktan öldü.” dedi.
“■ Onun postunu giyip, bir de kafesine girdin 

mi, askerlik şubesi seni.katiyen bulmaz.”
Delikanlı kabul etti. İlk on beş gün işler yolun

da gitti.
Gel gelelim onaltıncı gün, vahşi hayvanlar, te

mizlenecek olan kafeslerinden dışarı çıkartıldı.
Goril de kendini aslan kafesinde hapsedilmiş 

buldu.
Ve, Dehşet içinde:
"■ İmdat, imdat” diye haykırmaya başladı. 
Aslanlardan, biri bunun üzerine:
“- Sus sersem!” diye homurdandı.
“■ Hepimizin foyasını meydana çıkaracaksın!” 
Hangi post hürünseniz, askerlikten kaçış yok. 
Bahattin Şeker, Serdar Ortaç örneği ortada. 
Tarkan’ı da inzibatlar bekliyor.
Bir yâkalasalar, “çuf, çüfuA görecek o zaman 

“Tam askerlikten” yırtan işadamlarının, medya 
patronlarının ve Asker-Sivil Bürokrat çocuklarının 
da olduğunu üzülerek öğrendik.

Sözün Özü
İyiyi yapabildiği halde, 
Yapmayan bir insan. 
Suç işlemiş olur.

“Pastamozzi”

ADAYLARIN İŞ PROGRAMLARI (2)

Gemlik Belediye Başkan adayları, 
İş programlarını açıklamaya devam 
ediyorlar,

Geçen hafta, Fazilet Partisi, 
(ANAP),(CHP) ve (MHP) li başkan 
adaylarının programlarını özetle açıkla
mıştık.

.. Bu hafta sırada, (DSP), (DYP) ve 
(ODP) yer alıyor.

1) (ODP) Belediye başkan adayı, 
Sayın Semahat Narin, “Türkiye sol’a 
mecbur” diyor ye “yaşanabilir Gem
lik için” mesajını veriyor.

Sayın Semahat Narin’in, göze çar
pan bazı projeleri

- Tanzim satış mağazalarının ku
rulması

- Herkese açık sanat kursları
- Gücü olmayan herkese ilaç yar

dımı ve koruyucu sağlık hizmeti.
- Şehir içindeki iskelenin sadece 

yolcu tahsisi için kullanılması.
2) (DYP) Belediye, başkan adayı, 

Sayın Ihsan Ateşli “Her zaman ye
rimde bulabileceğiniz bir Belediye 
Başkanı olacağıma söz veriyorum” 
diyor.

Sayın İhsan Ateşli’nin bazı ilginç 
projeleri..

.- Fen İşleri Müdürlüğü’nün, FEN 
ve İMAR olarak ikiye ayrılması.

- Doğalgazın getirilmesi
- Eski Devlet Hastanesİ’nin yeni

den düzenlemesi.
- Sahilde yeni dolgu alanlarının 

yapılması.

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 
kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel : 513 17 97

Partisi’nin küskünlere verdiği destek, halk ta
rafından olumlu karşılanmadı.

Ve. Hiç yok yere. Fazilet Partişi puan kay
betti. .

Tüm bu gelişmeler (DSP) ye yaradı.
(DSP) nin, kurduğu seçim hükümeti aslında 

sosyal ve ekonomik alanda büyük işler yapmadı.
Ama. Bazı fırsatları, iyi değerlendirdi.
Yerinde'bir diplomasi atağıyla, P.K.K'nin 

yönlendirdiği (MET-TV) yi kapattırdı.
Kriz yaşan tekstil sanayinde, işçi çıkaran 

sanayicilerin ex-imbank kredisinden yararla
namayacağını açıkladı.

z Ve. Bü açıklama ile,lıem-puan topladı.
Hem de bazı işadamlarını, ikaz etmiş ol

du.
Ayrıca, (500) bine yakın kamu işçisinin, 

toplu sözleşme görüşmelerini sonuçlandırdı.
Arzu ettikleri ücretleri alamayan kamu işçi

leri, taşkınlık yapmadılar, greve, gitmediler.
Bir anlamda, Sayın Ecevit’e gizil destek 

verdiler.
Seçim kampanyasının başında, "Fazilet” 

öndeydi.
Ama. Bugünlerde, (DSP) daha iyi konum

da.
.Seçimlere şurada, iki-üç hafta kaldı.

. Seçmen hiç hata affetmiyor
Son güne kadar, her an sıralamayı değiş

tirebilir!

Anayasamız ve kanunlarımız çağın 
gerisinde kaldı.

(1930) lu yıllardan kalan kanunlar var.
Çağdaş Batı ülkeleri her hangi bir 

talep ve zorlama olmadan, her (10) yılda 
bir kanunlarını güncelleştiriyorlar.

Yeri gelince çağdaşlığı kimseye 
bırakmıyoruz.

Çağdaş Hukukçular Derneği var.
Çağdaş Gazeteciler Derneği yar.
Çağdaş Yaşam dernekleri var.
Ama. Hala çağdaş kanunlarımız yok.
Çağdaş medyamız yok.
Televizyon kanallarında ve panellerde 

yetkililer tartışıyorlar, çözüm önerilerini 
söylüyorlar.

Ama. Bu öneriler bir türlü hayata 
geçirilemiyor.

Yani. İyi biliyoruz ama, bir türlü 
yapmıyoruz.

O zaman hepimiz zincirleme suçluyuz.

"uçuk” bir söz
O kadar gösteriş meraklısıydı ki, 

altındiş takdırdığından beri 
ağzı açık dolaşıyordu.

- Suni ipek Fabrikası ve çevresi
nin yeniden düzenlenmesi.

3) (DSP) Belediye Başkan adayı, 
Sayın Seher Yücel, “Belediye bir 
rant alanı olmayacak, tarafsız olacak 
ve halka güler yüzlü davranacak” di
yor ve Belediye “Şeffaf bir yönetim 
sergileyecek” mesajını veriyor.

Sayın Seher Yücel’in dikkat çeken 
bazı projeleri.

- Alt ve orta gelir gruplarına konut 
temini.

- Emin Dalkıran Kordonu’nda ye
ni düzenleme

- Meydan parkının revizyonu.
- Kesin şehir planlarının hazırlan

ması
- Doğalgaz şirketi kurulması ve 

doğalgazın getirilmesi
Belediye Başkan Adaylarının pro

jelerinin ve seçmene verdikleri mesaj
ları “ÖZETLE” yansıtmaya çalıştık.

Doğalgaz getirilmesi, kültür sitesi/ 
sağlık ve sosyal yardımlar, otopark ya
pılması gibi ana konularda, adayların 
hepsi sorumluluk alacaklarını söylü
yorlar.

Biz, bu köşemize ilginç gördüğü
müz ve farklı bulduğumuz bazı pro
jeleri aldık.

Ve. Bu yönde vatandaşın dikkatini 
çekmeyi hedefledik.

Tüm başkan adaylarına başanlar 
diliyor, sözlerinin eri olmalarını bekliyo
ruz.

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

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

Gerekli Telefonlar
İtfaiye . no. Resmi Daireler
Polis İmdat
Jandarma İmdat

155 
■ 156, ■

TEK Arıza 
TEK işletme 
Turizm Der.

5132066
5134503
5131274

Jandarma K. ’ 5131055 Spor Sah. 5140095
Polis Karakolu 5İ3İ879 Orpi-Böl. Şf.

Milli Eğt. Md.
5.131286

Gar. Kom 5131206 5131174,
Halk Egt. Mrk. 5131846

Kaymakamlık Halk Küfüp.' 
As. Şb.'

5131353
5131057

Kaymakamlık 5131051 ' Karayolları 5131308
Kaymakamlık Ev 5T3İ052 ' Liman Bşk. 5131133
C. Savçılığı
C. Savcı Yrd. ,,

5131053 ■
5132954 '

Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md.

5131095
5133742
5131507Emniyet M. 5131028 ■ , Tapu SIc. Md. 5131414

Müftülük 5131364
Gümrük Md. 51314] 1-

ULAŞIM Tekel Md.
Ver. Da. Md-

5131042
5132360

Uludağ Turizm ' 5131212 İlçe Tar. Md.
İlçe Seç. Md,

5131186
Aydın Turizm 5132077 5134994

Belediye

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

(Tatil) 9.00-13.00-18.45.
Yalova-Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil) 
6.30-13:00-17.30 Sirkeci-Yalova:(İşgünü) 9.15- 

/14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15
■ . Deniz Otobüsü

Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07,30-09.10-10.45- 
13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 

(Tatil) 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45- 
17-00-17.45-.18.30-19.20-20.30

Yalova - Kabataş (İşgünü): 7.20-, 9.45-12.40 
15.00-17,15-19.30

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

18.25 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30

Feribot
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı) 

7.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30- 
19.30-20.30-22.30(P.tesi, salı, çrş, prş) 

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

TÜP DAĞITICILARI
Hastaneler

Devlet Has. 5139200
SSK Hastanesi 5132329
Mer. Şağ. Ocağı 5131068

TAKSİLER
Körfez Taksi 513182]
Çınar Taksi 5132467
Güven Taksi 5133240
Gemlik Taksi 5132324
Manastır Taksi 5143550

Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Şu İşletmesi 
İtfaiye

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115
5132325 MÛtiğsebeM. 5134521-182 

Yazı İş. Mel.
Su Arıza

5134521-111
Yalnız 185

Aygaz 
Özgaz 
Tekggz 
Ocakgaz .
Ergaz 
Ipragaz 
Aabaşgaz 
Likitgaz 
Yeni Likitgaz 
Alevgaz 
BP Gaz

513 12 95
5İ4 17 00
513 16 37
513 1637
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95
514 59 81

SATILIK
Kumlâ’da 
havuzlu 

Satılık Daire
Tel: 513 17 97

SATILIK 
EV ve fîRSfi

Gazhane Cad. 
Gürçay Apt.
Kat: 4’de 140 
M2 lik daire 
ve Osmaniye 
Mahallesi 11 

Eylül İlköğretim 
Okulu civarında 

5 kat imarlı 
: 400 m2 arsa 

satılıktır.
Tel: 514 31 51
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Zeytinspor takımı maçlarını kazanarak ve taraftarlarını coşturuyor Gemlikspor Bölgesel Basketbol İlginde şampiyonluğunu garantiledi.

Zeytinspor, 
hem kazanıyor, hem eğleniyor

Eşref ELBASAN

Susurluk Banşspor : 0 Zeytinspor : 5
Türkiye Bayanlar Futbol 2. liginde Gemlik Zeytinspor fırtınası 

esiyor. Namağlupluğunu koruyarak şampiyonluğa adım adım 
yaklaşıyor.

Geçtiğimiz hafta pazar günü Susurluk Barışspor'la Susurlûk 
Stadı'nda karşılaşan Gemlik Zeytinspor takımı maçı 5-0’hk farklı 
skorla kazandı.

Maçın ilk dakikalarından itibaren rakibine baskı kuran Zeytins
por, 5. dakikada Arzy ile durumu 1.-0 yaparken, 19. ve 33. daki
kalarda Yasemin farkı 3-0'a taşıdı. İlk yarıda adeta tek kale oyna- 

. yan Zeytinspor, 36. dakikada Barışspor’lu Dilek’in kendi kalesine 
•gol atmasıyla ilk yarıyı 4-0 bitirdi.

İkinci yarıya 4-0’ın verdiği rahatlıkla çıkan Zeytinspor, rakip ta
kım Barışspor'un ataklarını başarıyla önlerken 66. dakikada Ar- 
zu’nun golüyle maçtan 5-0 ayrılarak haftayı üç puanla kapadı.

Maçtan sonra açıklama yapan Gemlik Zeytinspor Takımı Ant
renörü Ömer Erdem, “Maçta futbolcularım 4-4-2 sistemini sa
haya çok iyi yansıttılar. Takım motivasyon olarak çok iyi, her 
maçta olduğu gibi bu maçta da büyük gayret gösterdiler ve 
galip geldiler. Futbolcularıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Bu sonuçla puanını 21 ’e çıkartan Zeytinspor, haftaya Gemlik 
Stadı’nda Adana İdmanyürduspor’la oynayacağı maçın hazırlık
larım haftada iki gün tek idmanla yaparak çalışmalarına devam 
ediyor. "•

Saha : Susurluk
Hakemler: Bekir Özer-Selda Bursaİ- Nergen Oğhan

■SUSURLUK: Selin, Filiz, Yılay, Belgin, Dilek, Elvan, 
Hülya, Eda, Selinda, Kadriye, Turan.
ZEYTİNSPOR: Ayten, Elif JTülay) Derya, Meyda, (Neşe);

Handan, Arzu, Yasemin, Melek, Emine, Alev, Neslihan
(Banu)
Goller: Dk. 5-66 Arz? Dk. 19-33 Yasemin,
Dk. 36 Dilek (Kendi kalesine)

Zeytinspor’un dayanışma gecesinde sporcular ve 
yöneticiler müzik eşliğinde gece boyunca eğlendiler.

Öte yandan Gemlik Zeytinspor Kulübü, geçtiği
miz cumartesi akşamı Milton Aile Gazihosu’nda dü
zenlediği. “Dayanışma Gecesi”nde futbolcular, yö
netim ve gelen misafirfer doyasıya eğlendiler.

Yemekli yapılan gecede biletlerin pahalı olmasına 
rağmen çok sayıda siyasi ve sporseverler ağırlandı.

Geceye Belediye Başkanı Nurettin Avcı, Anava
tan Partisi Milletvekili adayları Faruk Güzel ve Ke
nan Sönmez, il Başkanı Adnan Tekin, Fazilet Parti
si Belediye Başkanı adayı Mehmet Turgut, DSP Be
lediye Başkanı adayı Seher Yücel, CHP Belediye 
Başkanı adayı Nezih Dimili, DTP Belediye Başkanı 
adayı Ahmet Atalar ve Zeytinspor sevenleri katıldı.

Piyanist İbrahim’in eşliğinde önce dans eden top
luluk daha sonra hareketli parçalar şşliğinde coş
tukça coştu.

Eğlence gece geç saatlere dek sürdü.

Gemlikspor 
şampiyon

Bölgesel Basketbol li 
ginde İkinci etap maçlarını 
lider olarak tamamlamayı 
garantileyen Gemlikspor, 
geçtiğimiz pazar günü oy-, 
naaığı maçta Denizli Pa- 
mukkale Üniversite’sini 97- 
53 gibi farklı bir skorla yen
di.

Maçın ilk dakikalarından 
itibaren üstün bir perfor
mans gösteren Gemliks- 
pör, İlk yarıyı 53-26 önde 
kapattı.

. İkinci yarıda da üstünlü
ğünü, devam ettiren Gem
likspor, Ozan ve Yakup’un 
yüksek yüzdeli .basketleriy
le farkı daha da açarak ma
çı 97-53 farklı skorla,ka
zandı.

Gemlikspor’da şimdi 
tüm hesaplar mayıs ayı 
içinde Bursa'da yapılacak 
olan Basketbol 2. lig’ine 
terfi maçları üzerine yapılı
yor.

Gemlikspor'un bugün 
geldiği noktada önemli kat
kıları olan antrenör İsmail 
Beleş; “Gemlikspor mut

laka ikinci lig’e çıkacak. 
Hedefimize ulaşırsak;
2.lig’de kalıcı bir kulüp 
olmaya çalışacağız. Bur
sa Basketbolu’nun alt ya
pısını iyi değerlendirme
miz halinde, fazla para 
harcamadan Gemlik’in 
basketboldaki sesini du
yurmamız pekala müm
kün” dedi.

Gemlikspor terfi maçla
rının hazırlıklarını UJûbathl 
Haşan Anadolu Lise’si Sa- 
lonu’nda sürdürüyor. j 

■ Salon: Orhangazi .
( Gemlikspor : Serkan 11, 

Yakup 15, Selim 5, Mete 9,
I Ozan 24, Olcay 2, Muzaffer 

17, Serdar. 11, Ertuğrul,,
I Melih 3.

Pamukkale Ünv. :
I Alpay 4, Oğuz 10, Arda 13;' 

Abbas 3, Erman 1, Ahmet
11, Akın 1, Özkan 1,
I Hüseyin 15.

İlk yarı: 53-26
I (Gemlik lehine)

KAYIP

Bekö Casio marka 
MF AD 71102826 ? 

nolu yazar kasa ruh
satnamemi kaybettim.

Hükümsüzdür.
Salih ÖKSÜZ

KAYIP

Bursa Trafik Şube 
Müdürlüğü’nden almış 

olduğum ehliyetimi 
kaybettim.

Hükümsüzdür. 
Ahmet ACAR

VEFAT ve TEŞEKKÜR
Gemlik eşrafından, hayırsever iyi insan, aile büyüğümüz,

Sevgili Babamız

Kemalettin ÜNAL’ı
(Büyük Kumlalı Yağhaneci)

21 Mart 1999 Pazar günü kaybettik. Acımız Sonsuzdur.
Cenazemize katılan, çelenk gönderen, telefon eden, telgraf çeken 

ve bizzat gelerek bizlerin acılarını paylaşan, eş, dost, arkadaş 
akraba ve tanıdıklara teşekkürü bir borç biliriz.

İnş. Müh. Halil ÜNAL ■ Saadet ATEŞLİ - Emine MUTLU
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Batandaşheyecansız bir şekilde pazar günü sandık başına giderek, oyunu kullanacak. 7
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Sandığa 4 gün kaldı
18 Nisan 1999 Pazar günü yapılacak olan yerel ve genel seçimlere 

dört gün kalmasına karşın, vatandaşta heyecan görülmüyor. Seçilecek 
olan adaylar ile siyasi partiler son kozlarını kullanıyorlar. Gemlik 
Merkez ve köylerinde 323 sandıkta 58412 seçmen oy kullanacak.
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| 18 Nisan 1999 pazar günü yapılacak olan mil
letvekili genel, il Genel Meclisi üyeliği, Belediye 
'Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve Muhtarlık 
seçimlerine 4 gün kala vatandaşlarda heyecan 
görülmezken, siyasi partiler son kozlarını genel 
başkanlar ile meydanlarda arıyorlar.

Yazarımız Dursun 
Ergüler’e çirkin saldırı

Gazetemiz köşe’ yazarlarından Dursun Ergüler, dün İstiklal 
Caddesi'nde çirkin bir. saldırıya uğradı.
[ , Saat 17.oo sıralarında Aydın Kabakçı(29) adlı şahıs, yânında 
.bulunan arkadaşı ile birlikte Ergüler'ln kolundan tuttu. Ergüler'in 
kendini tanımadığını söylemesinden sonra çirkin sözler sarfeden 
J<abakçı,’yazanmıza gelişi güzel vurmaya başladı.

Gemlik Devlet Hastaneşi'ndeh yedi gün rapor ajan Ergüler'e 
saldıran Aydın-Kabakçı, bugün polis tarafından yakalanarak, 
-Adliye’yesevkedildi.

Alkolük olduğu doktor raporuyla saptanan saldırganın ifade- 
ğSavcılıkça alınmasından sonra serbest bırakıldı-.

Olay, gazetecilik camiasında nefretle kınandı., Gemlik Körfez 
Gazetesi olarak yazarımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz,

r.

laş

HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER

Finale 4 gün kaldı
E Türkiye gündemini yaklaşık beş aydır meşgul eden 18 : 
Nisan seçimlerine 4 gün kaldı.

Gemlik Körfez, gelecek sayısında seçim sonuçlarını her 
yıl olduğu gibi detaylı bir şekilde okurlarına sunacak.

■ Şimdiden sonuçların kimin, lehine olduğunu söylemek 
çokzor.

İlçemizde belediye başkanlığı yarışına katılan siyasi par
tilerin tüm adayları kendilerini şanslı görüyorlar.
■ Öyle görmek zorundalar.
r Oysa sonuçta biri ipi göğüsleyecek ve ilçemizin beş yıl 
süreli “Şehri Emin”i olacak.

Gemlik’te 41044 seçmenin sandık başına gitmesi bek
lenirken, vatandaşın seçimlere olan ilgisizliği sandık başına 
kadar sürecek.
r ANAP’m bu seçimlerde tarafına çekmeye çalıştığı 
kararsız seçmen, genel seçimlerde sonucu belirleyecek. 1

Ancak, görünen o ki, merkez sağ partilerden birinde 
yıkım yaşanacak ve merkez sağda seçimlerden sonra tek 
parti kalacak.
ı Merkez sol da, 74 yaşındaki Ecevit, 1978 den bu yana 
yeniden başarı grafiğim yuksetti.

CHP barajı geçse bile Baykal hendikapı nedeniyle bun
dan önce aldığı oyları ataması söz konusu olamayacak.

Fazilet Partisinin Refahın mirasını koruması mümkün 
, görünmüyor.

MHP grubuyla mecliste yer alırken, solun solundaki par
tilerin baraja takılma olasılığı söz konusu.

18 Nisan’dan sonra TBMM yine koalisyonlar gebe..
Aslında Türkiye'de sağ sol kavramı kalmadığı için 

Merkez sağdaki partiler ile soldaki partiler birbirleriyle aynı 
çizgideki parti terden daha kolay anlaşabiliyorlar.

Gemlik yerelinde ipi kim göğüsleyecek?
Şanslar birbirine çok yakın.
Söyleşine eksantrik bir seçimi ilk kez yaşıyoruz,
Benim gönlümden geçen nedir diye sürüyorsanız..Ben 

derim ki, Merkez sağda veya sol da ipi göğüslemeye en 
yakın parti hangisi ise onun desteklenmesi gerekir.

Tabii bir de adamın ne yapabileceğine bakmalı..
Söz seçmenin,, karar seçmenin, sakın ola boşa oy kul

lanmayın vatandaşlık hakkı bir daha beş yıl sonra size gele
cek unutmayın.

Gemlik Merkez’de 41404, beldelerde 8557 
köylerde ise 8451 seçmen '< toplam 323 sandıkta oy 
.kullanacak:

İlçe İçinde seçim çalışmalarının son turlarını 
yapan siyasi partilerde heyecan hat safhada.

Haberi Sayfa 3’de

18 Nisan seçimlerine 4 gün kala İlçenin Jstiklal 
-Caddesi ve Ahmet Dural Meydanı partilerin bayrak
ları ile donatıldı. Bazı partilerin, yasal olmayan, duvar 
ve direklere de .a.flş asarak, yasayı çiğnedikleri 
görüldü. 1

Kamyon Garajı 
bugün açılıyor 

Şeçimlere dört gün kala Belediye Başkanı Nurettin 
AVcı, seçim bildirgesinde belirttiği kamyon garajını bugün 
hizmete açıyor.

Hamidiye-Mahallesi rriezbaa yakınlarında hizmete 
açılacak olan kamyon garajı, 14 dönümlük alan üzerinde 
düzenlendi. Belediye tarafından yaptırılan, işletmesi 
'Sınırlı Sorumlu Kamyoncular Kooperatifine verilen .karn 
yon garajı ilçeninde , tüm ^kamyonların güvenle park 
edeceği tek alan olacak..

Toprakbank Gemlik
Şubesi hizmete açıldı
Türkiye genelinde 154 şubesi bulunan 155; şubesinin 

âdını Gemlik vererek, Akıtlar işhanı altında bir süredir in
şaatı süren bankanın açılışını dün düzenlenen kokteylle
açıldı. Haberi sayfa 4’de

Artvinliler Derneği üyeleri, döner gününde 
biraraya geldiler.

Derneğe destek 
olanlara plaket

:. Gemlik Artvinliler kültür ve Dayanışma Derneği geçtiğimiz 
hafta dernpk lokalinde, derneğin açılışından bugüne kadar 
yardımlarda bulunan üyelerini plaketle ödüllendirdi.

Plaket törenine katılanlara ikram edilen Artvin döneri ziya
feti üyelerce memnuniyetle karşılandı.

Haberi sayfa 3’de

'W

Matbaamız ve Gazetemizde 
çalışacak bilgisayar 

kullanabilen eleman aranıyor.
Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

KÖRF6Z OFS€T
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK 

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

Altan Ticaret sahibi Haluk Altan 15 
milyar 086 milyon 227 bin lira ile birin- .

1998 Vergi rekortmenleri 
belli oldu

- 1 Ocak 1998 - 31 Aralık 1998 tarihleri arasındaki 
kazançlarına ait gelir vergisi beyannamelerini ver
me süresi olan 31 Mart günü akşamı mükelleflerin 
ödeyecekleri vergiler belli oldu

Birinciliği eski yılların vergi şampiyonu olan Ha
luk Altan,; ikinciliği Esat Coşkun, üçüncülüğü ise 
Mehmet Kurt elde etti.

Vergi rekortmeni ilk yüz kişiyi 4. sayfamızda 
yayınlıyoruz.

Haluk ALTAN :
15 milyar 86 milyon lira 
Mbû yıl vergi - 
rekortmeni oldu.

Esat COŞKUN :
8 milyar 592 milyon lira 
İle ikinciliği elde etti.

Polis Teşkilatının kuruluşunun 
154. yıldönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilâtının kuru
luşunun 154. yıldönümü, bu yıl 
törensiz. bir şekilde kutlandı.

Seçim yasakları nedeniyle 
1Q Ni'sa'n Cumartesi günü. Ata-

türk Anıtı Önünde yapılan töre
ne, ilçedeki tüm emniyet görev- 

;dileri katıldı.
Gün nedeniyle İlçe Emniyet 

Müdürü Nedret Argun kutla- 
maları makamında kabul etti. .

Belediye ilk sağlık 
ocağını açtı

. Gemlik Belediyesi tarafı m 
^dan yaptırılan Haşan Atilla
.Möte sağlık 
girdi.

Hamidiye 
mezbaha 
belediye

ocağı hizmete

Mahallesi 
yakınlarında 

taraf ı ndan
yaptırılan' iki doktor ve sağlık

personelinin hizmet vereceği 
Hasarı Atilla Mete sağlık 
ocağı ilçenin arka mahal
lelerindeki vatandaşların 
sağlık sorunlarına ücretsiz 
çözüm bulacak. .

Haberi sayfa 3’de

TA ŞI GEDİĞİNE
dkn;-. Sı sı

SALLA, SALLA!
Belediye başkan adaylarımızı, cumartesi 

gecesi Olay TV’de saatlarce izledik, dinledik.
Vaad, vaad, vaad
At, at.....dur.
Gümrüğü yok, vergisi yok
Salla!, Salla!
Oy yerinden oynasın
Sonra?
Ağlama soğan doğra.



13 Nisan 1999 Salı Körfez sayfa: 2
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Yılmaz AKKILIÇ

Hayırlı Seçimler
Bugün 13 Nisan 1999....
Önümüzdeki pazara seçim var; sandık 

başına gidecek, oylarımızı kullanacağız.
Yani bu yazım, seçim öncesi son buluş

mam okurlarımla...
Kaygılıyım: Bu seçim, yurttaşların yete- 

rinçe ilgisini çekmiyor. Ayaküstü sohbetlerde 
olsun, siyasal bilgi alışverişlerinde olsun, gö
rüşlerine başvurduğum kişiler, bu çifte seçi
min Türkiye’de bir şeyleri değiştireceği konu
sunda umutsuz. O nedenle de; ek önemse
miyor, ya da umursamıyorlar önümüzdeki 
pazarı.

Daha doğrusu, siyaset güven verici ol
maktan çıkmış. Seçmen; partilere sıcak de
ğil. Eski deyimle “ehven-i şer”rin tercih edi
leceği bir seçim yapmaya hazırlanıyor. 
Önemlice bir çoğunluk bu ruh hali içinde...

Milletvekili ve yerel genel seçimlerin bir 
arada yapılması da etkili bu ruh halinde. 20. 
dönem parlamento, ya da o parlamentoyu 
ikisi bir arada seçime kanalize eden buyur
gan lider takımı, öyle sanıyorum ki “ikisi bir 
arada seçim’ln ne tür sakıncalar doğuraca
ğı üzerinde düşünmüş değil.

Seçmen kapalı ol verme yerinde, altı oy 
pusulasıyla uğraşacak -büyükşehirlerde ye
di-: bunları ayrı ayrı mühürleyip zarflara ko
yacak, yapıştıracak, dışarı çıkıp sandıklara 
atacak!

Gerçi Yüksek Seçim Kurulu, bu durumu 
dikkate alarak sandık seçmen sayılarını 
azalttı. Ama yine de hayli uzun sürecek oy 
verme işlemi.

“İkisi bir arada seçim”! dayatanlar da 
tedirgin. Ecevit, “Sadece DSP’ye oy ver
mek yetmez, sabırla kuyrukta beklemeniz 
gerekir.” diyor. Yılmaz, “Oy kullanıp yine 
sıraya gireceklermiş, sizi bezdirecekler
miş” uyarısında bulunuyor. Öteki partilerin 
önde gelenleri de kaygılı açıklamalar yapı
yorlar.

İyi de, “ikisi bir arada seçim” kararı 
‘alırken aklınız neredeydi?

Hürriyet Gazetesi bir araştırma yaptır
mış: Buna göre HADEP ve MHP seçmenleri 
“en sabırlı” seçmenlermiş. Onları FP ve 
CHP seçmenleri izliyormuş. Sabır sıralama
sında DSP seçmeni beşinci, DYP seçmeni 
altınca, ANAP seçmeniyse yedinci sıraday
mış.

Aslında ANAP ve DYP yetkililerinin, bir 
süreden beri kara kara düşünmekte oldukla
rını sanıyorum. Evdeki hesap çarşıya uyma
dı çünkü. ANAP erken seçimden birinci çıka
cağını umuyordu. Şimdi ikinciliğine fit gibi.

□ OLAY □ BURSA 2000 □ HABER 
Gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç olarak geri dönecektir

KÖRFCZ R€KLAM
Tel : (0.224) 5İS 17 97

DYP, liderinin günahlarının keffaretini öde
yeceğe benziyor. Hele şu Aydın Doğanla 
dalaşması bardağı taşıran son damla. Ne ki, 
tencere dibin kara, seninki benden kara...

Liderlerin seçim konuşmalarını izliyorum 
TV’lerden. CHP Lideri Baykal’la -onun da 
kavliyle fiili uymuyor-, ÖDP Lideri Uras dı
şındakiler, “sadre şifa” hiçbir şey demiyor
lar, söylemiyorlar.

Hep o alışık olduğumuz içi boş, balon 
laflar...

Emre Kongar, dün Cumhuriyetteki yazı
sının son bülümünde şöyle diyordu:

“Demokrasi adı altında oynanan bu 
oyun, herkesin birbirini kazıkladığı ve gü
cü gücü yetene bir yağma düzeninin ege
men olduğu bir intihar süreci.,

Çünkü (...) ‘saldırgan ve yağmacı seç
men protipi’, aynı özelliklere sahip ‘ara
besk ve yağmacı politikacı protokipi’ ta
rafından, 50 yıllık bir süreç içinde, ‘12 Ey
lül askeri yönetimi’ ve onu izleyen Özal 
döneminde doruğa ulaşan bir biçimde, 
seçmen ve politikacı arasındaki etkile
şimle üretilmiş.”

Ürperdim!
Emre Kongar, Türkiye üzerine düşüneı 

bir bilim adamı -üstelik de az sayıda o gibi
ler-, Onun böylesi karamsar bir tablo çizme
si, yoğun bir umutsuzluk içinde olduğunu 
gösteriyor. Bir bakıma haklı.

Türkiye’ye demokrasiyi “sağ”ın getirme
yeceği, getiremeyeceği besbelli artık. 
“Sağ”, dini siyasete alet ederek, skolastiğin 
karanlığını egemen Veya yarı egemen kılma 
sözü vererek siyaset yapıyor. Bunun hedefi 
demokrasi olamaz, oiabilemezL

Ya “sol” ne yapıyor?
Partisinin yalnız "^ol”un değil, Türki

ye’nin birinci partisi olduğu “istihare”sine 
yatıp, “sağ”la koalisyon helvası karmaya 
hazırlanan Ecevit’e yöneltmek gerek bu so 
ruyu. Haşan Cemalin, saygısızca küçümse 
meye kalkıştığı rahmetli Doğan Avcıoğlu. 
“Ecevit, Türkiye solunun sonunu hazırlı
yor” derdi sık sık.

Keşke yanılmış olsaydı...
Ah, 1961 Anayasası’nın getirdiği seçim 

sistemi yürürlükte olsaydı da( tıpkı 1965’teki 
TİP olayında olduğu gibi, TBMM’ye, İP’de, 
ÖDP de girebilseydi. Görürdük o zaman de
mokrasinin ne demek olduğunu, “sol”un na
sıl muhalefet yapacağını..

Her neyse! Bir oy bile ziyan etmeyin dost 
okurlarım, hayırlı seçimler!...

Sokak 
köpeklerinin • I II İlil I Iöldürülmesine 
tepki geldi

Muhtaç Hayvanları Ko
ruma ve Sevme Vakfı, 
Gemlik Belediyesi ekipleri 
tarafından sokak köpekle
rinin öldürülmesine tepki 
gösterdi.

Kısa adı KORUSEV 
olan Muhtaç Hayvanları 
Koruma ve Sevme Vakfı 
Başkanı Itır İnsel Bağgil, 
gazetemize gönderdiği 
yazılı açıklamada, 10'Ni
san 1999 cumartesi günü 
saat 01.00’de sabaha ka
dar Gemlik Belediye gö
revlilerinin polis eşliğinde 
köpekleri-öldürdüğünü be
lirterek, şunları söyledi:

“ Gemlik’ten aldığı
mız yoğun telefonlarla 
belediye görevlileri ve 
polis nezaretinde sokak 
köpeklerini vahşice vur
duğunu öğrendik. Ufak 
yavrular, hamile ve yav
rulu köpeklerin dahil ol
duğu bu itlafı dehşet ve 
üzüntü ile kınıyoruz. Sa
yın Belediye Başkanımı- 
zın, sahipsiz de olsa so
kak hayvanlarını öldür
menin yasalarca suç ve 
insanlık ayıbı olduğunu 
bilmiyor mu? Çevre Ba- 
karilığı’nın sokak hay
vanlarının reabilitesi 
konusunda Valiliklere 
göndermiş olduğu ve 
Valiliklerin Belediyelere 
ilettiği, belediyelerin bu 
konudaki görevlerinin 
de hatırlatıcı ‘genelge’ 
var. Buna göre 
belediyeler, sokak hay
vanlarını öldürmekle 
değil bir barınakta 
toplayıp, (kuduz 
tehlikesinde bile, karan- 
tineye almak)
kısırlaştırmak ve kuduz 
aşılarını yapıp, tekrar 
doğaya bırakmak Jle 
yükümlüler.” dedi.

İnsel Bağgil, hayvan
lara işkence yapanların 
KORUSEV ‘in İl temsil
ciliği 247 98 38 nolu veya 
0.532.465 17 16 nolu cep 
telefonuna iletmesini iste
di.

KARDEŞ KAVGASI -ARNAVUTLUK-
-Birey ve toplumların gırtlağını sıkabilmenin 

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

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

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

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

Nüfusun % 70’i müslüman, -% 20’si ortodoks, % 
10’u katolik!

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

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

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

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

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

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

KAYIP
Trabzon Nüfus 

Müdürlüğü'nden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı, 
ehliyetimi, 

sigorta kartımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

Temel ŞEN 
Asiye ŞEN 
Murat ŞEN

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

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

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

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

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

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

Dünya, eski dünya değil!

* * *
Ve Arnavutlar insandır! Yardım etmiyorsanız, I 

gölge etmeyin yeter!
Not: Bu yazı 6 Ekim 1998 tarihinde de yayınlanmıştır.
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[Vatandaş heyecansız bir şekilde pazar gününü sandık başına giderek, oyunu kullanacak.
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Sandığa 4 gün kaldı 
□ 18 Nisan 1999 Pazar günü yapılacak olan yerel ve genel seçimlere 
dört gün kalmasına karşın, vatandaşta heyecan görülmüyor. Seçilecek 
olan adaylar ile siyasi partiler son kozlarını kullanıyorlar. Gemlik 
Merkez ve köylerinde 323 sandıkta 58412 seçmen oy kullanacak.
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18 Nisan 1999 pazar günü yapılacak olan mil- 
letvekili genel, il Genel Meclisi üyeliği, Belediye 

| Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve Muhtarlık 

seçimlerine 4 gün kala vatandaşlarda heyecan 
görülmezken, siyasi partiler son kozlarını genel 
başkanlar ile meydanlarda arıyorlar.

Gemlik Merkez’de 41404, beldelerde 8557 
köylerde ise 8451 seçmen toplam 323 sandıkta oy 
kullanacak.
| İlçe Seçim Kurulu, pazar günü yapılacak olan 

'seçimlerle ilgili her türlü hazırlığın tamamlandığını, 
sandık kurulllarıntn oluşturulduğunu ve seçmen lis
telerinin oy pusulalarının kendilerine teslim edildiğini 
belirterek, pazar günü oy kullanmayanların 5 milyon 
lira para cezası ile cezalandırılacağını hatırlattılar.

İlçemizde geçtiğimiz hafta siyasi partiler, yoğun bir 
şekilde seçim propagandalarını sürdürdüler.
E Geçtiğimiz pazar günü Bursa’da yapılan 
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Bülent Ecevit 
mitingi nedeniyle Gemlik DSP İlçe Teşkilatı ile 
Orhangazi ve İznik İlçe Teşkilatı uzun konvoylarla ilçe 

j içinde gövde gösterisi yaptılar.
F Pazar günü ayrıca Fazilet Partisi ise düzenlediği 
konvoyla belediye başkan adayları Mehmet Turgut’u 

[ilçe içerisinde gezdirerek, halka tanıttılar.
L- Öte yandan Anavatan Partisi Bursa İl Teşkilatı nın

Demokratik Dayanışma 
Platformu sorunları belirledi

18 Nisan 1999 pazar günü yapılacak olan seçimler öncesi 
Türkiye genelinde ve ilçemizde oluşturulan Demokratik 
Dayanışma Platformu, gazetemize gönderilen yazılı açıklama
da, siyasi partiler yasası ve seçim yasasında antidemokratik 
hükümler nedeniyle geniş halk yığınlarının siyasetten dışlandığı, 
^susturulduğu, ekonomik anlamda yoksulluklara itilmiş olduğunu 
belirterek, “Geçmiş hükümetlerin neler vaadettiklerini, neler 
yaptıklarını iyi biliyoruz. Bu dönemdede tüm siyasi partiler, 
gerek ülke genelinde, gerekse ilçemiz üzerinde çeşitli 
vaadlerde bulunarak, halkın desteğini almaya çalışmak
tadırlar. Bizler, Gemlik’te örgütlü demokratik kitle örgütleri 
olarak, demokrasinin olmazsa olmaz koşunlarından birinin 
halkın katılımı olduğu bilinciyle bu süreçten yerel sorun
larımıza sahip çıkmak ve üretebilecek çözümlere katkı sun
mak istiyoruz” denildi
I Demokratik Dayanışma platformu, ilçenin sorunlarını şöyle 
belirledi.
İL 1- Kültür Merkezi eksikliği
p 2- Spor kompleksi ve kreşin bulunmaması
r 3- Trafik ve otopark sorununa çözüm getirilmesi
I 4- Deniz, dere, hava ve suyun temizlenmesi

5- Düzensiz yerleşme ve şehirleşmenin düzeltilmesi, konut 
sorununun düzeltilmesi
f 6- SSK Hastanesine ek bina ve ikinci bir SSK yapılması 
■ 7- Gürültü ve çevre kirliliğine yol açan işyeri ve tüpgaz bayi
lerinin şehirdışına çıkarılması
B 8- Belediyeye ait mal ve işletmelerin başkalarına peşkeş 
çektirilmemesi
E 9- Seçilecek başkanın yehir danışma merkezi kurması ve 
halk günleri düzenlemesi.

düzenlediği Ebru Gündeş Konserine Gemlik’ten de 
yoğun katılım sağlandı.

Pazartesi günü ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel 
Başkanı Deniz Baykal mitingi nedeniyle ilçe örgütü de 
ana caddelerde uzun kuyruklar oluşturan konvoylarla 
Bursa mitingine katıldılar.

İlçe Meydanı ve İstiklâl Caddesi ise seçimlerin 
yaklaşması nedeniyle bütün partilerin bayrak ve fla
maları ile adeta donatıldı.

Siyasi parti, temsilcileri ve belediye başkan aday
ları ise kapı kapı dolaşarak, vatandaştan oy ister
lerken, bu yıl muhtarlık seçimlerine de yoğun, ilginin 
olduğu gözleniyor.

İlçemizde siyasi parti belediye başkanlan adayları 
geçtiğimiz hafta Bursa Olay TV’de yapılan açık oturu
ma katılarak, Nurettin Avcı’nın 5 yıllık hizmet dönem
inin eleştirisini yaptıktan sonra seçildikleri takdirde 
yapacakları projeleri anlattılar.

Başkan adaylarının projeleri arasında ortak olan 
konular su, Manastır Bölgesi’nin kanalizasyonu, trafik 
sorunu, katlı otopark, İskelenin taşınması ve temizlik 
konuları yer alıyordu.

18 Nisan 1999 pazar günü yapılacak olan yerel 
seçimlerde ilçe nüfusundaki göçler nedeniyle yeni 
gelen seçmenlerin siyasi tercihleri Gemlik’teki 
başkanlık seçimini belirleyecek.

Halk Eğitim Merkezi’nden 
bedava saç traşı

Gemlik Halk Eğitim Merke
zi tarafından başlatılan ku
aförlük kursunda eğitim gören 
25 kursiyer, Lale Kemal Kılıç 
İlköğretim okulu öğrencilerini 
bedava traş ederek, mesleğe 
ilk adımların attılar.

Daha öncede Kumla Ali 
Kütahya İlköğretim okulu ve 
Kurtul Köyü ilköğretim okulun
dan aynı uygulamayı yapan 
kursiyerleri bu sefer, Halk Eği
tim Merkezi Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, Çıraklık Eğitim 
Merkezi Müdürü Erçin Pek

mezci ve öğretmenleri Günay 
Küçükkurt’un gözetiminde 
300 öğrenciyi traş ettiler.

Kursta aldıkları teorik bilgi
leri'uygulama şansı bulan 25 
kursiyer, okuldaki uygulama 
çalışmasında oldukça başarılı 
gözüktüler.

Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, “8 ay sürecek 
kurs süresince talep gelme
si durumunda diğer okullar
daki öğrencileri de traş 
edilebilir” dedi.

RENKLER
— Gonca Yerliyurt --------

Bilincimizin Defteri ve 
Kadınların Diva’sı

"Zaman kentlerin yazgısıdır.
Kimi kent Zamanla barışık biçimde yaşar bu yazgıyı, 

benliğine ekler; kimileriyse yenilir, ruhsuz bir gövde gibi ufa
lanır Zaman’ın sert örsünde.

Bursa, yazgısını kendi yaratmış kentlerden biridir. Hem 
Zaman’a meydan okuyarak yaratmıştır bu yazgıyı, hem ba
rışık durabilmiştir onunla.

Zpman’ın üç boyutu birden; geçmiş-şimdi-gelecek, hiçbir 
kentte görülmeyen ipekli bir sarmal içinde çalışıp sevişerek 
soluklanır Bursa’da.

Bursa; bu yüzden Tarihimiz’dir bizim, bu yüzden Bugü- 
nümüz’dür, bu yüzden Yarınımız.

Türk Bursa’nın yazgısı, Zaman’ın kılıçlı boyutunda yeşil 
bir aynadan doğmuştu.

Bu aynadan çıktık, büyüdük, çoğaldık ve başka aynalar 
içinde kaybolduk.

Ama zaman bitmedi ve şimdi, yeni aynalarda yeni yolcu
lar, yolculuklar var. Kendi yazgısını, yeni zamanlar’ın ısırgan 
yüzüne meydan okuyarak yaratmaya çalışanlar var.

. Bursa, bu Yeni Zamanlar içinde yazgısını koruma kavga
sı verirken -yaralar almış olsada-, umudunu saklı tutuyor.

Biz, bu umudun yolcularıyız.
Yüzümüz, yalnızca sahip olduğumuz değil, kendimizi-gö- 

rebildiğimiz bütün aynalara dönük. O düzlem ve derinlikler
de ne görünüyorsa, ne görüyorsak; onu, “evrensel olan"ın 
ölçütleriyle tartıp sorgulamak, kimliğimizin cansuyudur.

Çünkü, “dönüşüm" denen şeyi yaratmanın ve yaşatma
nın başka yolu yoktur.

Bursa Defteri, bu dönüşündü yazmak isteyenler için açı
lıyor." ,

Bu muhteşem giriş yazısıyla açılan Bursa Defteri kendi
sini üç aylık kent kültürü ve düşün dergisi diye tanımlasa da, 
saklanacak bir kitap içeriğiyle Bursa yazın yaşamının yüz 
akı.

Yıllar önce Bursa Ansiklopedisi ile şehrin tarihini yazmak 
için yola çıkanlara öncülük eden Yılmaz Akkılıç, bu kez ya
yın yönefmeni.sıfatıyla Bursa defterini yazanların başını çe
kiyor. Yanında her zamanki gibi ve tarihe tanıklık etmenin 
ötesinde onu kalıcı kılmanın yollarını arayan Bursa sevdalı
ları var. Doğuşunda Bursa Ticaret Borsası’ndan güç alan 
Bursa Defteri, henüz kırkını doldurmadan; emeğimizi, düş
lerimizin, umutlarımızın yazıldığı yeni bir dergi daha gözleri
ni açtı Bursa’da.

Adı Diva. Neden Diva sorusunu derginin Yazı İşleri Mü
dürü Hülya Güven şöyle açıklıyor. Diva, işini en iyi yapan 
kadın tiyatro ve opera sanatçılar için kullanılan bir te
rim. Biz ise Diva kelimesini “işini en iyi yapan kadın” ta
nımlaması ile alıyoruz. Yani adımız aslında bizim mü- 
kemmelliyetçi tavrımızı vurguluyor. Hedefimiz her ke
simde çalışan ve üreten kadın. Çalışan kadına günlük 
yaşamda ihtiyaç duyulabileceği her konuda pratik öne
riler sunacak olan bu dergi, çağdaş insanın ilgi alanına 
girecek her konuya yer verecek”

Diva Bursa’nın ilk kadın dergisi.
Diva zorlu bir maratonun ilk ayağı.
Diva gerek içeriği gerek sayfa tasarımıyla Bursa Defte- 

ri’ne yazılacak kadar özenli ve ayrıcalıklı.
Her iki cesur girişime de uzun ömürler diliyorum.

Artvinliler Derneği üyeleri, döner gününde biraraya geldiler.
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Derneğe destek olanlara plaket
Gemlik ArtvinlileVKültür ve Dayanışma Derneği geçtiğimiz hafta dernek lokalinde, derneğin açı

lışından bugüne kadar yardımlarda bulunan.üyelerini plaketle ödüllendirdi. .
Derneğin çalışmalarına katkıda bulunan Ömer Ayık, Enver Çelik, Hüseyin Torun, Zeki Gedik ve 

Mühendisler Ahşap’a plaketlerini vermeden önce konuşma yapan Artvinliler Kültür ve Dayanışma 
derneği Başkanı Server Pehlivan, “Derneğimizin bugüne kadar gelmesinde katkıları olan her
kese teşekkür ediyorum ve aynı duyarlılıkta destek vermeye davet ediyorum. Çünkü dernek

ler üyelerinden 
aldıkları destekle 
yaşar ve işlevleri
ni yerine getirir
ler. 20 Nisan ak
şamı düzenlenen 
geceye de hepini
zi davet ediyo- 
rum.”dedi.

Plaket törenine 
katılanlgra ikram 
edilen Artvin döne
ri ziyafeti üyelerce 
memnuniyetle kar
şılandı

Belediye ilk sağlık ocağını açtı
,■ Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan Ha
şan Atilla Mete sağlık ocağı hizmete girdi.
- Sağlık ocağının açılışına Kaymakam Şener 
Can, Belediye Başkanı Nurettin Avcı, ANAP 
Milletvekili adayı Faruk Güzel, ANAP Osman- 
gazi Belediye Başkanı adayı Basri Sönmez,Kü
çük Kumla Belediye Başkanı Eşref Güre ile 
çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

İç donanımı, merhum emekli sıhhiye astsub
ay H. Atilli Mete'nin damadı Yalçın Sünnetçioğ- 
lu tarafından karşılanan sağlık ocağının 5,5 mil- 
yar'a mal olduğu açıklandı.

Açılışda konuşma yapan Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, “Sağlık ocağının İlk aşamada 
bir doktor ve bir hemşire görevlendirirdi. Bu 
çevrede oturan vatandaşlarımız bundan 
sonra ilçe merkezine gitmekten kurtulacak
lar. Hepimize hayırlı olsun.”dedi.

Kaymakam Şener Çan'da, sağlık sorunları

na değindiği konuşmasında , sağlık sorunları
nın çözümünde katkıda bulunan Belediye Baş
kanı Nurettin Avcı'ya teşekkür etti.

Sağlık Ocağı’nın açılışını Kaymakam Şener 
Can ile sağlık ocağına ismi verilen merhum 
emekli astsubay Haşan Atilla Mete'nin eşi 
Muradiye Mete birlikte yaptılar.



İGemlik Zeytinspor Kulübü ikinci lig’in bitimine iki hafta kala şampiyonluğu kesinleşti Gemlikspor Baskebol takımı 2.lig yükselme 
maçlarına katılmayı garantiledi__________

Zeytinspor şampiyon
EŞ^İf^^ulübü geçtiğimiz hafta ırazarz günü la çiçek vererek polis gününü kutladı.
kendi saha ve seyircisi! önünde Adana İdmanspor 
ile oynadığı maçı 6-0 kazanarak ligin bitiline iki haf
ta kala şampiyonluğunu.ilan etti.

Grupta oynanan Susurluk Barışspor'un Çanak
kale Belediyespor’u 4-1 yenmesiyle şampiyonlu
ğun kesinleştiğini belirten yöneticiler, maçın biti
miyle Zeytinspor’un şampiyonluğunu futbolcular ve 
taraftarlar ila birlikte kutladılar.

k BayanJafliTüjkiye ikinci liginde 6 takımdan ve on 
haftaltk liğ maratonundan oluşan grupta sekizinci 
hafta^kadar hiç beraberlik ve mağlubiyet almadan 
şampiyonluğu kesinleşen Gemlik Zeytinspor takımı 
oynadığı tüm maçları farklı kazanarak sporseverle
rin gönlünde taht kurdu.

Maçın boyunca itibaren rakip takım Adana İd- 
manyurduspor'a üstünlüğünü kabul ettiren Zeytins
por takımı maç' boyunca rakip takımın kalesine 
atak üstüne atak geliştirdi. 5. dakikada Handan’ın 
golüyle 1-0 öne geçerek ataklarını daha da yoğun
laştıran Zeytinspor ikinci golü 43. deıkikad da Ada- 
naspor’lu futbolcuların teknik hatasıyla penaltıya 
dönüşen pozisyonda penaltıyı kullanan Yasemin 
takımının ikinci golünü attı ve hemen ardından 
Handan tekrar sahneye çıkarak takımının üçüncü 
kendisinin! ikinci golünü atarak ilk yarının skorunu 
belirledi. 3-0

KDevre arasında kulüp Başkanı İhsan Ünlü’nün 
stadda görev yapan polislere, polis haftası dolasıy-

İkinci yarıya da taraftarların desteğiyle hızlı baş?
layan Zeytinspor, 51. dakika da Emine golü ile du
rumu 4-0 yaptı. Maçın .74 ve 84. dakikalarında 
uzaktan çektiği nefis şutlarıyla gol atan Arzu maçı 
6-0 yaparak maçın skorunu belirledi.

Maçın bitmesiyle şampiyonluğun kesinleştiğini 
öğrenen futbolcular, yöneticileri ve taraftarlarıyla 
bütünleşerek şampiyonluklarını doyasıya kut
ladılar-.

Yönetim ve teknik heyetin disiplinli ve özverili 
çalışmalıyla ilk yılında şampiyon olan Gemlik Zey
tinspor Bayan futbol takım! seneye bayanlar birinci 
futbol liginde ilçemizi temsil edecek.

Gemlikspor 2.lig’e 
doğru ilerliyor

Bölgesel »Basketbol 
Liginde ikinci etap son ma
çını oynayan Gemlikspor, 
geçtiğimiz cumartesi günü 
İzmir deplasmanında iz- 
mirsporJle oynadığı maçı 
83-37 farklı kazandı.

Bu sonuçla Basketbol 
ikinci lig’ine yükselme maç
larına yenilgisiz katılmayı 
garantiledi.

Gemlikspor Antrenörü 
İsmail Beleşin genç oyun
culara şans tanıdığı karşı
laşmada, zayıf rakibi karşı

sında maçın, ilk yarısını 44- 
18 önde tamamladj. .

Gemlikşpor’un başarılı( 
Antrenörü İsmail Beleş maç 
sonunda yaptığı açıklama
da, “Kesinlikle ikinci lig'e Çi-j 
kaçağız. Bizi zorlayabile
cek tek takım, İstanbul Işık 
Koleji fakat ben oyuncula
rım ikinci Ig’e çıkacağımıza 
inanıyorunrTdedi.

Gemlikspor terfi maçla-; 
rınr hazırlıklarını Ulubatİı 
Haşan Anadolu Lise’sinde 
devam ettiriyor.

KÖRFEZ OFSET
Cilt- Kaşe- Dergi- Broşür- Kitap - Adisyon - hizmetinizdeyiz

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

MERT BÎUGİSAYAR 
INTERNET OFFICE

Süper online desteğiyle 
serbest ve hızlı erişimle 
INTERNET'e sörf yapın

TÜRKÜAZ internet cafe

INTERNET'e hızlı ve kesintisiz erişim

BİLGİSAYAR, YAZICI VE 
ELEKTRONİK EŞYA SATIŞI 

OEM PARÇA VE 
TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ 

MP3-FİLM-OYUN CD’LERİ SATIŞI

Adres Cafe Karşısında hizmetinizdeyiz

LİNK PROGRAMLARI
MICROSOFT * Bilgisayar.

* Yazıcılar * Faks

3 S"
ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR 

SİSTEMLERİ

ZET BİLGİSAYAR BAYİİ re araç telefonları
Adreş : Kayhan mah. 1 nolu Cad. Nb:32/1 

GEMLİK

MERT Adres : Kayhan Mah. 1 nplu Cad. No:28 
GEMLİK

Tel ■ : (0.224) 514 57 02
Fax r(0.224) 514 57 02

* Telsiz telefon
* Elektronik kontrol Tel : (0224) 514 67 09

Fax : (0224) 514 79 59 BEKD

'^
r
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Not Defteri

Muzaffer Gürboğa
Eğitimci

Erol CİJRÇAY

L
 Adaylar Görücüye 

Çıktı (1) Haftanın fıkrası

NASIL BİR GENÇLİK
■ Gençlik' geleceğimizdir. Sağlıklı bir toplum 
için gençlerimizin değerini anlamalıyız. Gençle
rimizin kendilerini geliştirmelerine destek ver
meliyiz. Gençliğin kendini değerlendirmesi, öz
gürlüğe erişmesi, kendi gizil güçlerinin farkında 

I olması ve bunu geliştirmesi önemlidir. •
Gencin, gelecekteki .yaşantısını etkileyecek 

arkadaşlık ilişkilerini geliştirmesi, uyum güçlük
leri varsa giderecek etkinlikler sağlanmalıdır.

i Özellikle bu konuda aileler gence destek olma
zlıdırlar.
[ Okulda derslerinde başarısız ise sağlam bir 

! öğrenme ve dayanıklı bilgi için verimli, etkili ders 
çalışma yöntemleri uygulaması gerekir. Bu ko- 

> nuda çok yararlı olacak önerebileceğim bir kitap 
I var. Gençlerin ve ana-babalâr için başucu kitap: 
I Acar Baltaş’ın ÜSTÜN BAŞARI kitabı. Acar Bal- 
I taş’ın ÜSTÜN BAŞARI kitabı mutlaka okunmalı. 
| Etkili konuşma ve yazma gücünü geliştirmek 
için okuma sevgisini oluşturmak gerekiyor. Da
ha çok kitap okuma yararlı olur.

Bir görüşün tutsağı, fanatiği olmadan ülkenin 
sosyal ve ekonomik sorunlarını tartışan, duyar
lılık bilinci gelişmiş, çözüm üreten, çözüm öne
ren ve katkı veren bir gençlik öneren ve katkı 
veren bir gençliktir özlenen.

Günümüzde tüketim toplumu alışkanlıkları 
yayımdır. Genç bunu aşabilmeli ve kendi gücü 
oranında üretici olarak aile bütçesine katkıda 
bûluhfsalıdır.
L Bireyin kendini değerlendirmesi, kendi yete
neklerini keşfetmesi ve geliştirmesi çok önemli
dir; Davranışlarını olumsuz etkileyen süreçlerin 
farkına vararak, buna neden olan ruhsar etken
leri saptayıp kendi içinde birliğe, tutarlılığa ve 
bütünlüğe ulaşmalıdır.

Gençlerin sorumluluk alabilecek olgunluğa 
erişmesini sağlamak ertelenemez bir amaç ol
malıdır. Arkadaşları ve çevresiyle karşı karşıya 
değil, yanyana oluş gerekliliğini ve sorumluluğu 
paylaşmaya alışmak gerek.
■ Heyecanlarını doyurmak ve enerjilerini doğru 
yerde kullanmaları-için özellikle sanatsal etkin
likler içinde yer almalıdırlar.

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 
kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ!

Başkan adaylarını, Olay televizyo
nunda izledik.

Oturuma katılan, 8 siyasi partinin Baş
kan adayları, Gemllk’ln sorunlarını tar
tıştılar.

Projelerini ortaya koydular.
Olayları bugüne kadar "el yordamıyla 

izleyen”
Gemliklilerin, böyle bir tartışmaya 

ihtiyacıvardı.
Tüm Başkan adayları “aşağı yukarı" 

nem sorunlarda, hem de yeni projelerde 
müşterek noktalarda birleştiler.

Kaçak yapılaşma sorunu devam edi
yordu,

Çeşmelerden hala bulanık sü akıyor
du. ı

Cenaze arabası alımı- yeni gündeme 
geliyordu.

. Ambulans ve temizlik aracı sorunu, ye
ni halledilebilmişti.

Televizyonda izlerken, kafalar allak 
bullak olmuştu.

“Marmaranın incisi” denilen Gemlik, 
hala içme suyu sorunu çözememişti.

Adayların yeni projeleri aşağı yuka
rı aynıydı.

Doğalgaz getirilecek, artıma tesisi 
yapılacak, kültür sitesi kurulacak ve 
çok amaçlı katlı otopark yapılacaktı.

Ben, adayların birbirinden farklı 
söylemlerine ve projelerine değinmek 
iştiyorum.

- Fazilet Partisi Adayı Mehmet Turgut 
ve (CHP) âdâyı Nezih Dimili, Belediye
nin mali yönetimi ve mali kaynakların 
kullanılması konusunda önemli açıkla
malar yaptılar.

- Sayın Mehmet Turgut, İç İşleri Ba
kanlığı müfettişi tarafından hazırlanan tef
tiş raporundan, ilginç bölümler okudu.

- Gemlik İskelesi’nde Belediye’nin 
gelir kaybının 100 milyarın üzerinde ol
duğu ifade edildi.

- Belediyenin, % 25 ortağı olduğu 
Gemport Firması’ndan hiç bir gelir elde 
etmediği belirtildi.

- Belediyenin “İskele geçiş ücreti” 
bedeli olarak “bir milyon dolara” yakın 
bir gelirden yararlanamadığı hususuna 
değinildi.

- Bir başka deyişle, Gemport iskele
sinden bu güne kadar 1.670.000 ton mal 
geçmiş/ ama Belediye bu işlemden bir 
menfaat sağlayamamıştı.

- Mehmet Turgut, Kamyon garajının 
istimlak işlemlerine de değindi.

- 4 milyar istimlak değeri biçilen, an
cak 6 milyar istendiği için yargıya inti
kal eden bu istimlak işlemi, sonuçta Be
lediyeye faiziyle birlikte tam 25 milyara 

' mal olmuştu.
Bu örnekler, Belediyelerde mali ve 

hukuki yönetimjn. ne kadar önemli ol
duğunu gösteriyordu.

Genç ve güzel öğretmen, eline 
tebeşiri alıp, tahtaya döndü. Tam kolunu 
kaldırmış bir şeyler yazmaya başlamıştı 
ki, arkasında bir çocuğun kıkırdadığını 
duydu. Hızla dönüp:

Kim güldü?” dedi
Küçük Fred kalkıp, '‘Ben güldüm 

efendim” dedi.
Kombinezonunuzu gördüm de...”
Çabuk kitaplarını topla ve eve git 

Fred. Bir hafta okula gelmek yok.”
Biraz sonra yine tahtaya dönen genç 

öğretmen, tam bir şeyler yazmaya 
başlamıştı ki, yeni bir gülme duydu.

Kim o" dedi.
Orvil. “Ben efendim” dedi ve ayağa 

kalktı. “Jartiyerinizi gördüm de..."
Çabuk kitaplarını topla ve eve git. 

Bir ay okula gelmek yok. Cezalısın!”
Bir kaç dakika sonra, yere düşen bir 

tebeşiri kaldıran öğretmen, bir de baktı 
ki Küçük Tom gitmeye hazırlanıyor.

Nereye gidiyorsun. Tom” diye 
sordu.

Tom mahçup bir tavırla. “Eve gidiy
orum” diye cevap verdi.

Gördüklerimden sonra herhalde, 
bu yıl okula veda etmem gerekecek...”

Küçük Tom, tam bir kurnaz poli
tikacı gibi davranmış.

Kimbilir böyle bir cevaptan sonra, 
belki ceza bile almamıştır.

Sözün Özü
Yeter olsun, Yeter olsun 
Kaza bizden, uzak dursun 
Ölüm bizden, uzak olsun 
Yaşamak, her şeyin başı 
Kurallardır, temel taşı 

“Musa Eroğlu.

Musa Eroğlu’nıij “Mihriban” 
türküsünden tanıyoruz.

Şimdi, “Trafik canavarı” konusunda 
bir klip yapmış.

Trafik canavarının verdiği zararı, 
sazıyla sözüyle harika bir biçimde 
gözler Önüne seriyor.

Sakın kaçırmayın, sonuna kadar din
leyin^

Bu dört günlük Bayram süresi içinde 
62 vatandaşımızı daha kaybettik.

Musa Eroğlu’nun bu kasetini herkes 
dinlemeli.

Bana göre 1999 yılının, en iyi ve en 
anlamlı kaseti. Bir dinleyin, siz de bana 
hak vereceksiniz.!

uçuk" bir söz
Gülü seven, abisine katlanır.

Adaylar Görücüye Çıktı (2)
- (GHP) Adayı Nezih Dimili yanlış özelleş

tirmeler üzerinde durdu.
Park Bahçeler özelleştirilmiş, ama bura

da hala Belediye İşçileri çalışıyormuş.
Özelleştirmeyi alan firma sadece bakım, 

ve onarım işlerini yapıyormuş.
- Ayrıca Sayın Dimili belediyeye ait toplu 

taşıma araçlarının özelleştirilmesine karşı 
olduğunu da söyledi.

Belediye işçilerinin 3 aydır maaş alama
dığını da gündeme getirdi.

Belediyeyi (200) işçi ile teslim ettiğini şimdi
ki işçi sayısının (250) olduğuna değindi.

Hem özelleştirme uygulaması yapılıyor, 
hem de işçi adedi artıyor.

Bu özelleştirme mantığını anlamak 
mümkün değil.

- Ayrıca Sayın Dimili Parke Fabrikası var
ken, dışarıdan parke satın alınmasını da 
eleştirdi.

Mali ve hukuki yönetimdeki hatalı uygu
lamalardan bir örnek de İhsan Ateşli’den 

geldi.
- (DYP) Adayı sayın İhsan Ateşli, aynı 

parsel üzerine kaçak inşaat yapan iki kişi
den birine 125 milyon, diğerine 1 milyar ce
za kesildiğini söyledi.

. Buçarpıcı konulardan sonra, diğer adayla
rın önemli gördüğümüz açıklamalarına döne
lim.

- (MHP) Başkan Adayı Osman Doğan çok 
titiz bir şekilde hazırladığı, projelerini özenle 
sundu.

İçme suyu ve arıtma suyu tesisleri ile ilgili 
içme suyu ve arıtma suyu tesisleri ile ilgili gra
fikleri ve açıklamaları dikkat çekti.

- Ayrıca Sayın Osman Doğan’ın mal var
lığını hazırladığı iş programına koymasını 
takdirle karşıladık.

- (DSP) Başkan Adayı-“Seher Yücel” Be
lediyelerin bir rant alanı olmadığı” hususu
nu vurguladı.

- Sayın Seher Yücel, kamu arazilerinin 
Belediyeye devri sağlanarak “Toplu Konut” 
yapımına geçileceğini söyledi.

-Manastıra ilave bir kütüphane ve kültür 
müzesi projeleri ilgi çekti.

- Seher Yücel Gemlik’e bir terminal yapı
lacağını belirtti.

Vatandaşın kollanacağını ve sahip çıkı
lacağını ifade etti.

- Zeytinspor’a sponsor olacağını ve 
Amatör Tiyatro sanatçılarını destekleyece
ğini vaad etti.

- (ÖDP) Başkan Adayı Sayın Semahat Na
rin-partisinin “katılımcı felsefesini” vurgula
dı.

Çevre kirliliği ve özellikle deniz kirliliği 
üzerinde durdu.

Dünya Bankası kredisine ve Yap işlet 
devret modellerine karşı olduğunu belirtti.

- (DTP) Başkan Adayı Ahmet Atalar, şe
hir plancılığına önem verileceğini ve öğret
men ve öğrencilerin ücretsiz taşınacağını 
vaad etti.'

- ANAP Adayı Başkan Nurettin Avcı.su- 
yun niye bulanık aktığını, otoparkın niçin 
geçiktiğini uzun uZun anlattı.

Eleştirilerden fırsat buldukça yaptıkları- 
nrve projelerini sakin bir tempo ile, anlat
maya çalıştı., 

KÖRFEZ OFSET
Tel : 513 17 97 GEMLİK REHBERİ

Gerekli Telefonlar
itfaiye
Polis imdat ’ . 
Jandarma imdat 
Jandarma K. ' 
‘Polis karakolu 

Gar. Kofn

no 
155
156 .
5131055'
5131879
-5131206

Kaymakamlık

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

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

' Emniyet M.

5131051 
513İ052 

•5131053
5132954 

>■5131028

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

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Resmi Daireler 
TEK Arıza 
TEK işletme 
Turlzrh Der. 
Spor Sah.
■Orm, Bol. Sf. 
Milli Eğt. Md. 

•Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kûtüp. 
As. Şb.-< • 
Karayolları 
Uman. Bşk. 
Mal Md< 
Nüfus Md.
Özel İd. Md, 
Tapu Slc/Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

5132066
5134503
5131274
5140095
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5.131414
5131364
5131411-
5131.042
5132360
5131186
5134994

Gemi Saatleri
Yalova-Kartal:(lşgünü)6.30-11: Ö0-15.00-19.30 

. (Tatil)7.15-11.15-16.00
Kartal-Yalova:(İşgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00

(Tatil) 9.00-13.00-18.45
Yalova-Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30 (Tatil)
6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(İşgünü) 9.15-

T4.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15
Deniz Otobüsü

Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45- 
13.00-14.30-16.00-17.30-19.00-20.30 

(Tatil) 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45- 
17.00-17.45-18.30-19.20-20.30 .

Yalova - Kabataş (İşgünü): 7.20- 9.45-12.40 
15.00-17.15-1'9.30 

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

18.25 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30

Feribot
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı) 

7.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30- 
19.30-20.30-22.3Ö(P.tesi, salı, çrş, prş) 

07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30- 
. 17:30-19.30-20.30-22.30 /

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

TAKSİLER

Belediye
Santral 
Başkanlık 
Zabıta 
Otobüs İşlet. 
Şu İşletmesi 
İtfaiye

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115

TÜP DAĞITICILARI

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

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
GemlIkToksI 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

___ r _ ( 5132325 ■ 
Muhasebe M. 5134521-182 
Yazı İş. Md.
Su Arıza

5134521-111 
Yalnız 185.

Aygaz 
Özgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz . 
Habaşgaz . 
Likitgaz
Yeni Likitgaz 
Alevgaz 
BP Gaz

’ 513 1295
514 17 00
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00

' 513 40 95
514 59 81

SATILIK
Kumla’da
Havuzlu

Satılık Daire
Tel: 513 17 97

SATILIK
EV ve ARSA

Gazhane Cad. 
Gürçay Apt.

Kat: 4’de 140 
M2 lik daire 
ve Osmaniye 
Mahallesi 11 

Eylül İlköğretim 
Okulu civarında 

5 kat imarlı 
400 m2 arsa 

satılıktır.
Tel : 514 31 51

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

Tel : (0.224)513 17 97

Her türlü matbaa işlerinde 
hizmetinizdeyiz.

KÖRFEZ

Pazargünü yapılan seçimlerde DSP birinci parti olurken, MHP ise süpriz yaptı.

Zafer DSP ’ nin
Milletvekili seçimlerinde DSP 14 bin 517, ANAP8 bin 649, MHP 6 bin 992, FP 6 bin 902, DYP 5 bin 251, CHP 3 

bin 451 öy aldı. Belediye Başkanlığı seçimlerindeise FP 8 bin 170 , ANAP 6 bin 300, CHP 5 bin 708 oy aldı.
Pazar günü yapılan İl Genel Meclisi, Belediye Başkanlığı, ITeleoîyeMeçlisi ve Muhtarlık seçimlerinde resmi sonuçlar alınamadı. Ancak, DSP’nin milletvekilliği ve 

İl Genel Meclisi üyeliklerinde birinci parti olduğu kesinleşti. Ge- ‘-.Bte’. Uiy© Başkanlığımı Fazilet Partisi adayı Mehmet Turgut’un kazandığı sandık kurullarından alı- 
|| nan sonuçlarla belirlendi.
J 18 Nisan Pazar günü oy verme işlemi saat O7.oo de başlar: Vat ıdaşıar-güneşli bir pazarın keyfini çıkarmak ve sandık başlarında fazla beklememek için erken 
| saatlerde oylarını kullandılar. Öğle saatlerinde ilçedeki sandıklar. iı<'.jllanıl'â1h oy yüzdesi altmışları geçiyordu.

Gemlik Merkez ve Köylerinde 58 bin 266 seçmenin 50 bin 63,'sinin ay kullandığı seçimlerde 48 bin 446 oy geçerli sayılırken 2 bir 191 oy da iptal edildi. 41 bin
Haberi sayfa 3’deseçmenin bulunduğu Gemlik Belediye Başkanlığı seçimlerindeise 35 bin 207 kişi oy kullanırken. 33 bin 643 oy geçerli sayıldı.

r DSP ANAP MHP FP DYP CHP HÂDEP BBP ÖDP DTP LDP MP DP EMEP BP İP SİP

■
Milletvekili 

I Seçimi
14517 8649 6992 6902 5251 3451 1041 866 298 245 184 129 96 76 61 58 40

Belediye 
Başkanlığı

5093 6300 4446 8170 2451 5708 640 227 ‘115. 272
I
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HAFTAYA BAKIŞ

□ Kadri GÜLER Belediye Mehmet Turgut’un

eyiz
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Seçim sonuçları üzerine
■ 18 Nisan seçimleri sonuçlarıyla süprizleri de beraberinde 
getirdi.

Ülke genelinde DSP lehine esen rüzgar bu partiyi birinci 
parti durumuna sokarken, beklenmedik en büyük süprizi Mil
liyetçi Hareket Partisi yaptı.
i Seçimlerin kesin sonuçları birkaç gün içinde alınacağı 
sanılırken, resmi olmayan sonuçlardan merkez sağ partiler 
ile CHP’nin eridiği ortaya çıktı.

Halk, DSP - ANAP hükümetinin gensoruyla düşürülmesi
ne neden olan, CHP Lideri Deniz Baykal’ın partisine oy ver
meyerek yüzde 10 barajını aşmamasını sağladı. Atatürk’ün 
kurduğu parti böylece ilk kez meclis dışında kaldı.

Sayın Baykal, bu büyük yenilginin baş sorumlusudur ve 
de bunun hesabını partililerine verecektir.

Baykal, bu yenilgiyle siyasetten çekilmek zorundadır.
Bir gerçekte, CHP nin milliyetçi sol çizgide bulunan ve 

günün konjoktürü dolayısıyla merkez solun büyük partisi du
rumuna gelen DSP çatısı altında birleşme zorunluğudur.

Liderler tarafından gerçekleştirilemeyen bu gereklilik, 
sandıkta halk tarafından gerçekleştirildi.

ANAP ve DYP liderleri de şapkalarını önüne koyup dü
şünmeliler. Kendilerine emanet edilen partilerinin oylarını ne
relere düşürdüklerini görerek, ülkenin geleceği için mutlaka 
birleşmeliler.

Bu olasılık zayıf da olsa, eninde donunda halk, bu lider
lerden kurtulacak ve birleşmeyi sağlayacaktır.

MHP süprizinin ne getireceğini bekleyerek göreceğiz.
En büyük olasılık üçüncü MC’dir.
Yıllardır parlemento dışında kalan ve rejimce dışlanan 

MHP, devlet kademelerini ele geçirmek için gerekil olan her- 
şeyi yapacaktır. Çünkü, alt kadrolar bunu yıllardır özlemle 
bekliyor.

Türkiye zamansız bir şeçim yaşadı.
Koalisyonlara gebe istikrarsız yıllar önümüzde bizi bekli

yor..
İç ve dış sermaye güçlerinin arzusu olan DSP - ANAP ik

tidarının kurulma olasılığı matematikçe olanaksız görülüyor.
Öyleyse önümüzdeki günler Türkiye ye ne getirecek 

bunu hep birlikte göreceğiz. Halk kavgacıyı, hırsızı, soygun
cuyu, bozguncuyu cezalandırdı. Sonuçların hayırlı olmasını 
diliyorum.

Yerel seçimlerde başarı Mehmet Turgut’un oldu.
ANAP ve DYP'deki küskünlerin de oyunu almasını 

başaran Turgut, beş yıl Gemlik’in hizmetinde olacak. Dileriz, 
vaadettiklerini yapar ve Gemlik’imizi örnek bir hale getirir.

Mehmet Turgut, hırslı ve azimlidir. Hem de inatçı...
İnadı Gemliğin başarısı için olmalı. Kutlarım.__________

Pazar .. günü yapılan 
Gemlik Merkez ile Umur
bey, Kurşunlu ve K.üçuk 
Kumla Belde Belediye Başj 
kanlığı seçimlerinin' resmi 
olmayan sonuçları belli ol
du.

Gemlik Merkezde ANAP 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı ile çekişen FP adâ.y', 
Mehmet Turgut seçimleri

kazanırken, Küçük Kum- 
la’da CHP’lilerle ittifak ya
pan DYP adayı' Ömer Bal 
Belediye Başkanı oldu. Kur
şunlu da ise eski başkan 
Bayram Demir’ yeniden se
çildi. î

.Umurbey de MHP'Iİ 
aday Pars Dönmez ile çe
kişten Mehmet Fatih Güler 
seçimi kazanan aday oldu.

Böylece, Gemlik Mer
kez, Küçük Kumla ve 
Umurbey de yeni başkanla- 
rı ile beş yıl hemşehrilerine 
hizmet edecekler..

Gemlik Belediye Başka
nı Mehmet Turgut, gazete
mize yaptığı ilk yazılı açık
lamasında Gemlik halkına 
teşekkür ederek, şunları 
söyledi.

79. yıldönümühazırlıkları tamamlandı

23 Nisan coşkuyla kutlanacak
23 Nişan Ulusal Ege

menlik ve Çocuk Bayramı ve 
Türkiye Büyük. Millet Mecli-, 
si’nin 79. ncu yıldönümü kut
lamaları cuma günü gerçek 
I eştirilecek.

GEMPORT’a İki 
yeni romörkör 
alındı

Türkiye'nin ilk özel liman1 
olan GEMPORT’a gelişen kapa

gs

Törenlere, 23 Nisan 
.1999 perşembe günü saat 
O9.oo’dâ Atatürk Anıtı'na çe- 
'lenklerin sunulmasıyla 
başlayacak. Törenlere ilçe 
stadyumunda devam edile-
Gemlik’teki araç trafiğini 
rahatlatacak

Kamyon Garajı 
hizmete açıldı

Gemlik Belediyesi tara-
site nedeniyle iki yeni römorkc' f-ndan iki yıl önce,yapımına
daha satın âlındı.

Dereye düşen

Saat 21.00’de ise 
Garnizon Komutanlığı’nca 
düzenlenecek fener alayı ile 
23 Nisan törenleri sona ere
cek. Haberi sayfa 3’de

“Birlikte yaşamaktan 
büyük mutluluk duydu
ğum Gemlikli hemşerileri- 
min oyları ile Gemlik’te 
hizmette görevlendirildim. 
Bu görevi bir siyasi parti
nin Belediye Başkanı ola
rak değil, Gemliklilerin Be
lediye Başkanı olarak sür
düreceğim. Bütün Gem
likli hemşerilerimi kucak
lıyorum. Benim için Gem
lik ve Gemlik’li özeldir. Da
ha temiz bir çevrede daha 
sağlıklı bir yaşam için ve 
bu mutluluğu birlikte ya
şamak, çok çalışmak bü
yük işler başarmak için 
çalışacağım. Bütün hem- 
şerilerime teşekkür eder, 
sevgi ve saygılarımı suna
rım

KANITLADI
başlanan ve Gemlik Taşıyı-

Haberisayfa3’ctecılâr Kooperatifi’ne daha
önceden kiraya verilen 
Kamyon Garajı 13 Nisan 
1999 salı günü yoğun da-çocuk bulunamadı _......  ..N

D.ereboyu Pazar Caddes aÇ'^ı., 
girişinde, arkadaşlarıyla oy Kamyon Garajı’.nın hiz- 
narken ayağının kayması il* m< te girmesiyle ilçe içinde

;vetllhin katılımıyla hizlîıete

İki kez DYP’den Belediye Başkan Adayı 
olup seçilemeyen bu kez Fazilet Partisi’nden 
aday olan Sayın Mehmet Turgut ne demişti.?

“Yolum doğru, partim yanlıştı”
Öyle imiş
Kanıtladı....

düşen Murat Doğan’ın oğlu büyük tonajlı araçların park 
Oğuz Doğan(6) bulunamadı, etmesi yasaklanacak.

Haberi sayfa 3 de Haberi sayfa 4

Seçilmiş ve seçilememiş tüm partilerimizin adaylarına ülkenin 
demokratik gelişmesine katkı uğraşlarından ötürü kutlarım.



20 Nisan 1999 Salı Körfez say,g:2

Ecevît’in Zaferi

Gıda 
maddeleri 
kontrolde

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndan yönetim kurul 
başkanlığınca gazetemize

Seçimin galibi kim?
Yalapşap bir yaklaşımla seçimin iki 

galibi olduğu görülüyor. Bülent Ecevit ve 
Devlet Bahçeli. Çünkü DSP birinci, MHP 
de ikinci parti olarak giriyor TBMM’ye.

Peki mağluplar?..
Çiller, Yılmaz, Baykal ve Kutan...
MHP’nin, umulanın üzerinde oy aldığı 

kuşkusuz. Her ne denli barajı aşacağı 
öngörülüyor idiyse de, yüzde 18’lere va
ran bir oy patlaması beklenmiyordu 
MHP’den. Öyle anlaşılıyor ki, seçmen bir 
kez daha “sahte”si yerine “asıl”ı tercih 

_etti. Bu partinin, bir süredir DYP ve 
ANAP'a giden oyları yuvaya döndü. Esa
sen Özal mirası bir tür “oportünizm”! si
yaset yöntemi olarak benimsemiş görü
nen ANAP ve DYP, aynı ipte oynayan iki 
“cambaz” gibiydi. Sanılıyordu ki biri dü
şecek, öteki devam edecek; ama daha 
doğalı oldu, ikisi birden yuvarlandılar.

Evet Ecevit'in DSP’si, birbirleriyle sü
rekli kavga halinde, adeta “bal vermez 
arılar” örneği didişip duran -sözüm ona- 
“merkez sağ”ın iki partisinden ve lider-, 
lerinden bıkıp usanmış seçmenlerin estir
diği rüzgarla şişirdi yelkenlerini. Bence 
buna salt “Ecevit rüzgarı” demek doğru 
olmaz.

MHP’de, onbeş yıldır süregelen terö
re karşı en tepkili parti görünümünü iyi 
sergilemesinin ürününü topladı; bir bakı
ma PKK rüzgarıyla şişirdi yelkenlerini.

Şimdi ne olacak?
Bizim anlı şanlı medyamızın yerli yer

siz birini pompalamalarına, birini de yerin 
dibine batırma çabalarına karşın, 
ANAP’la DYP, yani Yılmazla Çiller atbaşı 
beraber girdiler finişe. Dördüncü ve be
şinci olarak...

Yapmaları gereken tek şey var: İstifa 
etmek!

Bu iki başarısız ve sevimsiz siyasetçi, 
bırakınız partilerini bir yana, eğer Türki
ye’ye gerçekçi bir hizmette bulunmak isti
yorlarsa hiç zaman yitirmeden “istifa” 
etmelidirler. Çok partili Türkiye demokra
sisinin üçüncü kuşak liderleri olarak, si
yaseti yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. 
Bu ikisinin çekilmesiyle birlikte, ANAP ve 
DYP, içerdiği anlama uygun bir “merkez 
sağ” parti olarak birleşmeli ve yeniden 
yapılanmalıdır Ülkenin gelecekteki çıkar
larının böyle bir bütünleşmeye şiddetle 
gereksinmesi olduğunu düşünüyorum.

Türkiye, bir an önce “liberal sağ”ına 
kavuşmak zorunda çünkü...

Bu seçimin iki galibi var gibi görünü
yorsa da, bana kalırsa asıl galip Bülent 
Ecevit. Çünkü yıllardır düşlediği idealine 
kavuştu, eski partisi CHP barajda boğu
lup kaldı.

Önce Bülent Bey’i kutlamak gerek, 
Anımsayınız, son zamanlarda “Oylarını
zı verirken, bir parti barajı geçemeye
cek diye acımayın” demişti. Seçmen - 
kuşkusuz sadece Bülent Bey’in bu tavsi
yesine uyduğu için değil-. Baykal ve şü
rekasına duyulan tepki nedeniyle de 
CHP'ye acımadı, baraja gömdü.

Bence Ecevit ve Baykal’ın, Türkiye’de 
Cumhuriyet’i kuran, çok partili Demökra- 
si’yi getiren, Sosyal Demokrasi’yle insa
nımızı tanıştıran, 75 yıllık koskoca bir 
Cumhuriyet Halk Partisi’ni -hem de en 
fazla gereksinme duyabileceği bir dö
nemde-, elbirliğiyle TBMM dışı bırakma
ları bağışlanır suç değildir.

Bu yazdıklarımdan dolayı bana kızan
lar olabilir. Ama gelin, önce külahımızı 
önümüze koyup düşünelim bir:

Ecevit’in başbakanlık şansı ne ka
dar?

DSP, ya ANAP ve DYP’yle koalisyona 
gidecek, yani Yılmazla Çiller’i veya tem
silcilerini Bakanlar Kurulu’nda birlikte 
oturtacak.

Ya da, -FP olamayacağına göre- Dev: 
let Bahçeli’yle tokalaşacak, yani DSP ile 
MHP’nin uzlaşacak.

Ecevit bunu da içine sindirebilir -sırf 
CHP’ye karşı duyduğu antipati nedeniy
le-, ama ya sosyal demokrat veya de
mokratik sol seçmen? .

Bir başka -ve galiba güçlü- olasılık 
daha var: Devlet Bahçeli’nin başbakanlı
ğında, MHP-ANAP-DYP koalisyonu. Kal
dı ki bu, hani alışılmış deyimiyle “eşya
nın tabiatına aykırı”da olmaz.-

Böylece Ecevit’in liderliğindeki DSP 
ile Kutan’ın liderliğindeki FP, “muhale
fet”' sıralarını otururlar. Ankara'da gece 
yarısı DSP Genel Merkezi önünde veya 
Bursa’da, ya da Gemlik’le parti binaları 
önünde toplanıp alkış DSPTiler.de, avuç
larının kızarmasıyla kala kalırlar!

İşte böyle dost okurlarım, CHP’yi ba
rajda boğma histerisinin getirip dayattığı 
vahim tablo bu:

Ya kırk katır, ya kırk satır....
Evet, Ecevit’in zafer kazandığı ger

çek. Ama nasıl bir zafer?....

^gönderilen yazıya göre gıda 
'maddeleri üreticilerin, Gıda 
i kodeksine uygunluğunun Ta- 
irım ve Köyişleri Bakanlığın
dan bilgi edinmeleri gerektiği 
^belirtildi. , J

Yapılan açıklamaya göre, 
“Gıda maddelerinin teknik 
ve hijyenik şekilde üretim, 
jişleme muhafaza, depola
nma, pazarlama ve halkın 
'gereği gibi beslenmesini 
sağlamak, üretici ve tüketi
ci menfaatleri ile, halk sağ
lığını korumak üzere, gıda 
'maddelerinin üretiminde 
^kullanılmak her türlü ham 
ve yardımcı maddeler, ma- 
mül ve yarı mamül gıda 
maddelerinin Gıda Koko- 
deksine uygunluğunun Ta
rım ve Köy İşleri Bakanlı- 
iğı'nca kontrol ve denetlen
mesi böylece tüketiciye 
'güvenilir gıdanın arzı, tü
keticinin daha iyi bilgilen
dirilmesi gıda endüstrisi

nin geliştirilmesi ve ticare
tinin iyileştirilmesi ile ilgili 

dhizmetlere dair esas ve 
'usuller 4218 sayılı kanun 
ile değişik 560 sayılı Ka
nun hükmünde Kararname 
iuyarınca 9 Haziran 1998 
tarih ve23367 sayılı resmi 
gazete’de yayımlanan Gıda 
tüketimi ve Denetlenmesi
ne Dair Yönetmelik gere
ğince Gıda ve Gıda Amba
laj Maddeleri üreten iş yer
leri Tarım ve Köy İşleri Ba
kanlığına tescil, ettirerek 
izin almak zorundadır. Adı 
geçen yasa odamızın ili il
gili meslek grubu üyeleri
nin de gıda siciline kaydol
ma yükümlülüğü getirmiş
tir.”

Daha fazla bilgi edinmek 
isteyenlerin Tarım ve Köy İş
leri Bakanlığına Başvurmala 

1 rı gerektiği de belirtildi.

23
Nisan’da 
Konser

Gernlik Belediyesi Kültür 
ve Sanat Derneği Çocuk
Korosu, 23 Nisan Ulusal

O OLAY O BURSA 2000 O HABER 
Gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç olarak geri dönecektir 

KÖRFGZ RCKLRM
Tel : (0.224) 513 17 97

Egemenlik ve Çocuk Bayra
mı .nedeniyle 23 Nisan 1999 
tarihinde konser verecek.

Belediye Düğün Sa- 
lonu’nda.saat 20.30’da baş
layacak olan konserde, gün
ün anlam ve önemini belir
ten marşlar, türkü düzenle
meleri ve Barış Manço’nun 
şarkıları seslendirilecek.

. Olay Tv'de, Şeker Porta- 
kalı'nda program yapan ko
ronun şefliğini ise Mehmet

^©EMLİKKÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1263
Fiyatı :50.000 TL.»İİI
’ 1 'I

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
Mrk.: Gazhane Cad. Noı51/A Tel: 513 17 97 GEMLİK
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Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

Taşpınar yapacak.

odatcat,

KAYIP

Gemlik Nüfus 
Müdürlüğü’nden aldığım 

nüfus cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
Filiz DURAL

HOŞGELDİNİZ UMUT!
“Hiç bir şey değişmeyecek!” inancının yaygın 

olduğu bir ortamda genel ve yerel seçimler yapılıyor. 
Pazar günü tercihinizi yapmış, bu yazıyı okurken de 
sonuçları çoktan öğrenmiş olacaksınız!

Kaybedenlere, yeni hayatlarında 'başarılar’ dile
mek ve olumlu hizmetleri için ‘teşekkür’ unutulmaması 
gereken insani bir duygudur. Bir dönem dinlecekler ve 
ileride; bir başka yarışa, şayet istiyorlarsa, daha hazır- 
l.ıklı olma fırsatını bulacaklardır. Kayıp bazan 
kazançtır.!

Yeni gelenlere ‘hoşgeldiniz’ demek ve ‘başarılar’ 
dilemek, bir şeylerin değişmesi, daha iyiye gitmesi için 
bir umudun ifadesidir! Gerçekle yüzyüze geldiklerini, 
hatırlatma ve yapabilecekleri olumlu hizmetlere desteği 
dile getirmedir!

Gemlik’in sorunları bellidir!
Yeni başkana, ‘hoşgeldiniz’ der, başarılar dileriz! 

Umut, güzel duygudur!

SEVMEK - SEVİLMEK
Kadın erkeğine “Şeni seviyorum" dedi. Erkek kadını

na “Seni seviyorum” dedi.
Bir ses, kadına da erkeğe de “Sevginizi nasıl yaşı 

yorsunuz?” diye sordu.
Birbirinden habersiz aynı soruya yanit arıyorlardı. 

Çünkü; yaşadıklarından hoşnut değillerdi. !
Farkettiler ki; sevgi, soyut bir duyguydu. Bir şey 

ifade edebilmesi de, ‘sevgisinin nasıl yaşandığına’ 
bağlıydı. Daha doğrusu sevgiyi nasıl yaşamak istiyor
lardı? Düşündükçe, sevginin binbir çeşit yaşanma şek
linin olabileceğini farkettiler! Acaba kendileri nasıl 
yaşamak istiyorlardı sevgiyi? Önce, açık-seçik olarak 
bunun bilincinde olmaları zorunluydu. Bunu başarabilir
ler miydi! Bunu başarmaları da yeterli değildi! 
Birbirlerine içtenlikle anlatabilirler miydi! Birbirlerini 
içtenlikle anlamak isterler miydi? Zor olan şeylerdi bun
lar!

Zor olan bu şeyleri başarmaları da yetmiyordu! 
Bunlar olsa olsa birbirlerini anlayabilmelerini sağlardı. 
Ama; hayattan, sevgiden ne bekledikleri birbirinden çok 
farklı şeylerse uyumsuzlukta uçurumlar söz konusu ise 
ayrılık kaçınılmazdı!

Aralarında tümüyle uyum olması, yeterli miydi? 
Hayattan, sevgiden, beraberlikten bekledikleri arasım 
dal...

Hem evet, hem hayır!
Neden? Nedenini siz düşünecek, bulmaya çalışa

caksınız! Çünkü yaşadığınız hayat size özgüdür, 
yaşadıklarınızı kendiniz bilebilirsiniz! Ayrıca; 
düşünürken, çözüm üretmeye çalışırken, içinde 
yaşadığınız dünya koşullarını da özellikle unutmayın! 
Sevgiye, nefret kusan bir dünyada yaşadığınızı 
unutmayın!...

BİRA
Tarihi 8000 yjl öhcesi Fırat Nehri kıyılarına kadar 

uzanan biranın 4000 den fazla çeşidi olan ve dünyada 
en çok tüketilen alkollü içki olduğunu biliyor muy-; 
dunuz?

Babil krallarının tanrıya yalvarırken içtikleri, halkı da 
doya doya içmeye özendirdikleri, Firavunların daha da 
fazlasını yaparak bir damacana içinde ölülerin de canı 
çeker- diye mezarlarına yerleştirdikleri biranın, bugün 
ayrıca alkolsüz çeşitleri de üretiliyor! Asıl maddesi 
arpa olan ama, buğday ve mısır gibi ürünlerden de 
elde edilebilen bira, anlaşılan o ki; daha da, yaygın
laşan bir içki .haline gelecek!

Neyi ifade eder?
Diğer kişilikli içkilere üstünlüğünü mü?
Yaygınlaşan bazı ideolojilerle karşılaştırın! Ye, 

‘sol’suz bir demokrasinin (!) yaygınlaşmasının ne anla
ma gelebileceğini, üreteceği sonuçlarını düşünün!

Doğa, mevsimleriyle güzeldir!

DSPTiler.de
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Pazar günü yapılan seçimlerde DSP birinci parti olurken, MHP ise süpriz yaptı

Zafer DSP’nin
Milletvekili seçimlerinde DSP 14 bin 517, ANAP 8 bin 649, MHP 6 bin 992, FP 

6 bin 902, DYP 5 bin 251, CHP 3 bin 451 oy aldı.

Yazarımız Gonca Yerliyurt’un yazısının elimize ulaş
maması nedeniyle bu hafta yayınlıyamıyoruz. Özür dile
riz. Gemlik KÖRFEZ.
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Pazar günü yapılan il genel 
meclisi, belediye başkanlığı, beledi
ye meclisi ve muhtarlık seçimlerin
de resmi sonuçlar alınamadı. An
cak, DSP’nin milletvekilliği ve il ge
nel meclisi üyeliklerinde birinci parti 
olduğu kesinleşti. Gemlik Belediye 
Başkanlığını Fazilet Partisi adayı 
Mehmet Turgut'un kazandığı sandık 
kurullarından alınan sonuçlarla be

lirlendi.
f Küçük Kumla’da iki dönem bele
diye başkanlığını yürüten ANAP 
adayı Eşref Güre seçimi kaybetti. 
ÇH Plilerle ittifak yapan DYP adayı 
Ömer Bal Küçük Kumla Belediye 
Başkanı seçildi. ' Umurbey’de 
ANAP'lı aday Fatih Güler, rakiplerini 
geride bırakırken, Kurşunlu eski Be
lediye Başkanı Bayram Demir yeni
den belediye başkam seçildi.

18 Nisan Pazar günü oy verme 
.işlemi saat O7.oo de başladı. Vatan
daşlar güneşli bir pazarın keyfini çı
karmak ve sandık başlarında fazla 
beklememek için erken saatlerde 
oylarını kullandılar. Öğle saatlerinde 
ilçedeki sandıklarda kullanılan oy 
yüzdesi altmışları geçiyordu.

Gazetemizin yaptığı gözlemlere 
göre, üç sandıkta beş çeşit oy kulla
nan vatandaşın beklenenin tersine 
oylarını kolaylıkla kullandığı 
görüldü.

Hiçbir olumsuz olayın yaşanma
dığı seçimlerde, vatandaşların yüz
de 85’i sandık başına giderek oyla
rını kullandı.

Bu yıl ilçemizde yeni oluşturulan 
Eşref Dinçer ve Doktor Ziya Kaya 
Mahallelerine yeni muhtarlar seçildi. 
[ İlçe Merkezinde, belde ve köy
lerde saat O7.oo de başlayan se
çimler saat .16.00 da sona erdi,. 
Sandık kurulları sonuçları zamanın
da İlçe Seçim Kurulu’na ulaştırdı. 
Ancak, bu yıl geçmiş yıllara göre İl- ' 
çe Seçim Kurulu’nda büyük bir 
karmaşa yaşandı ve sandık kurulu 
başkanlar sabaha kadar oy torba
ları ile dökümlerini teslim edemedi
ler.

Sırayla dökümleri kayda âlari İl
çe Seçim Kurulu, sayımın ağır iler
lemesi nedeniyle saat 01 .oo sırala
rına kadar tüm oyların dökümünü 
yapmaktan vazgeçerek, yalnız mil
letvekilliği seçim sonuçlarının kayıt
larını almaya başladı.

İşlemlerin ağır ilerlemesi üzerine 
bir çok sandık kurulu başkanı oy 
torbalarıyla birlikte geceyi evlerinde 
geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla da 
birlikte İlçe Seçim Kurulu merkezine 
geldiler. Köylerden gelen sandık ku
rulu başkanları ise, Atatürk Kordo

nunda bulunan Apak Camiinin altın
daki kulunun önündeki çimenlerin 
üzerinde uyudular.

Uykusuzluk ve yorgunluk nede
niyle İlçe Seçim Kurulu önünde za
man zaman tartışmalar da yaşandı. 
Sandık kurulu başkanlarının bazıla
rı Balıkçılar Derneği Lokalindeki te
levizyondan seçim sonuçlarını izler
ken, bazıları da tutanaklardaki yan
lışlarını gözden geçirerek düzeltme
ler yaptılar.

İlerleyen saatlerde sonuçlar par
tilerin merkezlerinde ve seçim büro

larında sandık müşahitlerinden ge
len sonuçlarla İlçe Seçim Kurulla
rından önce alındı.

DSP’nin tüm sandıklarda birinci 
parti olurken, MHP’nin süpriz yapa
rak büyük başarı elde ettiği görüldü.

Fazilet Partisinin, Orhghgazi 
Caddesi’ndeki seçim bürosuna ku
rulan bilgisayarlara yüklenen so
nuçlarda belediye başkanlığı seçim
lerinin sonuçlarının belli olmasından 
sonra büyük sevinç yaşanırken, 
ANAP’ın Pazar caddesindeki seçim 
bürosunda gecenin ilerleyen saatle
rinde üzüntülü ve gergin anlar ya
şandığı gözlendi.

İlçede Fazilet Partisi’nin adayı
nın belediye başkanlığını kazanma
sının öğrenilmesinden sonra ANAP 
Seçim Bürosu da yavaş yavaş bo
şaldı.

CHP’DE DURUM
CHP’liler İlçe Merkezinde de so

nuçları bilgisayara yükleyerek du
rum değerlendirmesi yaptılar. An
cak, sandıklardan gelen sonuçlarda 
Fazilet Partisi’nin önde görülmesi ' 
üzerine beklenen netice elde edil-• 
meyince parti genel seçim sonuçla- i 
nnı izleyenlere kaldı. Genel sonuç
ların da bozuk olması CHP’lilerin; 
keyfini kaçırdı ve parti erken saatte 
kapandı.

MHP belediye başkanlığı seçim-' 
lerinde bekledikleri sonucu alama-l 
dılar ancak, genel seçimlerde^, 
sonuçları televizyorlardan izleyen 
partililer büyük coşku yaşadılar.

Demokrat Türkiye Partisi yerel i 
ve genel seçimlerden beklenen so
nucu elde edemeyince çok erken 
saatlerde parti binası karanlığa gö
müldü.

DYP’liler ise sonuçları ilçe m^r- j 
kezinden izlediler, ancak soriuçların i 
olumsuz olması üzerine partide 
büyük suskunluk gözlendi.

İlçe Seçim Kurulu milletvekili' 
seçimlerinin sonucunu saat 23.301 
sıralarında aldı.

Gemlik Merkez ve Köylerinde 58 
bin 266 seçmenin 50 bin 637 sinin

oy kullandığı seçimlerde 48 bin 446 
oy geçerli sayılırken 2 bin 191 oy 
da iptal edildi.

Milletvekili genel seçiminde 
oyların partilere göre dağılımı şöyle:

Demokratik Sol Parti 14517
Anavatan Partisi 8649
Milliyetçi Hareket Partisi 6992
Fazilet Partisi 6902
Doğru Yol Partisi 5251
Cumhuriyet Halk Partisi 3451
HADEP 1041
Büyük Birlik Partisi 366
Özgürlük ve Dayanışma Partisi 298
Demokrat Türkiye Partisi 245
Liberal Demokrat Parti 184
Millet Partisi 129
Demokrat Parti 96
Emeğin Partisi 76
Tîarış Partisi " 6i
İşçi Partisi 58
Sosyalist İktidar Partisi 40
Değişen Türkiye Partisi 35
Yeniden Doğuş Partisi 30
Naim Süleymanoğlu Bağım. 8
Muhammer Cengizhan 6
Şükrü Tınaz 6
Selim Yüksel 5

Milletvekilliği genel seçimlerinde 
323 sandıkta 50 bin 637 oy kul
lanan seçmenin oylarından ,2 bin 
191 tanesi geçersiz sayılırken, 48 
bip 446 oy geçerli sayıldı.

Üçe Seçim Kurulu bugün, 
belediye başkanlığı seçim 
sonuçlarının dökümünü yapmaya 
başladı. Resmi sonuçların yarin 
öğle saatlerinde alınması bek
lenirken,! resmi olmayan sonuçlara 
göre Fazilet Partisi ile Anavatan. 
Partisi arasında bin 500 ile 2 bin oy 
farkı olduğu ifade ediliyor.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı 
dün ve bu sabah belediyeye gel
erek özel eşyalarını topladı.

Gazetemize seçim sonuçlarını 
değerlendiren Başkan Avcı, 
“Vatandaşın tercihi Fazilet Partisi 
yönünde oldu. Buna saygı 
duyuyorum. Bana destek veren 
tüm Gemliklilere şükranlarımı 
sunuyorum. Yeni seçilen 
arkadaşımına da görevinin hayırlı 
olmasını diliyorum. Dünya dönü 
yor. Gemlik’te yaşayacağım ve 
kendime göre bir şeyler yapmaya 
çalışacağım. Bunları önümüzdeki 
günlerde düşüneceğim” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
Kutlamaları çerçevesinde günün anlam ve öneririni 
belirten yazı

Rıfat BALG!
Gazi İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni

ULUSAL GÜNÜMÜZ
Milli birlik ve beraberliğimizin duygularını en iyi şekilde 

ifadesinin temsil edildiği TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİ- 
Sİ’nin açılışının 79’ncu yılı sevinç ve heyecanını yaşıyoruz.

OsmanlI İmparatorluğumun son döneminde, yönetimin 
zayıflığından yararlanan dış güçler, ülke topraklarını kendi 
aralarında diledikleri gibi paylaşmışlar. Genç, dinamik, yüre
ği vatan sevgisiyle dolu olan Atatürk ve arkadaşları, Kurtu
luş çareleri arayışı içinde gecelerini gündüzlerine katarak, 
yok’olmaya mahkum ulusu canlandırma için halk içinde ör
gütlenme yoluna gittiler. Büyük mücadeleler sonucu arzula
dıklarını elde etmiş, ancak daha yapacak çok şeyin olduğu
nun bilinci içindeydiler.

Her şeyin zamanında yapılmasının yararlı olacağını, yö
netimin, halkın iradesiyle gerçekleşmesinin daha verimli. 
olacağı düşüncesiyle 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Mecli
simin açılması kararlaştırıldı. Halk artık kendi kendisini seç
tiği kişilerce yönetilme hakkına kavuşmak için en önemli ze
mine kavuşmuştur. Türk ulusunun bu kararlrtavrı karşısın
da şaşkına dönen Dünya devletleri karşılarında güçlü azimli 
bir ulusun olduğunu hissetmeye başladılar. Ulusun temsilci
leriyle antlaşma yapmak üzere masaya oturmak zorunda 
kaldılar.

Meclisin açılması bütün Dünya’da yankı uyandırdı. Bu 
yankının aslında tarihte bir çağ kapatıp, yeni bir çağ açma 
tarihi olmalıydı. Kıtalar arası köprü görevini gören, ulusal sı
nırları çizilen ülke çağdaş, uygar devletler seviyesine gel
mek için artık demokrasi ile yönetiliyordu. Ulusun eğitimden, 
sanayiye, tarımdan, ekonomiye, sağlıktan ulaşıma en 
önemlisi güçlü ve modern bir orduya kavuşma atılımlarını 
başlatmıştır.

Çünkü milli egemenlik, milli benliğin, ahlakın, karakterin 
ve bunların sonucû olan milli birliğin, egemenliğidir, zaferi
dir.

Milli egemenlik, millete ait olan maddi ve manevi hir şe
yin teminatıdır.

Milli egemenliğe sahip olmak, millet olmaktır. Milletin 
kendisiyle ilgili kararları kendisinin alması, kendi kaderi ve 
geleceği hakkında karar vermesi demektir.

Atatürk sevgisiyle kurulan yeni arkadaşlıklar, dostluklar 
dünyanın geleceğinin daha iyi olacağına, barışın ve huzu
run geliştirileceğine, insanlığın ortak sorunlarının daha ko
lay çözümleneceğine inanmaları için bu günü çocuklara ar
mağan etmeyi ihmal etmedi.

Geleceğimizin daha güvenli olması için, çocukların ve 
gençlerin daha iyi, daha bilinçli, uyanık, cesur, medeni, ah
laki değerlere sahip, karakterli olarak yetiştirmemiz gerekir.

Atatürk bir konuşmasında; “Çocuklarımıza ve gençleri
mize vereceğimiz öğrenimin sınırı ne olursa olsun, her 
şeyden önce onlara milli varlığımız, hakkımız ve birliği
miz ile çelişen bütün yabancı unsurlarla mücadelede 
gereğinin öğretilmesini” ifade eder.

Sevgili çocuklar; Görevinizi, sorumluluğunuzu ve onuru
nuzu her şeyin üstünde tutarak, vatanınıza ve milletinize ya
rarlı bir fert olma bilinci ve gayreti içinde olunuz.

Saygıdeğer anne ve babalar geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın daha iyi günler görmesi için bize düşen gö
rev ve sorumlulukların bilinci içinde olmalıyız. Onlara örnek 
olmak, onları en iyi şekilde yetiştirmek hepimizin görevi ve 
borcudur.
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GEMPORT’a iki 
yeni römorkör alındı

Türkiye’nin ilk özel limanı olan GEMPORT’a gelişen kap
asite nedeniyle iki yeni rörporkör daha satin alındı.

Yarın sabah Gemlik Limam’na girecek olan römorkörler 
Ispanya’da yaptırıldı. GEMPORT A.Ş. Genel Müdür Ziya 
Alkan gazetemize yaptığı açıklamada, romörkör hizmetlerini 
verecek olan teknelerin sayısının gelenler ile birlikte dörde 
yükseldiği söyledi.

Alkan, gelecek olan römorkörlerin Türkiye’nin en modern 
ve güçlü römorkörlerin olacağını belirterek, Gemlik 
Limam’na gelen gemilerin rahatlıkla rıhtımlara ve iskelelere 
yanaşması için hizmet verileceğini hatırlattı.

Gemlik’in Serbest Bölge olmasından sonra ithalat ve 
ihracaatının da artacağını söyleyen Ziya Alkan, yurtdışından 
ve yurt içinden gelen gemilerin GEMPORT İskelesi ve diğer 
iskelelere yanaşmasını kolaylaştırılmasını sağlayacak 
romörkörlerin aynı zamanda deniz itfaiyesi görevini de 
yapacağını söyledi.

Dereye düşen
çocuk bulunamadı
Dereboyu Pazar Cadde-]

si girişinde, arkadaşlarıyla 
oynarken ayağının kayması 
ile düşen Murat Doğan’ın 
oğlu Oğuz Doğan(6) bulu
namadı.

Yaklaşık bir metre derini 
liğindeki dereye düşen mk 
nik Oğuz, mazgalların ol-fi 
madiği için akıntıya kapıla-j 
rak Minibüs garajının altın-l 
daki kapalı bölüme sürükf 
lendi.

Polis, İtfaiye ve dalgıçırt
gelmesiyle, dalgıçın 50Q 
metrelik kapalı olan bölür*1
de aramasından sonra

jm? mil

nik Oğuz’un cesedi buluna*

madı.
.Daha sonra denizin 

açıklarında balıkçılar tara
fından görüldüğü bildirilen 
minik Oğuz’un cesedi de
nizde yapılan uzun arama
lara rağmen bulunamadı.

Minik Oğuz’un hala bu
lunamaması ve ölmüş oldu
ğu kesinleşmesi annesi 
Gülizar Doğan ve babası 
Murat Doğan'ı perişan etti.

Talihsiz Oğuz’un yakın
ları ve vatandaşlar beledi
yeyi suçlayarak, mazgalla
rın takılı olması halinde 
Oğuz'un şu anda yaşıyor 
olacağını söylediler.

79. yıldönümü hazırlıkları tamamlandı

23 Nisan coşkuyla kutlanacak
23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nln 79. 
ncu yıldönümü kutlamaları cu
ma günü gerçekleştirilecek.

Törenlere, 23 Nisan 1999 
perşembe günü saat O9.oo’da 
Atatürk Anıtı’na çelenklerin 
anıta sunulmasından sonra 
bandonun vereceği “ti” işareti 
ile saygı duruşunda bulunula
cak. İstiklal Marşı ile birlikte 
bağrağımız göndere çekile
cek.

Tören alanındaki program 
bandonun çalacağı marşlarla 
başlayacak-Öğrenciler, saat 
09.45’te tören alanındaki yer
lerini alacaklar.

Kavmakam. Garnizon :

Komutanı ve Belediye 
Başkanı halkın, okulların 
bayramını kutlayacak.

Günün anlam ye önemine 
ile ilgili şiir ve konuşmalar ya
pıldıktan sonra, halk oyunları 
gösterileri ve İlçemizde düzen
lenen satranç, şiir ve kompo
zisyon yarışmalarına giren öğ
rencilere ödüllerinin verilmesi 
ile devam edecek.

Saat 21.00'de Garnizon 
Komutanlığı’nca düzen
lenecek fener alayı ile 23 
Nisan törenleri sona erecek.

Öte yandan, Ömurbey, 
Kurşunlu ve K,Kumla} 
beldelerinde de düzenlenp- 
etkinliklerle kutlana’cak



yarın kuuu aogum 
haftası kutlanacak

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in doğumunun yıldönümü nedeniyle Diya
net İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yılda 20-26 Nisan 1999 
tarihleri şrasında “Kutlu Doğum Haftası” düzenleniyor.

""İlçemizde yarın saat 14.00’de Belediye Düğün Salönu’nda Türkiye Diyanet Vak-

Basketçilerimizin 
rakipleri belli oldu

Bölgesel Basketbol ligi’nde ikinci etap maçları
nı' lider olarak bitiren Gemlikspor Basketbol Takı - 

. minin rakipleri belli oldu.
Gemlikspor mayıs ayı içinde Bursâ’da yapıla

cak olan 2. lig’e terfi maçlarına gruplarında ilk ikiye 
giren Tokat Zire Belediye, Samsun DSİ, Manisa 
Celal Bayar üniversitesi, Tekirdağ Telekom, Anka
ra Kara Kuvvetlergücü, Ankara Şekerspor, Bolu 
Gerede, MKA Ankaragücü ve Beylerbeyinin yer 
alacağı, beşer takımlı iki grupta tek devreli lig usu
lüyle karşılacak.

Yükselme maçları sonunda ilk 4 takım 2. lig’e 
yükselecek. Terfi maçları 3-9 Mayış 1999 tarihleri 
arasında yapılacak.' ’,

fi Şubp Başkanı İlçe Müftü
sü Mustafa Aksoy başkan
lığından hafta nedeniyle 
“İslam ve çalışma”.konu1- 
lu panel düzenlendi, Ulur 
dağ Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Yardımpl Doç. 
Dr. Murat Yurtseverin yö^ 
neticiliğini yapacağı panel
de, Uludağ Üniversitesi İlâ4 
hiyat Fakültesi Yrd. Doç. 
Dr. Tevfik Yücddoğru, Ulu
dağ Ü,niversiteşi İlahiyat 
Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Sü
leyman Sayar, Uludağ Ünl 
versitesi Öğretim Görevlisi 
İbrahim Gürses konuşmacı 
olarak katılacak;<,

İLAN
GEMLİK İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNDEN

Gemlik İlçesi Engürücük Mevkiinde faaliyette bulanan, Yılmaz Petrol ye Ti
caret Kollektif Şirketi yetkilileri. İlter ve İsmail Yılmaz vekilleri Av: M. Metin 
Sezğrn’i^talebi yerinde görürerek İKİ AY KONKORDATO MEHLİ VERİLMİŞ
TİR. —

İş bu ilan tarihinden itibaren, 12.04.1999 tarihli 1999/18 esas sayılı karar
la verilen mehle 7 gün içerisinde itiraz olunabileceği ilan olunur.
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Bir günde rutuşlu vesikalık 
Çocuk pozları
.Düğün Nişan çekimleri 
Acele amatör baskısı 
Metrelik büyük boy baskılar 
Bilgisayarlı fotoğraf büyütme 
Slayt (Dia) çekimleri

‘.Poloroıd anında vesikalık 
‘Sünnet çekimleri ve davetiyeleri 
* Video çekimi ve kayıt
* Fotoğraf makine ve malzeme sa
* Kaplama Laminâsyon
* Fotoğraftan disk’e kayıt
* Reklam ve sanayi fotoğrafçılığı

BUNLARIN DIŞINDA HER TÜRLÜ FOTOĞRAFÇILIK 
İSTEKLERİNİZDE ARAYIN. SİZE UYGUN ÇÖZÜM 
BULACAĞIMIZA İNANIYORUZ.

FOTO Ş€N
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. No:49/A GEMLİK

Tel: (0224) 513 1B 24

Gemlik’teki araç trafiğini rahatlatacak /

Kamyon Garajı hizmete açıldı
; Gemlik Belediyesi tarafından iki yıl ön
ce yapımına başlanan ve Gemlik Taşıyı
cılar Kooperatifi’ne daha önceden kiraya 
verilen Kamyon Garajı 13 Nisan 1999 sa
lı günü yoğun davetlinin katılımıyla hiz
mete açıldı.

■ Kamyon ve TIR garajının açılış töreni
ne ANAP Milletvekili Ertuğrül Yalçınbayır, 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, ANAP il
çe Başkanı Adnan Tekin, Gemlik Şoförler 
ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüseyin 
Karapınar; Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı.. 
Ercüment Altay, Tırcılar Koo peratifi Baş
kanı Cemil Aydın, Esnaf Kefalet Kredi 
Kooperatifi Başkanı Emir Doğru ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Kamyon ve Tır Garajının açılışını Es
naf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı 
Emir Doğru, Şoför ve Otomobilciler Oda
sı Başkanı Hüseyin Karapınar ve Tırcılar 
Kooperatifi Başkanı Cemil Aydınla birlik
te kestiler.

Törende konuşma yapan Taşıyıcılar

Kooperatifi Başkanı Ercümer" Atalay. Be-, 
lediye Nurettin Avc< ya , gara, ilçeye k a
zandırdığı için teşeRk ır etti, aha soma 
söz alan Nurettin A-.-c “Bu garajı dolgu 
gerektirdiği için ancak iki yılda tamala- 
yabiidik. Şenir içindeki görüntü kirliliği 
sorununa biraz da olsa çare bulduk. 
Seçimleri kazanmamız durümunda İl
çemize Otobüs ve Minibüs Garajı’nı da 
kazandıracağız.” dedi.

Gemlik Belediyesi tarafından 23 mil
yar liraya kamulaştırılan, mezbaha arka
sındaki 12 dönümlük alanda bulunan 
Kamyon ve Tır Garajı arazisi, 23 bin met
reküp dolgu malzemesi kullanılarak 2 
metre yükseltildi. Daha önceden 110 mil 
yon lira kira karşılığında ihale ile Taşıyıcı
lar Kooperatifi’ne verilen Kamyon Ve Tır 
Garajı 300-400 araç kapasitesine sahip.

Kamyon Garajı’nın hizmete girmesiyle 
ilçe içinde büyük tonajlı araçların park et
mesi yasaklanacak.

TEŞEKKÜR
•9

Eski Hasanoğlan ve Aslanlıköy Köy Enstitüleri 
Öğretmeni, EGE Üniversitesi 1000 yataklı Hastanesi 

Teknik Müdürlüğünden emekli, aile büyüğümüz, 
ağırbaşlı, munis, Efendi İnsan, Eniştem 

Fehmi ÇELİKSOY 
14.4.1999 günü aramızdan ebediyen ayrıldı.
Cenaze törenine katılan, telefon, telgraf ve 

bizzat gelerek acımızı paylaşan dost, arkadaş, akraba ve 
komşularına, çelenk gönderme lütflında bulunan 

kuruluş ve eşhasa, çok kısa hastalığı süresinde ettiği 
yemine sadık görev anlayışı içinde hastaya ve biz yakınlarına 

özen ve sevecenlikle yaklaşma nezaketinde bulunan 
GEMLİK DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ’ nin

12-13 Nisan günleri Nöbetçi Doktorları 
Sn. Dr. Osman UYGUN ve Dr. Mehmet YILMAZ, 

Hemşireler Sn. Sevgül TUTAŞ, Sn. Saime SAÇU’ya, 
Sağlık Memurları Sn. Hüseyin SOLAKOĞLU ile 

Sn. Durmuş TÜRKAY’a Çeliksoy, Tamer ve Başaran 
aileleri adına sonsuz minnet ve 

teşekkürlerimi saygı ile sunarım.

İnan TAMER
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Muzaffer Gurboğa
Eğitimci .

Seçimlerin iki
U yıldızı

VARIŞAKA YARICİDDİ
Haftanın Fıkrası

YABANCILAŞMA
■ Günümüzde hem birey olarak hemde toplum 
olarak yabancılaşma olgusu yaşıyoruz. Gelenek
sel değerlerimiz yok oluş içerisinde. Kuşaklar ara- 

I sı çatışma, yaşadığınız kaygılar, yalnızlıklar, nos- 
I taljilerde teselli bulmamız, emeğimize yabancılaş- 
I ma, kendi ürettiklerimiz üzerinden söz hakkımızın 
I azalması, duygularımızı ifade edememek, kendi 
I duygularımıza yabancı kalmak yabancılaşmanın 

boyutları hakkında bilgi '.eriyor.
r Şiddetin her türlüsüne karşı korunmasız ve za- 
' rar görmekteyiz. Sığınaklar arıyoruz, pencereler 

bir bir kapanıyor. Bazen çocukluğumuza sığınıyo
ruz. Keşke yitirmeseydik. Kendimize sığınmak 
yalnızlığa, daha az paylaşmayı, zırhla bürünmeyi, 
katılığı ve korkuyu getiriyor.
■ Kendimize benzeme yerine başkalarına, med- 
yatik kişilere, kişisel kahramanlarımıza benzeye
rek özenerek kendi güçlerimizin farkına varıp ge- 
liştiremiyoruz. Derinlikten yoksun ilişkiler yavanlık 
ve kalitesizlik getiriyor.

Kendi içimizden gelen sase kapalıyız. Oysa 
kendimizle buluşmak içimizdeı. gelen sesi dinle
mekle olanaklı olacak. Hayatı yeniden yorumla
mak ve anlamlandırmak gerek belki de. Birbirimizi 
duymuyoruz. Anlamayı bir yana bırakın dinlemeyi 
bilmiyoruz. Vermediğimiz şeyleri geri almaya çalı
şıyoruz. Örneğin sevgi, hoşgörü, 
i İşin sırrı: Kendimiz olabilmek.

Bu seçimlerin iki yıldızı var.
Birisi (DSP), diğeri ise (MHP).
(DSP) yurt çapında birinci parti 

olurken, bu başarı tam anlamıyla 
Bursa’ya da yansıdı.

- Henüz kesin olmayan sonuçlara 
göre (DSP) Bursa’da 6 milletvekili 
çıkaracak.

- Yine kesin olmayan sonuçlara 
göre, (DSP) Bursa merkezdeki (4) 
Belediye Başkanlığını alacak gibi 
görünüyor.

Medya tarafından dopinglenen 
(ANAP) ile, medya tarafından 
dışlanan (DYP)nin tam bir hezimet 
yaşadığı anlaşılıyor.

Bursa, halkının, Belediye hizmet
lerinden memnun olmadığı anlaşıldı.

Ulaşım konusunda büyük eziyet 
çeken fakir halk, bu tepkisini sandığa 
yansıttı.

Bir başka deyişle, Hayvanat 
Bahçesi ve Botanik Parki yerine “rayiç 
sisteme” öncelik verilmesini istedi.

Raylı-Sisteme öncelik vermeyen
leri, cezalandırdı.

Adamın biri meyhaneye girerek üç bira 
sipariş etmişti.

Meyhaneci:
“- Niçin üç bira birden istiyorsunuz?” diye 

sordu.
Adam şöyle cevap verdi.
“- Harp esiri üç arkadaştık. Ve her zaman 

üç bira ısmarlayıp, birbirimizi hatırlamayı ka
rarlaştırmıştık.”

Ayni müşteri bir hafta sonra tekrar geldi 
ve bu kez iki bira istedi.

Meyhaneci hemen:
“- Yoksa arkadaşlarınızdan biri öldü mü?” 

diye sordu.
Adam şöyle cevap verdi:

Hayır, ama doktor bana içki içmeyi ya
sak etti de.”

Dostluğun böyle'sine de pes doğrusu.
Arkadaşlarım anmak için, yaşamını 

riske sokuyor.

Sözün Özü
Savaş,
Bulduğu ülkeyi bir daha bırakmaz.

“Burke”

10-15 yıl önceki ortadoğuyu hatırlayalım.
8 yıl kesintisiz devam eden Irak, İran sa

vaşı akla geliyor.

(DSP) Büyük,.Nr Be.ediye 
ckan anauı nıı uanhci ıvr nnrnıı * _................ 'Başkan adayı, bu yanlışı lyrgorau.
Fırsat buldukça; sürekli gündeme 

getirdi.
Raylı-sistem konusunda hazırlattığı 

grafiklerle dikkatleri çekti.
Aslında, bu seçimlerde kartel 

medyada büyük yenilgiye uğradı.
Gerek Ulusal basın, gerek Bursa 

basını (ANAP)a büyük destek verdil
er.

Erol GÜRÇAY

KflŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!
Matbaamızda bilgisayarlı 

sistemle kaşe vemühürleriniz 
30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

Ayrıca, (DYP) yi dışlayarak, bu 
partinin çözülmesi yönünde, büyük 
mücadele verdiler.

Önceleri (DSP)yi fazla ciddiye 
almadılar.

Ama. (DSP)nin tırmanışının 
görünce, hiç olmazsa (ANAP)ın ikinci 
sırada kalması için gayret gösterdiler.

Hele (MHP) yi hiç önemsemediler.
Seçimlere birkaç gün kala, bazı 

gazetelerde (MHP) nin baraj sıkıntısı

İsrail ve Filistin her zaman barut fıçısı gi- 
bı.

Kuzey Irak’ta bir otorite boşluğu yaşanı
yor.

Bu bölgede, Türkiye var.
Barzani var, Talabani Var.
Ama. Her zaman, her yerde Amerika var.
Savaş son yıllarda, uygun bir bölge daha 

buldu.
Bu bölgedeki insanları, birbirine kırdırdı.
Yugoslavya bir anda, dörde-beşe bölün

dü.
Etnik düşmanlık ve din düşmanlığı körük

lendi.
Miloseviç gibi uygun katiller bulundu.
Ve. Hala bölünme ve katliam devam edi

yor.
Kosova olayları, belki yıllar önce planlan-

dı.
Batı ülkeleri, yıllardır görmezden geldi.
Eİ altından, Sırpları destekledi.
Sonunda Sırp vahşetine, Batı ülkeleri bile 

yaşadığı konusunda haberler bile yer ^namad. ve müdahale etmek zorunda kal- 

a,dk ,____Şimdi Batılı Şirketler, ellerini oğuşturuyor.
Ama. (MHP), geçmişte (ANAP) ve ylkl|an yerlerde, yeniden yapılacak Fab- 

(DYP)ye giden Milliyetçi kesimi geri rikalar ve Tesislerin hesabını yapıyor.

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No: 51/A GEMLİK

Tel: 51317 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

aldı. Bu savı
Ve. Ülke yönetimine damgasını çıkmaz, 

vurdu. "uçuk" bir söz

Gemlik’te '»urum Farklı
(DSP) ve (MHP yurt genelinde 

patlama yaptı.
Ve. Bu partiler ilk ki sırayı aldı.
Fazilet Partlsi’nin oylarında ge

rileme oldu.
Bu parti, şimdi üçüncülüğe oy

nuyor.
(ANAP) ve (DYP) de, ’am bir çö

küş yaşandı.
“Merkez sağ” safsatası andığa 

gömüldü. F /.
Halkı (CHP)yi “kadro dîfı” bı

raktı.
Bu yorumlar, Türkiye genelinde 

siyasal partilerin aldıkları sonuçlar ile 
ilgili.

Ama. Gemlik’teki Belediye Baş
kanlığı seçimlerinde farklı bir du
rum yaşandı.

- Fazilet Partisi Başkan Adayı 
Mehmet Turgut, (%25) lere varan 
oy oranıyla Başkanlığı garantiledi.

Fazilet Partisinin yurt çapındaki 
oyları (%15) lere gerilerken, Gem
lik’te alınan (%25) oy, biraz da şaş
kınlık yarattı.

Bu sonuç, (DYP) oylarının Fazilet 
Partisine akması olarak nitelendi.

- (ANAP) Gemlik’te ikinci sırada 
yer aldı.

Başkan Nurettin Avcı, (ANAP)ın 
Türkiye genelinde aldığı oyların 
yaklaşık (5) puan üzerinde oy aldı.

(ANAP) oylarının bir bölümü
nün (DSP) yi, bir bölümününde 
(MHP) yi gittiği söylendi.

- (CHP) Belediye Başkan Adayı 
Nezih Dimili’nin oyları, (CHP) nin 
yurt çapında aldığı oy oranının 
yaklaşık “iki katı” düzeyine ulaştı.

Ama. Sayın Dimili’nin bu başa
rısı, ne Başkanlığı alması, ne de 
Partisini kurtarması için yeterli 
olamadı.

- Seçimlerin birinci partisi olan 
(DSP) nin oyları aynı oranda, Gem- 
lik’e yansımadı.

Genel seçim tablosunda, (DSP) 
hep başa güreşirken, Gemlik’te 
milliyetçileri tam olarak toparlaya- 
madığı anlaşıldı.

Yurt çapında başa güreşen 
(MHP), Gemlik’te orta sıralarda 
kaldı.

Hele Osman Doğan gibi, kaliteli 
bir Başkan adayı ile seçimlere gi
ren (MHP) nin, (ANAP)taki milliyet
çi kesimi tam çözemediği an
laşılıyor.

Ayrıca, (DYP) deki milliyetçi oy
ları da Fazilet Partisi’ne kaptırdığı 
zannediliyor.

Şimdi. Belediye’de Mehmet 
Turgut’lu dönem başlıyor.

Seçim öncesi medyanın pek pas 
vermediği (DŞP) ve (MHP) nin bu 
başarısını kutluyoruz. O kadar seksi bir hemşireydi ki, yeni Başkana başarılar diliyor,

Halkımız, medyanın işaret ettiği komadan çık(m hastalar onu görünce, seçim vaadlerini unutmamasını 
partiyi değil, kendi istediği partiler * 6 hatırlatıyoruz.
seçti. - tekrar komaya giriyorlardı!

gemlik rehberi
Gerekli Telefonlar
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom

11Q 
155 
156 
5131055 
5131879 
5131206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Gemi Saatleri

Resmi Daireler 
TEK Anza
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Örm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Uman Bşk. 
Mal Md. 
NÜfUk Md. 
Özr .d. Md. , . 
Taı j SIc. Md. 
M'.'tülük 
Gümrük Md. 
iekel Md., 
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

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

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

Yalova-KartaI:(Işgünü) 6.30-11.00-15.00- 
19.30 (Tatil)7.15-11.15-16.00 Kartal- 

Yalova:(İşgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00 
. (Tatil) 9.00-13.00-18.45 Yalova- 
Sirkeci:(işgünü) 5.50-13.30-17.30,(Tatil) 

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

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

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

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

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

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

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

Feribot
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)

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

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

' 5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115

, 6132325
!• 5134521-182 

5134521-111 
Yalnız 185

TÜP DAĞITICILARI

Aygaz 
Ozgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Llkltgaz 
YenlUkltgaz 
Alevgaz

513 12 95
514 1700
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
613 40 95

deatcm,

SATILIK 
DAİRE
KÜÇÜK 

KUMLA’DA
SATILIK 

HAVUZLU 
SATILIK 
DAİRE

Tel: 51317 97GEMLİK
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Saygıdeğer Hemşerilerim;
18 Nisan 1999 Pazar günü yapılan yerel seçimlerde 

değerli oylarınızla
beni beş yıl süre ile Gemlik Belediye Başkanlığı’na 

görevlendirdiniz.
Bu görevi siyasi bir partinin Belediye Başkanı olarak 

değil, Gemliklilerin Belediye Başkanı 
olarak yürüteceğim.

Çok sevdiğim Gemlik’imizi daha güzel ve 
yaşanır bir kent yapmak için var gücümle çalışacağım. 

Sîzlere, 5 yılda 10 yılda yapılacak hizmetleri 
gerçekleştirmek için söz veriyorum.

Desteklerinizin sürmesini dilerken, 
gösterdiğiniz güvene layık olmaya çalışacağım.

Mehmet TURGUT
Gemlik Belediye Başkanı



| Dün yeni görevine başlayan Belediye Başkanı Mehmet Turgut ziyaretçi akınına uğradı

Önce tasarruf . r--  -;
J İlk kez gazetemize konuşan Belediye Başkanı Mehmet Turgut, belediye personelinin vatandaşa güleryüzle ve 
nsan onuruna yakışır bir şekilde hizmet edeceğini söyledi. 800 milyar liranın üzerinde borç devraldıklarını da 
lelirten Turgut, belediyede alımları ve ödemeleri durdurdu. En kısa zamanda tasarruf genelgesi yayınlayacağını 
)elirten yeni Belediye Başkanı “Önce Belediyeye çeki düzen verilecek” dedi.
Bİ8Nisan günü yapılan Belediye Başkanlığı seçimle- 
rinde en yakın rakibini bin 800 oyla geçen Fazilet Par- 
İsi adayı, Mehmet Turgut, yeni görevini düzenlenen tö- 

/ renle devraldı.
[^Seçtiğimiz hafta cuma günü Belediye Düğün Salo- 
nu'nda düzenlenen devir teslim töreninden sonra dün 
reni görevine başlayan Mehmet Turgut, vatandaşların 
kıtlamalarını kabul etti.
■ Yoğun bir kutlama trafiğinin yaşandığı görev başlan
gıcında Başkan Mehmet Turgut ilk demecini Gemlik 
Körfez e yerdi.
j ANAP’lı belediyeden 800-850 milyar lira borçla bele
diyeyi devraldığını söyleyen Mehmet Turgut,” “Daire 
‘müdürleriyle toplantılar yapıyorum. Belediyenin 
mali durumunu inceliyorum. Seçimler öncesi aldı
ğım bilgilere göre bu borç miktarı kabarık. Acil öde
necek borçlar, vergiler var. Muhasebe para yok di
yor. Durumu inceleyeceğim. İşçi aylıkları ödenme
miş, maaşlara ayda yaklaşık 125 milyar lira gerekli” 
dedi.

Belediye’de tasarruf dönemini başlattığını söyleyen 
Mehmet Turgut, ödemelerin ve alımların durdurulduğu;, 
nu belirterek, “İşe önce kendimizden başlayacağız. 
Belediye’ye çeki düzen vereceğim. Kurallarımı: ko
yacağım. Daha sonra diğer işlere bakacağım” şek
linde konuştu.

Belediye personelinin halkın siyasi kimliğine, göre 
değil, vatandaş olduğu için hizmet edeceğini söyleyen 
yeni başkan, belediyeye gelen vatandaşa güler yüzle 
ve insan onuruna yakışır bir şekilde hizmet edileceğini 
bildirdi.

Yakında bir tasarruf genelgesi yayınlayarak, beledi
ye personelinin uyması gerektiği hususları ve yasaları 
hatırlatarak, iş6 başlayacağını söyleyen Turgut, her tür-' 
lü harcamada başkanlık olurunun alınacağını belirte
rek, önlemleri şöyle sıraladı.

İLK YAPILACAKLAR ;
* Atımlar durduruldu
* Acil işlerde başkanlık oluru alınacak
* Fazla mesailer kaldırıldı

* Acil işlerde başkan izni alınacak.
Dairede kimlik belgeleri takılacak.

* Demirbaşlar sayılacak.
‘ Gelirler günlük, olarak başkana bildirilecek, banka 

-kontuyla.
‘ Araçlar görev belgesi ile hareket edecek.
* Görevliler işyerini izinsiz terk edemeyecek.
* Daire amirleri bölümleri ile ilgili başkanlığa giderleri 

azaltıcı öneriler sunacak.
' Her daire amiri iş programı hazırlayacak.
* Her sabah ve akşam müdürlerle günlük durum de

ğerlendirmesi. yapılacak.
* Temizlik İşlerinin görev yerleri belirlenecek.
* Büroda amirler memurlarının hizmetlerini denet

leyecek.
‘Müdürler, memurlar hakkında sicil tutacak.Çalışan- 

la çalışmayan bir olmayacak.
. ' Huzur içinde görev yapmak için memurların sorun

ları ile. ilgilenilecek.
* Belediyeye mesai saatlari dışında girilmeyecek.

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER
Turgut iyi başladı

■ 18 Nisan seçimlerinin resmi sonuçları bugün kesin 
olarak belli olacak.
| Dün; geç saatlere kadar muhtarlık seçimlerinin 
sonuçlarını bekledik. Sonucu alamadık. .

Geçtiğimiz hafta sonu, seçilenler mazbatalarını alarak 
rbsmen görevlerine başlamış oldular.

Nüfusu yüz bine yaklaşan Gemlik gibi büyük bir kentin 
belediyesi şimdi tecrübeli bir kişinin elinde.
- Mehmet Turgut, mazbatasını aldıktan sonra belediye 

deki görevine başladı.
I Cumartesi sabahı Park Bahçeler Müdürü ve Fen İşleri 

Müdürü ile kordonları gezdi. Bilgiler aldı. Belediyenin bir 
envanterini çıkarmaya devam ediyor.

Ne devraldığını daha kendisi de bilmiyor. Ancak, 800 
veya 850 milyar liralık borcun bulunduğu bir gerçek.

Dün, kendisiyle görüşürken ilk kez ciddi bir şekilde ne 
yapacağını bilen bir kişi ile karşılaştım.
J Turgut, önce tasarruf diyor.
I Yol geçen hanına dönmüş olan belediyeye çekidüzen 

vermek için kolları sıvamış durumda.
^Jlk önlemlerini dinledikten sonra tecrübeli kaptanın iyi 
başladığı kanaati uyandı bende.

- Belediyenin tüm anahtarlarını toplamakla işe başlamış. 
Gelişi güzel bir resmi daireye isteyen, istediği saatte girip 
çıkamayacak bundan böyle.
i Önlemler arasında yıllardır söylediğimiz ve yapılmayan 

bâzı şeyleri görünce sevindim.
Başkan her sabah daire müdürleriyle günlük işleri 

görüşecek ve günlük çalışma programı ortaya çıkacak. 
Yapılacaklardan başkanın günlük bilgisi olacak.

Belediye gelirlerini günlük kontrol edilip, dekontları 
görecek. .

Mehmet Turgut, personelinden halka güleryüz istiyor.
Görev ciddiyeti istiyor.
Kırımlardan çalışma programı istiyor.
Eğer göreve başladığı ilk günden iş için torpil isteyen

lerden, gelip gidenlerden bir kurtulursa o zaman kendi p- 
rogramını uygulamaya vakit bulacak.

Haydi hayırlısı.

GEMPORT’a iki 
römorkör jg^ldi

Türkiye’nin ilk özel .limanı olan GEMPORT A.Ş. Hollanda’dan satın alınan iki rö
morkör hizmete girdi.

Geçtiğimiz hafta cuma günü saat 09.00’da 15 gün süren yorucu bir deniz yolculu
ğundan sonra Körfezimize giren “Muhammer Ağım” ve “Seda Gelgörü” adlı rö
morkörleri karşılamak üzere İlçe Kaymakamı Şener Can, eski Belediye Başkanı Nu
rettin Avcı, yeni Belediye Başkanı Mehmet Turgut, GEMPORT A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı1 Muhammer Ağım, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kental Akıt, Başkan Yar
dımcısı Haşan Sözüneri, BİSAŞ Genel Müdürü Orhan Yıldırımçâkar, Gemport Genel 
Müdürü Ziya Alkan ile Muhammer Ağım’ın kızı Seda Gelgörü katıldı.

Körfez’de gösteri yapan römorkörler daha sonra GEMPORT Limanına yanaştılar.
Burada konuşan GEMPORT Yönetim Kurulu Başkanı Ağım, römorkörlerin 7.5 mil

yon marka alındığını, ülke ekonomisine katkıda bulunulacağını belirterek, kazalara 
karşı müdahale edilebilecek kapasitede en modern donanımlara sahip, güçlü, tekne
ler olduğunu, Gemlik Limanınryeni römorkörlerle kalitesinin artacağını söyledi.

Oklar kırıldı.
Başak döküldü. 
Arı vızıldamadı. 
Balık zokayı yedi. 
Kelebek uçamadı. 
At nalları dikti.
Çark’lar durdu.
Kutupyıldız’ı yön şaşırdı 
Şemsiye ters döndü. 
Güneş, doğmadı.
Hilal’lere yıldız doldu 
Güvercin başa kondu. 
18 Nisan kimine başlangıç 
Kimine sondu...
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DANS

Kurultay’a düşen görev
CHP, Atatürk'ün partisidir.
Doğrul ' r--
CHP, ulusal bağımsızlığı ve “üm- 

tpef’ten “ulus”a dönüşüm ivmesini 
kazandıran partidir.

Doğrul
CHP, Cumhuriyet’! kuran partidir.
Doğru! I
CHP, “çok partili siyasal sistem”! 

getirmek uğruna 27 yıllık iktidarını terk 
etmeyi göze âlân partidir.

Doğru!
CHP, Türk insanını “sosyal de- 

mokrasiy”le tanıştıran partidir.
O da doğrul
Ne var ki geçmişte övünmek yeterli 

değildir. Hani pek de yakışık almayan 
bir söz vardır, “Eskiye rağbet olsa, bit 
pazarına nur yağar” deriz. Siyasette 
de geçmişinizi pazarlayarak oy ala* 
mazsınız, kendinizi avutursunuz. Halk, 
somut şeyler ister siyasetçiden, siyasal 
partiden. Ona, anılardan söz ederek, 
nostalji yaparak iktidara gelemezsiniz; 
hatta -anlaşıldığı üzere- muhalefete bi
le gelemezsiniz.

Peki CHPmiçin bu hale düştü?
Niçin 'Cumhuriyetin yetmiş beşinci 

yılında seçmenden rağbet göremedi, 
parlamento dışında kaldı?

Bu sorünun yapıtını bulabilmek için 
“12 Eylül” sonrasına, 1983'teki yeni
den siyaşallaşma evresine dönmekjge- 
rekir. Mayıs/Haziran 1983’te Ankara’da 
toplanah “Sosyal Demokrat Güç” 
oluşumunun Baykal ve ekibi tarafındân 
provoke edilişini yeterince irdelemeden 
sağlıklı tb,ir yargıya varmak,olanağı yok*) 
tur bana göre. Baykal’ın, kurulmasına) 
çalışılan sosyal demokrat partiyi hizipçi’ 
bir yaklaşımla ele geçirme manevrala
rı, darbe sonrası merkez-sol hareketin 
en önemli zaafı olmuştur.

Baykal ve ekibi, darbe sonrasında 
alabora olan yapıları onarmaya dönük 
projeler üretmektenşp, bir biçimde ikti
dara gelmeyi amaçl&fnışlardır; bununla 

yetinmişlerdir. CHP'nin, temel esasları 
belli programını önce beğenmezlikten 
gelmişler, sonra işin vahametini algıla
yınca sıkı sıkıya sarılmaya kalkışmış
lardır; ama iş işten geçmiştir.

Atatürk’ü, O'nup ilkelerini, .Türki
ye’nin özgün koşullarını pek de dikkate 
almaksızın, önemsömeksizin modası 
geçmiş giysi gibi bir kenara bırakıp,

□ OLAY □ BURSA 2000 □ HABER
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“Yeni Sol” arayışlarına çıkmışlardır. 
Deniz Baykal’la İsmail Cem, önce be
raberce ölmüşlerdir bu çorabı SHP'nin 
-yani CHP’nin- başına, sonra birbirleri
ne düşüp savrulmuşlardır.

Bu özet gerçeğLg!gıİ£madan 
CHP’yi yeniden ayakları üstüne bastır
maya olanak yoktur.

★ * ★

Baykal istifa etti, etmek zorunda 
kaldı. İyi ama ekibi İş başında!

Sakın yeni bir “hizip tuzağı” olma
sın bu?

Baykal diyor ki; “Kurultay görev 
verirse, görevden kaçmam!”

Baykal’ın bu sözleri, bana kalırsa 
Kürultay delegelerini hafife aldığının 
belirtisidir* CHP’yi 1995 seçipıinjje kıl 
payPbaFâjİ aşar dürüma getiren, 
1999’da dibe vurduran bir siyasetçiyi, 
yeniden genel başkan seçecek bir Ku
rultay düşünemiyorum ben; dünyanın 
hiçbiri demokrasisinde böylesine ab
sürd birşey olmaz, olabilemez!

Baykal eğer Kurultay delegelerinin 
birer “hizip robotu” gibi davranacak- 
larını ima ediyorsa bu açıklamasıyla, 
yâni ve müthiş bir hataya daha düşü
yor demektir. Sen orbyıl içinde partiyi, 
yüzde 2Ö’lardşn alıp yüzde 8'lere dü
şür, sonra da kalk “Kurultay görev 
verirse...” tuzağına yat!

Olmaz öyle şey!vtı. G
Geçen pazar günü BursalI OHP’lper 

parti merkezinde bir basın /toplantısı 
yaparak, Kurultay’da yeniden yapılan
ma, kapılarının 'aralanmasını ve Adnan 
rKeskinîlei ekibinin görevden uzaklaştı- 
rı İmasını istediler. Bu yalnız onların de
ğil, Bursai’daki tüm CHP yandaşlarının 
isteğidir.

. Bursa'nın.kurul^ay delegeleri bu is
temi göz fönünde bulundurmak, cAP’yi 
bu hale getiren bir “hizip’ln değil, “ta» 
ban”ın temsildiler! olduklarını kanıtla
mak zorundadılar. Baykal tutsaklığı, 
gözü karaı particiliklanlayı’şı /GHP'hiRI 
baraj altında kalmasına yol açtı. O hal
de’ Kurultay, Baykâj'â, ’işaföt ecfe'cegi' 
kişi veya kişilere o/yerVhe^ârek,rüsıü- 
nü kanıtlamak durumundadır.

X®’ı 
niden ayağa kaldırma savaşımınanko
şulmak gerekiyor; , üh

'Hep beraber...

ÖZLEMİN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜĞÜ GÜN!
Toprağın canlanıp yeşerdiği, bitkilerin, ağaçların1 

çiçeklenip meyveye durduğu bu ay, 79 yıl önce bu gün 
de günlük-güneşlikti! Doğayı saran değişimin heyecanı 
insana da umut kaynağıydı! Kuşların, kelebeklerin, 
böceklerin uçuşması insanların kanını kaynatıyor, 
özgürlük duygusunu kışkırtıyordu! Doğa; insanı, insan
ları daha iyiye, daha güzele motive ediyordu!

İşte böyle bir günde -23 Nisan 1920 de- özgürlüğe 
susamış bir topluma bir şey armağan edildi: 
“Egemenlik kayıtsız, şartsız ulusundur!”

Özlemdi bu! Sevince, mutluluğa, coşkuya, bayrama 
dönüştü! Ve çocuklara armağan edildi! Zamanla bütün 
dünya çocuklarının bayramına dönüştü! Din, dil, ırk, 
cins ayrımlarını aşan evrensel bir değer, bir sevinç! Ne 
güzel pir bâyram! Bütün dünya çocuklarına, herkese 
kutlu olsun!

demlik 
Körfez 

Okuyun, 
okutun, 

abone olun

Kutlu
Doğum 
Haftası 
paneli

Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Türkiye Diyanet Vakfı ve 

ıGemlik Müftülüğü tarafın* 
j dan her yıl 20-26 Nisan tak 
' rihleri arasında düzenlenen 
i Kutlu Doğum Haftası (Hz. 
Muhammet'in Doğumu) mü- 

I nasebetiyle “İslam ve Ça
lışma' konulu bir panel dü- 

I zenlendı
Belediye Düğün Salo- 

nu’nda düzenlenen panelin 
yöneticiliğim Uludağ Üniver
sitesi İlahiyat Fakültesi 
Yardımcısı Doç. Dr. M. Mu- 

' rat Yurtsever, şunuculuğunu 
da İlçe Müftüsü Mustafa Ak- 
şoy yaptı.

' Panele konuşmacı ola
rak katılan Yrd. Dç. Dr. Tev- 
fik Yücedoğru, Yrd. Dç. Dr. 
Süleyman Sayar ve Öğretim 
görevlisi İbrahim Gürses, 
konuklara İslam ve Çalışma 
konusunda açıklayıcı bilgiler 

ıyerdi..b ~ A'.7 ., 

Küçük 
başkan 
köprü 
istedi

23 Nisan Ulusal Egemenlik 
Çocuk Bayramı’nda sembolik 

. olarak Belediye Başkanlığı gö- 

. revini. yürüten Özel Köseoğlu 
; İlköğretirri' Okulu 3. ncü sınıf 
‘-öğrerifeisi*Nisan Melis Kartal, 

okullarına giden köprünün ona- 
df masını istedi.

Kısa bir süreiçin Belediye 
। tBaşkahlığiı koltuğuna çocuk 
;<bayramı nedeniyle oturan Kar
tal! makam telefonundan İlçe 
Kaymakamını arayarak, Or
hangazi asfaltını Cih'ath ve Şa- 
hinyürdü köy yollarına birleşti- 

[Yen aynı zamanda Özel Köse
oğlu İlköğretim Okulu’nun giriş 
başlahğlci dian köprünün uzun 
süreden beri onartmadığını 

) hatırlatarak, konuca el konma
sını istedi.

Küçük Başkan Kartal, kana
lizasyonların ve fabrika atıkları
nın Körfez’e atılmasının engel
leneceğini, kültür sarayı yapıla
cağını, yeşil alan ve otoparkla
rın arttırılacağını da söyledi.

Belediye çalışmalarının ay
lık bir bülten ile halka duyurula
cağını ayrıca, belediye bünye
sinde bir şikayet bürosu kurula
cağını da belirtti. ■'/

Dünyada savaşların bitme
sini ve insanların barış içinde 
yaşamasını da isteyen 23 Ni- 
san'ın küçük Belediye Başkanı 
Nisan Melis Kartal, göreve yeni 
başlayan Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut'un sandalyesini 
geçici olsa da kaptı. Başkan 
Mehmet Turgut, “Küçük baş
kanın dilekleri benim seçim 
beyannamemde de var. De
mek kİ Gemllk’ln sorunları 
tıerkes tarafından tesblt edili
yormuş. İnşallah birlikte ba
şaracağız” dedi.

ÖZGÜRLÜK
Her özfem. va^anış biçimiyle bir anlam kazanır. 

Özgürlükle böyledir! Her şeyden önce koşulsuz,, ön 
yargısız, düşünmek, düşünebilmek bireysel özgürlüğün 
temellerini oluşturur! Bunun, üretilen düşüncelerin ifade 
edilebilmesi, dile getirilebilmesi tamamlar! Bireyin ve 
toplumun; gniı<; •»nın; ilerlemesinin ve yenilenmesinin 
olmazsa olmaz koşullarıdır bunlar!

İnsan, bir topluluk içinde, başkalarıyla bir arada 
yaşar’ insanın çevresi bütün bir dünyadır!

Durum bu olunca, özgürlük, hemen sorumluluk 
i kavramını çağrıştırır1

Özgürlük ve sorumluluk! Birbirinden ayrıldığı 
zaman yapıcı-yaratıcı özü bulanır, sislenir! Çılgınlığa 

ı da döo'îlışeb.’Jir, hağn ır!|ğn da!..
Sorumluluk: r' . ■.••n-önce insan kendine karşı 

sorumludur1 Lü yakınlarına, ailesine, köyüne, kenti, 
!ulusuna ve bütün bir dünyaya!.. Ve inşan, içinde, 
yaşadığı doğaya kar^ sorumludur! İçinde yaşadığı 
kültüre, kültürlere k.-i" sorumludur! Bugüne ve. 
yarınlara sorumludur!... İnsan olmanın bilincinde, ola
bildiği, duyarlılığını taşıyabildiği kadar!...

GERÇEKÇİLİK
Kendi sübjektif (kişisel) ‘sanısını’ başkalarına 

‘doğru’ olarak dikte etmeye çalışanlar her zaman 
kaybediyor, savundukları dünya görüşüne de büyük 
zarar veriyorlar! Bir inanca, bir dünya görüşüne en 
büyük zarar onu kötü ve yanlış savunanlardan gelir 
Doğru bir inancın ve dünya görüşünün yıpratılmasının 
en geçerli yöntemidir bul

Doktor, doğru teşhis yapmadan reçetesini yazıyor, 
tedaviye başlıyorsa hastasına zarar veriri Sadece has
tasına mı? Hastasının yakınlarına ve herkese! Sağlıklı 
insanlara dal

Hoşa gitsin-gitmesin, gerçeği ve gerçeğin 
karşısındaki gerçekleri doğru saptamak, ulaşılmak, 
istenen amacın ilk ve kaçınılmaz başlangıcıdır! Ve 
doğrular üstüne kurulmayan heyecan zarar veriri 
Gerçeğin ilkeleri ama yol gösterici, ışık tutucudur! Ama; 
anlayabilene, algılayabilene!...

Bir şey daha var: Doktorun amacı tedavi etmek 
olmayabilir de! Ne ifade eder? Siz düşünün!...

Bitti sandığın yerde başlayan
Delice akan su, yağan yağmursun!
Yoksun, hayalsin, rüyasın sanki
Gerçeğin kalbine koşan duygusun!

Karda, fırtına da, kışta, ayazda
Yükselen, kabaran, çoşan ırmaksın!
Kalbine sıkılan karanlık ama,
Gerçeğin kalbinde koşan insansın!

BİLGİ
Bilgiyi kötüye kullanmak zalimlerin karakteridir! 

Zalimlik insanda var olan bir özelliktir! Ama; insanca bir 
duygu değildir! Kin, nefret, saldırganlık kıskançlık ve 
aşağılık duygusunun ifadesidir! İnsanlardan uzak 
olsun!
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[Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri mazbatalarını törenle aldılar.

Görev başladı Cumhuriyet Treni’ni 
kaçırmayın

□ Cuma günü İlçe Seçim Kurulu Başkam’ndan mazbatasını alan yeni 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, görevine başladı. Turgut, sevenlerinin 
kutlama akınına uğradı. Kutlamaları kabul için yemeğe bile çıkamayan 
yeni başkanın odası dolup taşıyor.

■ Yerel seçimlerde rakiplerini geride bırakarak, Belediye 
Başkanlığını kazanan Belediye Başkanları ve Belediye Meclis 
üyeleri mazbatalarını aldılar.*

■ Cuma günü Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen töre
ne Kaymakam Şener Can, Garnizon Komutanı, FP'Milletveki- 
liAltan Karapaşaoğlu ve Faruk Çelik, siyasi parti temsilcileri, 
daire müdürleri ve kalabalık halk topluluğu katıldı.
■ Mazbatalarını alan Gemlik Belediye Başkanı MehmetTur- 
gut, Küçük Kumla Belediye Başkanı Ömer Bal, Kurşunlu Be
lediye Başkanı Bayram Demir, Umurbey Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler ile İl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye 
Meclisi üyeleri yeni görevlerine başlamış oldular.

AVCI’NIN KONUŞMASI
* Belediye Düğün Salonu’nda konuşan Nurettin Avcı şunları 
söyledi: .

“Bundan 5 yıl önce Sayın Nezih Dimili’den görevi al
mıştım. 5 yıllık görev öncesinde Gemliklilere yakışır şe
kilde hizmet edeceğiz demiştik. Bu beş yıl içinde elimiz
den geldiğince hizmet ettik ve bu günlere geldik, Gem
lik’te pek çok ilke hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Meh
met Turgut’un sîzlere daha iyi hizmet edeceğini düşünü-

Nakliye tutuklamasında 2 kişi serbest
GEMPORT Limanı’nda yükleme ve nakliye işi yapan 

şirketleri haraca bağladığı iddiasıyla, Bursa Emniyet 
müdürlüğü Organize ve Silah Kaçakçılığı Şube 
Müdürlüğü tarafından gözaltına alınarak, mahkemeye 
sevkedilen yedi kişiden, Haşan Sönmez, Hayri Karakaş 
serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer sanıklar ise 
mahkemece tutuklandı.
| Kadir Özcan adlı nakliyeci Bursa polisine başvurarak, 
GEMPORT Limam’ndan gelen malları kendisinin aldığını 
ancak, bu nakliye işinde Ali Aşçı ve adamlarının zorla 
ortak olmak istediğini iddia edince Ali Aşçı ve yedi kişi 
gözaltına alınmıştı.

Konuyla ilgili davanın mayıs ayı içerisinde görülmesi 
bekleniyor.

Halk Eğitim’den memurlara kurs
Gemlik Halk Eğitim Mer

kezi Müdürlüğü nde kamu 
kurum ve kuruluşlarında ça
lışan amir ye memurlara 
•Kaymakam Şener Çan’ın is
teği üzerine hızlandırılmış 
bilgisayar kursu düzenlendi.

26 Nisan’da başlayan 
kurs, 28 Mayıs 1999 günü 
sona erecek. 16 kursiyerin 
katılıcağı kurs, toplam 68 
saat ders yapılacak. Kursta, 
Windows 95, Ofis 97 (Word 

yorum. Sayın Mehmet Turgut’un benden isteyebileceği 
her türlü desteği vereceğim” dedi.

Nurettin Avcı’dan sonra söz alan Mehmet Turgut ise ko
nuşmasında, “ Benim için seçimin neticelerinden çok, se
çimin huzurlu geçmesi önemliydi. Törene davet ettiğim 
Belediye Başkan adayları DYP’den İhsan Ateşli, DSP’den 
Seher Yücel, CHP’den Nezih Dimili, MHP’den Osman Do
ğan ve DTP’den Ahmet Atalar’a geldikleri için teşekkür 
ederim.

Sizlere hizmet etmek için aday olmuştuk. İnşallah ka
zanamayan adayların desteğini alarak hep birlikte hizmet 
etmek istiyoruz. Hizmetlerimiz siyasi parti olarak değil 
Gemlik Belediye Başkanı olarak olacak." dedi.

Mehmet Turgut daha sonra yakasındaki Fazilet Partisi ro
zetini çıkartarak ilçe Başkanı Recep Aygün’e emanet etti ve İl 
Genel Meclisi üyeleri ve meclis üyelerinden'rozetlerini çıkarta
rak İlçe Başkam’na vermelerini istedi.

Daha sonra konuşmasına devam eden Turgut, “Tüm 
Gemlik’e seçim beyannamesinde ne söz verdiysem yapa
cağım.” dedi.

Seçimleri kaybeden ANAP Belediye Başkan Adayı Nurettin Avcı, 
düzenlenen devir teslim töreninde Gemlik Belediyesi rozetini, 
İyeni Başkan Mehmet Turgut'a taktı.

ve Excel) konuları gösterile
cek.

Kaymakamlıktan yapılan 
açıklamada; bilgisayar kur
su sonucunda alınacak ser
tifikanın her türlü üst görev 
âtamalar, aday gösterilme 
ve önerilme, daire içinde 
sorumlu konumda görev 
yapma açısından ön şart 
olarak dikkate alınacağı be
lirtildi.

Nisan ayının beşinde Kapıkule’den yola çıkan Cum
huriyet Treni Edirne, Uzunköprü, Alpullu, Lüleburgaz, 
Çorlu ve Çerkezköy’den sonra 12 Nisan’da İstanbul’a 
ulaştı. Sirkeci Gar’ında kaldı, Haydarpaşa’ya Uğradı, Kar
tal'ı Hereke'yi, İzmit’i, Sapanc.â’yı, Adapazan’nı, Ali Fuat 
Paşa’yı, Osmaneli'ni, Bilecik’i, Bozüyük’ü şenlendirdi ve 
23 Nisan’da Eskişehir’e geldi. Ben de oradaydım.

Yanımda Cumhuriyete yürekten bağlı annem ve ba
bam, Atatürk’ün fotoğrafını odalarına asacak kadar onu 
seven ilkokul öğrencisi iki yeğenim vardı.

Öneri babamdan geldi. Bu kadar yakınımıza gelip de 
demiryolu olmadığı için Bursa’ya gelemeyen treni kaçıp 
mak olmazdı. Tren bize gelemediyse biz trene gideriz de
dik ve yola çıktık. Doğa'tüm cömertliğiyle bize eşlik edi
yordu. Yeşilin her tonu, çiçeğe dönen meyve ağaçlarının 
coşkusunu, gerçek anlamda bayrarrf yerine dönen Eski
şehir Gar’ında içimize çektik.

İşte, orada Atatürk’ün belki onlarca fotoğrafında gör
düğümüz buharlı tren, tarihin unutulmuş bir anından çık
mış Eskişehir Gar’ına yanaşmıştı bile. Dumanı üstünde, 
defne dallan ve Türk bayrakları ile süslenmiş yorgun be
denini dinlendiriyor.

. Trenin etrafı fotoğraf çektirenlerle, ona dokunanlarla, 
bayram kostümleriyle törenden gelmiş çocuklarla dolu. 
İnanılmaz bir coşku var. Ve inanılmaz bir izdiham. Treni 
gezmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. Öğrenciler 
ağırlıkta ama köyünden, evinden kalkıp gelmiş, genç- 
yaşlı yüzlerce insan da Milli Mücadele’nin simgesi haline 
dönüşmüş treni görmek, dokunmak için.oradalar.

Milli Mücadele’nin çağdaş Türkiye’nin tanıtımına yö
nelik bilgi ve belgelerin yer aldığı hareketli bir müze ola
rak hazırlanan tren, demiryolunun geçtiği kasaba ve şe
hirlerde çocuklara ve gençlere daha etkin ulaşabilmek ve 
onlara dünün ve bugünün Türkiye'sini daha yakından ta
nıtmayı amaçlıyor. Tren Eskişehir’den sonra, Kayseri, Si7 
vas, Amasya ve ilçelerinden geçerek 19 Mayıs’ta Sam
sun’a varacak ve bir yıl boyunca tüm Türkiye’yi dolaşa
cak.

Buharlı bir lokomotifin çektiği Cumhuriyet Treni 8 va
gondan oluşuyor. Devlet Demiryolları tarafından restore 
edilen ve içinde Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sonrasında, 
yurt gezileri sırasında kullandığı ve özel eşyalarının yer 
aldığı Atatürk vagonu en özeli. Diğer vagonlarda Kurtuluş 
Savaşı ve demiryolu tarihinden kesitler sunularak, gidilen 
bölgeye ait ilginç anıların yer aldığı fotoğraflar sergileni
yor.

Bir başka vagon ise sinema vagonu. Burada Cumhu
riyet Filmi’nln 20 dakikalık tanıtımı ile Atatürk’e ilişkin kı
sa filmler gösteriliyor. Sahanlı vagon, Atatürk’ün yurt ge: 
zilerini yaptığı vagonun bir benzeri ve burada milli müca
dele yıllarını hatırlatan orjinal parçalar yer alıyor.

Diğer vagonlar ise bu zorlu yolculuğu sırtlanan TRT 
Çocuk ve Gençlik Vakfı ile TCDD*hin fedakar çalışanları 
için ayrılmış. Düşünce aşamasından, uygulamaya kadar 
son derece iyi planlanmış bu projeye emeği geçenleri 
kutluyorum.

Eğer Cumhuriyet Treni’ni Bursa’ya gelmesi için Demir
yolu ağının gerçekleşmesini bekleyecek kadar sabrınız 
yoksa, 19 Mayıs’ta Samsun’da kaçırmayın diyorum..T .

Çoçuk felci için 0-5 yaş arasındaki her çocuk aşı olmalı

Aşı kampanyası başladı
İlçe Merkez Sağlık Ocağı tarafından ül

kemizdeki çocuk felci hastalığının önlenme
si amacıyla her sene düzenlenen aşı kam
panyası geçtiğimiz günlerde başladı.
ı 1999 yılı Ulusal Aşı günlerinin birinci turu 
26 Nisan-2 Mayıs, ikinci turu 31 Mayıs-6 Ha
ziran tarihleri arasında yapılacak.

İlçe Aşı Koordinatörü Dr. Hüsnü Dede- 
kargınoğlu yaptığı açıklamada, aşı kampan
yaları süresince 0-5 yaş arası tüm çocukla
rın çocuk felci hastalığına yakalanmamaları 
için aşı olmaya getirilmesi gerektiğini ve aşı
ların ağız yoluyla yapıldığını söyledi.

96 personel ve 10 araç ile birlikte köyler
de dahil olmak üzere hedefimiz 7 bin 295 ço
cuğa aşı yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

Kaymakam Şener Can, Belediye Başka
nı Mehmet Turgut, Emniyet Müdürü Nedret 
Argun’da Sağlık Öcağı’na gelerek aşı olan 
çocukları izlediler.

•Kaymakam Şener Can, burada yaptığı 
l konuşmada, “Çocuk felci denilen hastalı

ğın ülkemizden tamamen silinmesi İçin 
Sağlık örgütümüzün mensupları diğer İs
tasyonlardan da yardım araç ve gereç

Çocuk korosu beğenildi
Gemlik Belediye Kültür ve Sanat Derneği Ço- parçalarını seslendirdi

yardımı alarak aşı kampanyası yapılıyor. 
Kampanyaya katılan'personele başarılar 
diliyorum ve daha öncetki çalışmaların
dan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi

Ulusal Aşı Günlerinin birinci turu Merkez Sağlık 
Ocağı’nda başlatıldı. 0-5 yaş arasındaki tüm çocuk
ların aşılanacağı kampanyanın, İlk aşılarından biri
ni de Belediye Başkanı Mehmet Turgut yaptı.

Derneği Ço-Belediye
çuk Korosu, ikinci konserini 23 Nisan akşamı Bele
diye Düğün Salonu’nda verdi.

Konsere, Kaymakam Şener Can, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, koronun kurulmasında 
emeği geçen, eski Belediye Başkanı Nurettin Avcı, 
Cumhuriyet Savcısı Vural Tekin ve çok sayıda da
vetli katıldı.

yılında Olay Televizyonu Şeker Portakalı progra
mına davet edilerek, stüdyo çekimleri yapıyor. Cu
martesi ve pazar günleri saat 10.30-(l .00 arası te
levizyon programı hâlen aralıklı olarak devam 
ettiği öğrenildi'.

61 öğrenciden ve 13 kişilik orkestradan oluşan 
Gemlik Belediyesi Çocuk Korosu, 23 Nisan do
layısıyla düzenlediği konserde, marşlar, Ingiliz Ço
cuk şarkıları, türküler ve son bölümde Barış Man- 
ço’nun Arkadaşım Eşşek ve Dağlar Dağlar adlı

parçalarını
Haftada 40'ar dakikalık iki dersle çalışmalarına 

devam eden koronun şefliğini ise Müzik Öğretme
ni Mehmet Taşpınar yapıyor.

Konser sonunda i eski Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı’ya. konserin kurulmasındaki 
katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Öte yandan Çocuk Korosu, kuruluşunun birinci
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18 Nisan 1999 Gemlik Seçim Sonuçları
18 Nisan 1999 Pazar günü yapılan Milletvekili genel, il Genel Meclisi, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis üyeliği seçimleri Gemlik sonuçları belli olurken, muhtarlık seçim

lerinin resmi sonuçlarının ise bu akşam belli olacağı öğrenildi.
Milletvekili ve il Genel Meclisi seçimi için.58 bin 266.seçmenin 50 bin 337 sinin oy kullandığı seçimlerde 48 bin 444 oy geçerli sayıldı, 2 bin 191 oy ise iptal edildi. Gemlik 

Belediye Başkanlığı seçimlerinde ise 41 bin 258 seçmenden 35 bin 207 kişi oy kullandı. 33 bin 643 oy geçerli sayıldı. Gemlik Belediye Meclisi'ne Fazilet Partisi 11, Anavatan 
Partisi 5. Demokratik Sol Parti 4, Cumhuriyet Halk Partisi 3, Milliyetçi Hareket Partisi 2 üye soktular. İl G enel Meclisi’ne ise Demokratik Sol Parti 3, Anavatan Partisi 1, Fazilet 

Partisi 1 temsilci gönderdi.
18 Nisan 1999 pazar günü yapılan seçimleri resmi sonuçların partilere göre dağılımı ise şöyle :

Not: Milletvekili; seçimlerinde Bağımsız adaylar, Muammer Cengizhan 6 Naim Süleymanoğlu 8, Şük-’ü Tınaz 6. Selim Yüksel 5 oy aldılar.

Şeçîmler Seç. 
Sayı

Oy 
Kull. 
Seç’.

Geçerli 
Oy

İptal 

Oy
ÖDP, ■ İP DBP DEPAR ANAP EMEP DTP YDP BBP DP DSP FP CHP LDP BP MP DYP SİP HADEP MHP

MİLLETVEKİLİ 58266 50637 48446 2191 298 58 - 35 8649 76 245 30 366 96 14517 6902 3451 184 61 129 5251 40 1041 6992

İL GENEL 
MECLİSİ

58266 50639 49037 1602 256 68 - - 9026 - 689 45 387 - 11289 7824 5309 - - 98 5906 33 921 7017

BELEDİYE 

BŞK.
41258 35212 33648 1564 115 49 - - 6306 5 272 - 227 - 5093 8170 5708 - 54 112 2451 640 4446

BELEDİYE 
MECLİSİ 41258 35195 33488 1707 151 62 - - 5997 - 381 - 273 - 5828 7401 5120 - - 123 2698 - 638 4816

UMURBEY 
BEL. BŞK.

2301 2113 2027 100 - - - - 974 - - - 2 - 75 41 - - - - 306 - 547

K. KUMLA 
BEL.BŞK.

3962 3411 3294 117 - -
■ I

1219 - - 3 - 418 36 - - - - 1524 - - 94

KURŞUNLU 
BEL.BŞK.

2294 1971 1936 36 - - - 74 -■ 2 - 472 26 - - 1326 35
f

Kazanan Belediye 
Başkanlar)

Gemlik Belediye Meclis Üyeleri

Muharrem SARI(FP)İnci OZSABUNCU (FP) Ümmühan YILDIZ (FP) Cemal Aydın AYBEY.(FP)

Mehmet Turgut 
Gemlik

Fatih Mehmet Güler
Umurbey

Ömer Bal 

Küçük Kumla

Bayram Demir 
Kurşunlu

Erdinç ARABALI(FP) Necdet YILMAZ (FP) Yüksel ÖZAYDIN(FP)

Enver ŞAHİN (FP)

Sefahattin BAKIRCI (FP) A. Kadir GÜNDUZ(FP)

II Genel Meclisi Nurettin YURTLU(FP) Mehmet DİNÇ 

(ANAP)

Ali AVCI (ANAP) Hakan DQGU 
(ANAP)

Ayten ŞENDIL 
(ANAP)

İlhan Soysal 
DSP

Cihan Örmeci 

DSP
A. Mete Erdener 

DSP
Hüseyin ULUKAYA 

(ANAP)

Bedir GÜREŞÇİ (DSP) Ali ALTINTAŞ(DSP) Müfit AKMAN (DSP) Kemal YEŞİLDAL(DSP)

Vedat Emek 
FP

Adnan TEKİN 
ANAP', Dursun ÖZBEY(CHP) M.Ali KAYA(CHP) Necdet ERSOY(CHP) Sevinç Şeyda SARAL 

(MHP)
Yusuf TANKUJfMHP)
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X Kuşağı Sendromu
K Yetişkinler gençleri anlamakta' zorluk çekiyor' 
Gençler çok bilinmeyenli denklem gibi. Gençleri' 
tanımakta zorlanmamız ve kuşak Çatışmalarına 
onlar hakkındaki yeterli ve doğru bilgiye sahip ol
mamaktan kaynaklanmakta. İlgi odakları müzik, 
spor ve marka tutkunluğudur. Kitap okuyanlar sa
klanın aksine bir hayli fazla.

‘Gençlik dönemi sınavlarla geçiyor. Sınavları 
gençler kişiliğin değerlendirmesi gibi algıladıkla
rından güven bunalımı ve kaygı yaşıyorlar. Oysa 
insanoğlu yaşamının her anında, her olayında 
olaylar karşısında sınavdan geçmiyor mu?

Sınav endişesini nasıl yenecekleri konusunda 
bilgilendirmek gerek.

Gencin bunalımları diye nitelendirilen aslında 
gencin doğal olarak yaşacağı ergenlik krizidir. Bu 
kriz yaşanacak. Önemli jolân bu krizin kazasız be
lasız nasıl atlatılacağıdır. Eleştiriler tabii kı yapıla-, 
cak, fakat bunu dayatma boyutuna getirmemek 
gerek. Zaten genç, (ben kimim) yanıtını aramak
ta ve kendini ve yaşamını sürekli sorgulamakta
dır. Çocukluğundaki doğallık yitirilmiştir. Yabanci- 
laşmalara karşı kerkini korumaya çalışmaktadır, 
Düşünsel, bedensel, ruhsal ve duygusal varolu
şunu ortaya koymaktadır. Kendi biricik ve özgün 
kişiliğini oluşturmaktadır. Kendi politik tavrını be
lirlemesine, dahası kendisini yar etmesine olanak, 
tanımalı. Düşüncelerindeki ürettiklerini uygula
maya dönüştürme özgürlüğü tanınmalıdır.

Genç kalıplanmak, kalıp davranışları benim-, 
semek, yerine özgün olmayı yeğlemelidir. Genç
lerimizi hatalarıyla seveceğiz. Gençler karar verire 
ken duygu ve düşüncelerini ortaya koyarlar. Genç 
kimlik bunalımını üretken etkinliklerle aşabilin

Gencin davranışlarını yaşadıklarını aileleri 
onaylamazlarsa çatışma çikmaktadır. Burası da
ha çok ana babalara, yetişkinlere'düşmektedir? 
Onları dinlemeli ve anlamaya çalışmaları yerinde 
bir davranış olur. Gençlere bol kitap'okumaları nT 
önereceğim. Okuyarak hem kendi duygularını ta
nıyabilirler. Bilgi insanı mutlu eder. En iyi dona
nımlar bilgi olsun.

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 
kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET 
Tel : 513 17 97

j „ Seçimler ve
LL-aJMMB Bir Am

(1970)11 yılların başlarında, Ankara İk
tisadi Ticari İlimler Akademlsi’nde 3 
genç hocamız vardı.

Biri Aydın Güven Gürkan, 
Diğeri Onur Kumbaracıbaşı, 
Bîr diğeri de Devlet Bahçeli idi. 
1970-1980 yılları arasında yaşanan 

sıcak dönem, bu üç genç hocayı da poli
tika kulvarına soktu.

Gelişen zaman ilerisinde;
- Aydın Hoca hem (CHP) den hem de 

bir süre için politikadan koptu.
- Onur Hoca, politikada umduğunu 

bulamadı.
(CHP) ile birlikte, o da çöküşü yaşadı.
Aydın Hoca ve Onur Hoca genelde öğ

rencilerine karşı ciddi ve mesafeli idiler.
- Devlet Hoca ise, öğrencilere çok ya

kındı.
Sakin, sabırlı ve öğrencilerle iç-içeydi. 
Daha o yıllarda politikanın içindeydi.
Belki de bu yüzden, üniversitede ki 

kariyeri yarım kaldı.
(30) yıl sonra Devlet Hoca, (MHP) nin 

başında.
* ye (MHP) % 18 oylâ; Türkiye’nin ikinci, 

büyük partisi könumyna geldi.
Seçimlerden önce, çok önemli bir 

mesaj verdi.
“(MHP) barajı geçemez ise, Başkan

lıktan çekilirim” demiş ve seçmene usta
ca bir “reşt” çekmişti. <

Devlet Hoca önünü iyi görmüş, başarı
yı kazanmış ve Tuğrul Türkeş’in partisini 
de derinlere gömmüştü.

Şimdi çok önemli bir dönem yaşıyor, 
Devlet'Hoca.

Koalisyon formülleri konuşuluyor.
Herkes, partileri kendi çıkarları doğ

rultusunda eşleştiriyor ve bu haberleri 
kulislere yayıyor.

Bu arada Devlet Hoca’nın “DYP ve 
Fazilet Partisi” dinlensin, dediği duyulu
yor.

Aslında Devlet Hoca, Petrol Ofisi ve 
Türkbank ihalelerini de hatırlamalı.

Çıkaracağı sonuçlara göre ortaklık 
kurmalıdır.

Göründüğü kadarı ile ne büyük serma
yeye, ne de büyük medya Gruplarına di
yet borcu yoktur.

Büyük medyanın çarpıcı sihrine ka
pılmadan, halkın gündemini yakalamalı
dır.

Bu ülkenin fakir ve ışşiz halkı buse- 
çimle'ide (DSP) ile (MHP) yi bir umut ola
rak görmüştür.

Bu iki partinin Ankara’nın gündemi 
içinde boğulmadan, halkın gündemini 
yakalamalarını umut ediyor ve bekli
yoruz.

Haftanın Fıkrası
Çok zengin bir Amerikalı ölmüş, 

öbür dünyaya göçmüştü.
Melekler kendisini karşılayıp, ön

ce cennete götürdüler.
İçeride yüzlerce melek flüt çalı

yor, sayısız insan boş boş dolaşı
yordu. Sonra milyarderi alıp cehen
neme götürdüler. Burada herkes 
dipdiriydi. Kadınlarda erkeklerde 
zevk ve neşeden sarhoş olmuş, de
liler gibi dansediyordu.

' Melekler milyardere sordu.
“- İkisini de gördün. Hangisini is

tersin.”
Milyarder hiç düşünmeden ce

vap verdi.
“-Cehennemi tabii.”
Milyarderi doğrudan cehenne

min kapısına bıraktılar.
Fakat ilk adımı atıp ta kendisini 

kaynar suların içinde bulunca, acıy
la feryadı bastı bizim milyarder:

“- Hey! Siz yalan söylediniz ba
na, benim demin gördüğüm cehen
nem böyle değildi ki...” ’

Meleklerden biri cevap verdi.
Tıpkı senin dünyada yaptığın 

reklam gibi.”
Elbette. Biz sana az önce ce

hennemin reklamını göstermiştik”.
Aklıma Bursa’daki (ANAP) mitin

gi geldi.
(ANAP) ın mitingi çok başarılı ve 

çok kalabalık olmuştu.
Tüm (ANAP) lılar, havaya girdi.
Ama. Bu miting seçmenin gös

terdiği reklamdı.
Seçimlerden sonra ANAP, “politi

ka cehennemini” yaşadı.

Sözün Özü
Kelimeler insanların kullandığı, 
En güçlü haplardır.

Kipling

Bilgi-toplum çağını yaşıyoruz.
Televizyon kanalları yöneticiler ve 

politikacıları vatandaş ile bire-bir, karşı 
karşıya getiriyor.

Yetkililerin bazı kelimeleri vatandaşı 
şiddete itiyor.

Bazı kelimeleri afyonlayıp, uyutuyor.'
Az da olsa bazı kelimeler vatandaşı 

sevince boğuyor.
kelimeler, hap yerine geçiyor.
Yanlış yerilince, yan tesirleri oluyor.

uçuk" bir söz
O kadar kibar seyirciydi ki, 

hakeme portakalın kabuklarını 
soyduktan sonra atıyordu.

Erol GÜRÇAY

Belediyede İktidar ve Muhalefet
Gemlik Belediyesinde yeni dö

nem başladı.
Fazilet Partili Başkan Mehmet 

Turgut ve 25 Belediye Meclisi üye
si mazbatalarını aldılar.

Başkan Mehmet Turgut’un ilk İc
raatı, Fazilet Parti rozetini çıkarmak 
oldu.

Başkan Turgut “Ben bütün Gem
liklilerin Başkanıyım” diyerek, ro
zetini 5 yıl sonra geri almak üzere, 
Fazilet Partisi İlçe Başkanı Recep 
Aygün’e verdi.

Bu şık hareketin, popülist bir 
hareket olarak kalmayıp, Başkanın 
tüm icraatına yansımasını diliyo
ruz..

Önümüzdeki dönemde, Belediye 
Meclisi'nde kıran kırana bir iktidar ve 
muhalefet mücadelesine tanık ola
biliriz.

Sayın Başkan Mehmet Turgut, 
Fazilet Partisi’nin Türkiye ortalama
sı üzerinde oy almasına rağmen, 
Belediye Meclisinde çoğunluğa sa
hip değil.

Meclis üyeliklerinin dağılımı şöyle :
- Fazilet Partisi 8 üye - 
(3 kontenjan üye)
-ANAP
-DSP 
- CHP
- MHP
Toplam 25 ’ 

adedi iktidarı, 
temsil ediyor.

5 üye
4 üye
3 üye
2 üye
meclis üyesinin 11.»
14 adedi muhalefeti

Fazilet Partisi’nin, ilk görüntülere 
göre Hükümette de yer alamayacağı 
seziliyor.

Bu durumda, Başkan Mehmet 
Turgut’un uzlaşmacı bir yönetim 
politikası izlemesi gerekiyor.

Gemlik Belediyesi'nde alınacak 
kararlar için, muhalefetteki üyele
rin oylarına ihtiyacı var.

Ayrıca, Hükümet kanalıyla alı
nacak ödenek ve yardımlarda, mu
halefetteki meclis üyelerinin parti
lerine ihtiyacı var.

Aslında, böyle bir Belediye 
Meclis aritmetiği Sayın Turgut için
de hayırlı olacak.

Parti ve partili baskısından ken
dini bir ölçüde korumuş olacak.

Sayın Başkan eğer Gemlik halkı
nın önceliklerini iyi tesbit ederse, 
Mecliste hiç bir zorlama ile karşı
laşmaz.

Mali kaynakları arttırıcı ve hu-

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

İNUMAN 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

I kuk kurallarına uygun bütün teklif- 
I leri, oy birliği ile kabul edilir.

Sayın Başkanın politika tecrü- 
I besinden çok. “uzlaşma şanatını” 

vitrine çıkarması gerekiyor.
Belediye Meclisinin ilk toplantı

sını perşembe günü yapaça'ğını 
duyduk, hayırlı olmasını diliyoruz.

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

(TatW7.i5-11.15-16.00
toereKiı leıeronıar KartakYalova:(işgünü) 9.00-13.00-16.00-21.00
İtfaiye T,İP (Tatil) 9.00-13.00-18.45
Polis İmdat ? 156 -, : ?nSös Yalova-Sirkeci:(işgünü) 5.50-13,30-17.30 (Tatil)
Jandarma jmdatl 56 Turizm Der. 5131274 6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(işgünü) 9.15-

, JandprmaK. §131055 ŞborSdh. 5140095 14.15-18.15 (Tatil) 9.15-14.00-18.15
| J Polis Karakolu 513)879 Orm. Böl. Şf. 5131286 ' Deniz Otobüsü

Gar. Kam 51312O6 Milli Eât, Md. 5131174 Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-
oıoızuo Halk Eât. Mrk. 5131846 13.00-14.30-16.00-17.30-i9.00-20.30

Kaymakamlık Halk Kulüp- 5131353 (Tatil) 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-
k. .7^0ıf ' " As. Şb. OI31O57 a *17 00-17 45-18 30-1&20-20.30

[ Kaymakam ık 513|Q5i Karayolları 5131308 Yalova - Kabataş (İşgünü): 7.20-9.45-12.40
Kaymakamlık .5131052 UfnanBşk. 5 3 133 i500-17.15-19.fc0

>(C. Savcılığı 5131053 MP'Md. , 5 31095 (Haftasonu) :09.15-11.3&16.15-18.30
,C. Savcı Yrd. 5132954 ffld Md ' 5 31507 Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.B5-11.00-16.10-
EmnlyjetM. . 5Î31028 Tapu SfcMd. 5131414 18.25 (Haftasonu): 10.30)13.00-17.30

Müftülük 5131364 t
Gümrük Md. 5131411- u v »

ııiAeıaa Tekel Md. 5131042 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)
ULAŞIM Ver. Da, Md. 5132360 7.30-08.30-10.30-12.30-144İ0-16.30-17.30-

Uludağ Turizm 5131212 llçeTar. Md. 5131186 19.3Q-20.30-22.30(PJesi, salı, çrş, prş)
Aydın Turizm 5132077 İlçe Seç, Md. §134994 07.30-08.30-10.30-11.30-13.&0-14.30-16.30-

17,80-19,30-20.39(22.30_________

SATILIK
Kumla’da 
havuzlu

Daire
Tel: 513 17 97

1 SATILIK
EV ve ARSA

Gazhane Cad.
Gürçay Apt.

Kat: 4’de 140 .
M2 lik daire 
ve Osmaniye 
Mahallesi 11

Eylül ilköğretim 
Okulu civarında

5 kat imarlı
400 m2 arsa • 

satılıktır.
Tel: 514 31 51

II — - ılı

Hastaneler Santral 5134521-23 Aygaz •513 12 95
Devlet Has. 5139200 ®£nllk «134520 İZ 22

X. 5'3 16 37
Mer. Sağ, ocağı 61Ş1068 şu İşletmesi 5134521-115 Ergaz 513 88 43

■ TAKSİLER İtfaiye 5132325 / Ipragaz 513 22 59
Körfez Taksi §131821 Muhasebe M. 5134521-182 Habaşgaz 513 45 46
Çınar Taksi 5132467 Yazı İş. Md. 6134521-111 Llkltgaz > , , £14 28 41
Güven Taksi §133240 Su Arıza, Yalnız 185 YenFUkltgaZ ■.. 5 3 65 00
Gemlik Taksi §132324 1 ; 5
Manastır Taksi 5143660 /f1

T
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Sakarya’da 3. lig birinci tür maçlarında üç günde oynadığı, üç karşılaşmayı da kazanan Gemlikspor’da keyifler yerinde.

Gemlikspor Sakarya’dan zaferle döndü
Gemlikspor - Bolu Cumayeri (4 ■ 0), Gemlikspor - Zonguldak Teaşspor (5 -1), Gemlikspor - Burgaz (2 -1)

3. lig’e terfi için Sakarya Grubu’nda 
mücadele veren temsilcimiz Gemlikspor, 
birinci turda oynadığı üç karşılaşmayı 
kazanarak ikinci tura çıkmaya hak ka
zandı.

Gittiği ilk günü dinlenerek geçiren 
Gemlikspor Takımı, geçtiğimiz cuma gü
nü ilk maçını Bolu Cumayeri ile.yaptı ve 
bu maçı 4-0 kazandı. Cumartesi günü 
İkinci maçına moralli çıkan Gemliks- 
por’un bu sefer rakibi Zonguldak Teaşı- 
şıkspor 5-1 yenerek Sakarya’daki takım
ların'arasında favori olduğunu kanıtladı.

Son olarak pazar günü birinci turda ki 
final maçını Burgazspor’la yapan Gem- 

I likspor maçta ilk golü yiyen taraf olması- 
i na rağmen maçı 2-1 kazanarak taraftar; 
larıyla birlikte ikinci tura gamanın mutlu
luğunu yaşarak Gemli^-döndü.

Gemlikşpor’un başarılı antrenörü bir
inci tur maçların sonrasında yaptığı açık
lamada, “Burgaz’la finale oynayacağı
mızı tahmin ettik, pazar günkü maç 
zor oldu. Hırsla kararlılıkla mücadele 
ederek rakibimizi yendik. Bize güçleri 
yetmedi biz iyidik ve galip geldik. Bu 
yıl Gemlik büyük spor olayı yaşıyor, 
grup şampiyonu olduk, dışarıya ilk 
kez çıkıldı. Bir adım kaldı, o da 3. lig.” 
şeklinde konuştu.

Bursa’nın bayan futbolculara -sahip 
çıkmadığını da söyleyen Gemlikspor 
Antrönörü Mehmet Tan, .G.emlik’in bayan 
sporculara sahip çıkarak CumhuriyetW 
75. yılında anlamlı bir jest yaptığını 
belirterek bunun çok önemli bir ola/ 
olduğunu belirtti.

Gemliklilerin spora sahip çıkmasını

.işteyeg,’ Antrenör, başarıda maddi 
katkılarını eksik etmeyen Kulüp Başkanı 
Faruk Güzel’e teşekkür etti. 
Gemlikşpor’un- kurumlaşması gerektiğini 
de söyleyen Mehmet Tan, spor’un 
günümüzde, sektör haline geldiğini de

değindi.
Gemlikşpor’un Sakarya başarısının! 

Gemlik’i sarstığını, kıpırdattığını değinen 
Gemlik’lilerin Gemlik’teki spora sahip 
çıkmasını desteği bir kişinin sırtına yüklen
memesini sözlerine ekledi.

Gemlikspor, 3. lig I 

terfi maçları için gitti
ği Sakarya grubunda 
üç maçı da alarak, 1 

taraftarları ile birlikte 
Gemlik’te coşku ile I 

döndü.
2.nci tur maçlarının 
hazırlıklarını sürdü-1 

ren Gemlikspor, 9 ı 
Mayıs'ta da Sakar- i 

ya'ya gidecek.

At yarışlarına büyük ilgi Zeytinspor 2.lig9e
Eşref ELBASAN

Kısa yoldan zengin olma umudu olan 
At yarışlarına ilgi giderek artıyor. Geçim 
sıkıntısı nedeniyle umudunu at yarışlarına 
bağlayanların sayısı Gemlik’te iki bayide 
kupon sayısı ortalama 2000’e ulaştı.

Türkiye Jokey Kulübü’nden öğrenilen 
bilgiye göre, Türkiye genelinde 1995 yılın
da 19 trilyon 815 milyara yükselen hasılat 
1996 yılında 45 trilyona çıktı. Bu hasılat 
1997 yılında da 125 trilyon oldu. Kulüp bu 
yıl, 440 trilyon 365 milyar 820 milyon lira 
hasılat hedefliyor.

1 At yarışı oynayanların kazanma umut
ları kadar jokey kulübü tarafından dağıtı
lan para da arttı. 1996 yılında at yarışı oy
nayanlara dağıtılan miktar 23 trilyon iken, 
bu rakam 1997 yılında 65 trilyona yüksel
di. Geçtiğimiz yılda bu rakam 125 trilyon’a 
çıktı.

Türkiye Jokey Kulübü hasılatı sadece 
yarışseverlerlerle paylaşmıyor, ödemek 
Çorunda kanuni kesintiler var. Bunlar kat
ma değer vergisi, savunma sanayi des
tekleme fonu, olimpiyat fonu,’ Türk tanıt-

ma fonu, belediye eğlence vergisi ve mü
essese hissesi var. Bu kesintiler hasılatın 
% 50'sıni oluşturuyor.,

At yarışlarına artan ilgi gardan bayii 
işini de karlı hale getirdi. Türkiye'de top
lam 1200 ganyan bayiinin İkisi. Gemlik'te 
bulunuyor. Jokey Kulübü yani, ganyan ha
ylileri açma izni tanıyacak olan yehi yö
netmeliğin hazırlandığım söylediler.:

Jokey Kulübü' yükselen ilginedemyie 
yarışseverlere sunduğu' hizrrietleri'artıvc:. 
Kulübün bu yilkkyatırımları arasında m»r •- 
cut.olan İstanbul, Adana, İzmir ve Burs'a 
hipödrâmları dışında. Şanlıurfa;; Gazian
tep, Samsun ve Konya hipodromlarını 
hizmete sunmak yer arıydr. Bu hipodrom
ların yapımı hala dövam ediyor. ■

Gemlik’te 55 nolu Ganyanbayi sorum»- 
lusu Ekrem Düzğün, at yarışlârıriaTı’er ge
çen gün ilginin-daha fazla arttığını ve.en 
çok İstanbul koşularına ilgi öldüğünü soy 
ledi. 18 yaştan kuçükkâdın-erkekherkp; 
sin oynadığı sözlerine ekledi. ;

'Şans oyunlarına her geçen gün ilgi büyük bir şekilde artıyor. Bunlardan en 
önemlilerinden biri de at yarışları. İlçemizde Atatürk Kordonu ile İstiklal 
Cabdegi’nde bulunan altılı ganyan bayiilerinde şanslarını deneyen oyuncular, 
kokuları büyük bir heyecan içinde izliyorlar. Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ

■HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZDE HİZMETİNİZDEYİZ.

.fcştura-İrsaliye- Tahsilat Tediye Makbuzu- Perakende Satış Fişi-Serbest 

. Meslek Makbuzu- Sipariş Fişi- Kartvizit- Kaşe- Dergi - Kitap-Broşür-Cilt

• “KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ” adlı GEMLİK’İ anlatan 
Yazar Zebercet Coşkun'un kitabı matbaamızda satılmaktadır

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

şampiyonlukla veda etti
Bayanlar profesyonel 2.futbol liginde il

çemizi başarılı bir şekilde temsil eden 
’Ge'." -■’^vtinspor takımı, şampiyonluğu-

■’vne.iki hafta kala kesinleşme- 
jvnadığı son iki maçını da 

yenlgısız bitirerek namağlup olarak ligi ka
padı.., .

'.çimiz.hafta İstanbul deplasmanı
na gıaeiyb. İstanbul Dostlukspor’la son ma
çını oynayan Zeytinspor, bu son maçını 5- 
1 kazanarak şâmjiyon olarak Gemlik’e 
döndü '

Maça İyi başlayan ekibimiz Zeytinspor, 
19. dakikada Neslihan ile 1-0 öne geçti. 
25. dakikada Alev dürümu 2 0 yaptı. 33. 
dakikada Derya attığı golle ilk yarının sko
runu belirledi. 3-0 

İkinci yarıda da oynayan-
Zeytinspor. Dostlukspor un 69 dakikada 
Rüya’nın penaltıdan gol atmasına engel 
olamadı :3-1. Fakat Zeytinspor 72. dakika
da Handan ve 83. dakikada Yasemin attığı 
gollerle skoru 5-1 yaparak maçı kazandı, .<

Saha: Riya 
Hakemler

semin.
Melda, Handan, Melek, Ya- 
Arzu (Ayla) Neslihan, Alev,

Dostlukspor: B. Elif fTûlinl K Elif.l 
Dilek, Nehir E- • • --,r Burcu.
Bürsen “.Huya. ~
Zeytinspor Aysel, Tülay (Emine),1

Gazi İlköğretim Okulu Anneler Günüıçm çay düzenliyor
Gazi İlköğretim Okulu 

Okul Aile Birliği ve Koru
nla Derneği, Anneler 
Günü n.ederiiyle 8 Mayıs 
1999 Cumartesi günü 
milton aile Gazinosu’nda 
“Anneler Günü Çayı” 
düzenliyor.

Saat 13.00-17.00 
arasında yapılacak olan 
Çayda, okula gelir sağla
mak amacıyla düzenle
nen Anneler Günü çayı
na büyük katılımın olma- 
sı bekleniyor.

Bir milyon 500 bin li- 
iradan satılan' davetiye-: 
iler; ökul yönetiminden 
kemin edilecek.

•-■da. üzün.

: .Dk 19 Neslihan, Dk. 25 
ı Dk 72 Handan, 

Zeytin), Dk. 69

23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çoçuk 

Bayramı kutlandı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı'nın 79. yıldönümü törenlerle kutlandı.
Geçtiğimiz hafta cuma günü törenler saat 

09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk konulup, saygı 
duruşunda bulunulmasıyla başlandı. Daha sonra 
Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Garnizon 
Komutanlığı’nda küçük öğrenciler sembolik olarak 
bu makamları bir süre işgal ederek, ilçe yöneti
ciliğini yaptılar.

Gösteriler ise ilçe stadyumunda gerçekleştirildi. 
Günün anlam ve. önemini belirten konuşma İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mehmet tuna tarafından 
yapıldı. İstiklal Marşı ile birlikte bayrak töreninin 
yapılmasından sonra çoçuklar günün anlam ve 
önemini belirten şiirler okudular. Daha sonra gös
teriler yaptılar.

Bayram, geçit töreni ve gece yapılan fener 
alayı ile son buldu.
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