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Belediye Meclisi nin ilk toplantısında^ muhalefetin önergeleri kabul edildi.

Belediye’de muhalefet kıskacı
□ Perşembe günü toplanan yeni Belediye Meclisi’nde, Fazilet Partisi’nin tüm önerileri red edildi. Bir
likte hareket eden ANAP-DSP-CHP ve MHP’lilerin önergeleri kabul edilince, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, zor anlar yaşadı. Mecliste, FP’nin 11, muhalefetin ise 14 üyesi bulunuyor. Encümen üyelik
lerini CHP ve MHP’li üyeler paylaştı. <_____ _________

Belediye Meclisi olağa
nüstü olarak yaptığı ilk top
lantısında yasa gereği gö
rev bölümü yaptı.

Belediye’de iktidarı 
oluşturan 11 üyeye karşın, 
muhalefetteki ANAP-DSP- 
CHP ve MHP’li 14 üye, bir 
gece önce toplanarak ha
zırladıkları protokole göre 
hareket edince, görev bö
lümü muhalefetin istediği 
şekilde gerçekleşti.
| Belediye’nin en önemli 
kurumu olan Encümen 
üyeliklerine CHP’den Nec
det Ersoy, MHP’den Se
vinç Şeyda Saral seçildiler.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut, belediyeye 
Gemlik’e hizmet yapmaya 
geldiklerini encümen ve di
ğer görevlere gelen üyele
rin Gemlik için çalışacağı
nı, siyasi kimlikleriyle hare
ket etmeyeceklerini söyle
di.

ANAP’lı üye Hakan Do-

ğu’nun önerileri, muhalefet 
üyelerinin oylarıyla Başkan 
vekilliğine FP’den Cemal 
Aydın Aybey ve Kadir Gün
düz getirildi.

Divan Katipliklerine ise 
yine FP’den türbanlarıyla 
mecli.s' toplantısına katılan 
İnci Özsabuncu ve Ümmü- 
han Yıldız getirildi.

Cumhuriyet tarihinde 
TBMM olduğu gibi Gemlik 
Belediye Meclisi’nde de ilk 
kez bayanlar geleneklere 
aykırı olarak başörtüleriyle 
meclis toplantılarına katıl
dılar.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şubesi yö
netimi, dün toplanarak tür
banlarıyla Belediye Meclis 
toplantısına katılan Fazilet 
Partili bayanları kınadı.

ADD türbanla resmi ku- 
rumlarda görev yapmanıri J 
devrim yasalarına aykırı ol
duğunu iddia etti.

Haberi sayfa 3’de

TÜRBANLI KATİPLER : 18 Nisan’da yerel seçimleri kazanan ve Mazbatalarını alan yeni 
Belediye Meclis üyeleri, ilk toplantısında görev bölümü yaptılar. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 
iki bayan üye Gemlik Belediye Meclisi’nde türbanlarıyla geldi ve divan katipliklerine seçildi. 
TBMM’nin aksine muhalefet üyeleri türbanlı üyeleri hoşgörü ile karşıladılar. Hatta öte 
Igiderek divanda görev Verdiler.

Mazot 
atığı 
denizi 
kirletti

Pazar günü Umurbey i 
çöplüğüne dökülen mazot atı- ■ 
ğının Karsak Deresi yoluyla I 
ile Gemlik Körfezine ulaşma- j 
sı, kıyı şeridinin ve denizdeki ı 
■araçların tamamen kirlenme- 

p sine neden oldu.
Konuyla ilgili olarak İlçe 

, Kaymakamı ve Belediye baş
kanı araştırma başlattı.

Haberi sayfa 3’te
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HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Tarih sizi affetmeyecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışına Fazilet Partili 

genç bayan milletvekilinin türbanıyla gelişi, Türkiye’yi ka
rıştırdı.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kur
duğu ve devrimlerinin savunuculuğunu yapan CHP'nin ilk 
kez katılamadığı TBMM’de, bu durumu eski CHP’liler, yani 
DSP’liler şiddetle protesto ederek kınadılar.

Ortamın gerginleşmesi üzerine, FP’li yöneticiler, Mer- 
ve Kavakçı adlı taze milletvekilini TBMM’den uzaklaştır
dılar.

Merve Kavakçı’nın tüm uyarılara karşın, TBMM gele
neklerini hiçe sayarak meclise türbanıyla gelmesi, sokak
ta, üniversite önlerinde sürdürülen bir kavganın meclise ta
şınması, dahası -Ecevit’in söylemiyle- "Devlete kafa tut- 
ma”dır.

Devlet dairelerinde, yani resmi kurumlarda görevlilerin 
-seçilmişlerin ve atanmışların- kılık ve kıyafetleri belirlen
miştir.

Buna uymamanın.yaptırımları vardır.
TBMM’de uyulan kılık kıyafet kuralları, İl Genel Meclis

lerinde ve Belediye Meclislerinde de geçerlidir.
Oysa, geçtiğimiz perşembe günü olağanüstü olarak 

toplanan Gemlik Belediye Meclisi’nde, aynı TBMM’inpe 
gördüğümüz manzara vardı. Hatta daha vahimi.

TBMM’de Cumhuriyetin ve devrlmlerin savunuculuğu-, 
nu DSP’liler ve Genel Başkanları yaptı.

Merkez sağın ANAP ve DYP’si ise dindarlardan kork
tuklarından mı nedir, sessizliklerini korudular ve davranışı 
böylece kabullenmiş oldular.

Peki.. Gemlik Belediye Meclisi’ndeki DSP ve CHP’liler 
neden bu kopuda sessiz kaldılar. Önerileriyle bu iki 
örtülü bayanı başkanlık kürsüsüne neden layık 
gördüler.

Yazıklar olsun...
Türkiyenin en modern kentlerinden sayılan Gemllk’ln 

görünümünü ne hale getirdiniz.
Bu durumdan sorumluluğu olanları tarih asla af 

etmeyecek.

TÜRBANLI İZLEYİCİLER: Belediye Meclisi’nin FP’den iki 
Türbanlı bayan seçilince, arkadaşlarına destek için beş kişilik 
başka bir türbanlı grup, meclisin ilk toplantısını izlemeye 
geldi. Gemlik Belediye Meclisi- ilk kez böyle bir manzara ile 
^karşılaştı. İzleyiciler arasında FP’liler çoğunluktaydı.

Belde Belediye 
Meclisleri 
toplanarak 
görev bölümü 
yaptı

İlçemize bağlı Umurbey, 
Küçük Kumla ve Kurşunlu 
Belde Belediye Meclisleri ilk 
toplantılarını yaparak baş
kan yardımcısı, encümen 
üyelerini, divan katiplerini ve 
komisyon üyelerini belirledi-

Haberi sayfa 4’de

Milli
Eğitim’den 
kursa 
denetleme

Gemlik Halk Eğitim Merke- 
zi'nde Kaymakam Şener Çan'ın 
isteği üzerine kamu kurum ve ku
ruluşlarında çalışan amir ve 
memurlar için başlatılan bilgisa
yar kursunu ilçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü yetkilileri denetledi.

Haberi sayfa 3’de

Vergi _ 
sıralaması 
değişti

1998 yılı kazançlarından 
ötürü Gemlik Vergi Dairesi 

' Müdürlüğü'ne beyanname 
veren vergi mükellefler nin 
sıralamasında değişiklik ol
du.

Daha önce yapılan açık
lamada, Haluk Altan, Esat 
Coşkun, Mehmet Kurt'dan 
sonra Elektrik Mühendisi Ka
sa Kesen 17 milyar 157 mil
yon 520 bin lira matrahla, 7 
milyar 416 milyon 260 biri li
ra vergi beyan ederek, sıra
lamada dördüncülüğe yer
leşti.

Daha önceki sıralamada 
dördüncü olduğu açıklanan . 
Semih Aşkın ise bu sırala
maya göre beşinci oldu.

. 1 Mayıs İşçilerin Daya- 
t nışma Bayramı, CHP Yöne- 
I tim Kurulu, Gençlik ve Kadın 

Komisyonları tarafından kut
landı.

CHP İlçe Başkanı Bekir 
Pehlivan yaptığı yazılı açık
lamada ““Ülkemizde çalış- 

I ma yaşamı, çağdaş ILO 
. standartlarına kavuşturul- 
I malı, işçi hareketleri de- 
। mokratik niteliğini koru- 
! malı, işçimizin gücü ve et- 
| kinliği arttırılmalıdır.” dedi.

Pehlivan işçi haklarına 
'! karşı yaplacak saldırı ve 

haksız uygulamalar karşı
sında emekçilerin yanında 
olacaklarını da belirtti.

Haberi sayfa 3’te

CHP İlçe Başkanı Bekir Pehlivan t

TAŞI GEDIGINE l
«ZMcm Tamer

SİGORTA...

MUHTARLIK SONUÇLARI 
BELLİ OLDU

18 Nisan 1999 Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Gemlik 1 
Merkezi ve Kasaba Mahalle ile Köy muhtarlığı seçimlerinin ke-1,
sin sonuçları alındı. Haberi sayfa 4’de

MHP Milletvekili ve Sözcüsü
Sayın Bülent Yağ neci;
“-MHP rejimin sigortasıdır” dedi.
İyi de
Ya atarsa?
Çekinilen bu...
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KÖŞEMDEN
Atatürk
Parkı DANS

Yılmaz AKKILIÇ

“Gemi azıya almışlar!
21. dönem Türkiye Büyük Millet Mec

lisi olaylı açıldı. Fazilet Partisi İstanbul 
Milletvekili Merve Kavakçı, laik-demokra- 
tik Cumhuriyet’e karşı çıkışın bir simgesi 
olarak genel kurul salonuna başında “ör
tükle girdi. Bu partinin bir başka kadın 
milletvekili Nazlı Ilıcak da, demokrasi ha
varisi pozlarında, Merve Hanım’ın yakın 
korumalığını yaptı.

Ekranda özellikle onu izlemekten ala- 
Jmâdım kendimi. Baktım, baktım, bak- 

‘ tim,..
Bir ara nedense İlhan Selçuk’un 1984 

veya 85’te Cumhuriyet 'teki köşesinde 
l. yer alan “Şıllık” başlıklı yazı canlandı 

belleğimde.
Tevfik Fikret’in “bin kocadan arta ka

lan bive-i bakir”ini anımsadım sonra da.
Gönlüm bulandı...
Erbakan ve Ilıcak kafası, laik-demok- 

ratik Cumhuriyet’e karşı çıkış simgesini 
Meclis’e taşımakta tam bir işbirliği için
deydiler.

Peki DSP dışındaki öteki partiler?
MHP, ANAP, DYP?..
Üzerine basa basa yemin ettikleri 1a- 

ik-demokratik Cumhuriyet’e karşı başkal- 
. diriyi, derin bir suskunluk, hatta bir bakı

ma memnuniyet içinde onaylar gülücük
lerle izliyorlardı. Ben TV. ekranından izli
yordum, onlar da Meclis’te.

MHP için pek bir diyeceğim yok; ama 
ANAP ve DYP, seçim yenilgilerini “karşı
devrimce yeterince ödün vermemiş, .ye^ 
rememiş olmalarına bağlıyor olmalıydılar.

Oysa dün, Doğa Heper Milliyet’teki 
___ köşesinde şöyle yazmıştı:

“ANAP ve DYP, bu tutumlarıyla 
daha da küçülmeye devam eder.”

>■ - --Doğrudur. Bir 'şeyin “asıl”ı varken , 
“ttklid”! revaç bulmaz, ya da “mukal- 
lid”in etkisi kısa sürer. FP ve hele artık 
MHP varken, ANAP’la DYP’nin daha 
“muhafazakar” görünebilmek için baş- 

- vuracakları manevralarının etkili olması 
beklenmemelidir.

Merve Kavakçı’nın başında “türban” 
denilen, ancak aslında bir gerici ideoloji
nin “alamet-i farika”sı olan başörtüsüyle 
TBMM’de arz-ı endam eylemesi, Sön yıl
larda ilkin üniversite ve okullarımızda 
başlayan, ardından meydanlara taşan, 
hatta rejimi tehdit nitelik kazanan karşı
devrime! kalkışmanın hangi düzeye gel- 

■ diğini göstermesi bakımından önemlidir.
Gerçi “ikinci Cumhüriyetçiled’in-

sözüm ona-yeni yüzyıla çağdaş bakma 
savındaki gazetesinde, Merve Hanım’ın 
TBMM'ye “peruk’la gelmesi önerilmişti. 
Ama dinlemedi Merve Hanım, peruğu 
başörtüsüne yeğlemedi.

Hayret ettiğimşu: Bu,1'yeni yüzyıla; 
çağdaş bakma savındaki gazete, kâdıni'h 
başını örtmesinin ideolojik gerekçesinin 
ayrımında değil herhalde. Kadirim, başı 
örtülü Meclis’e girmesini demokratik.bu- 
luyo’rda; onâ başını örtmeyi dayatmayı, 
erkeğin yânında ikincil ve bir tür “cinsel 
tahrik” öğesi konumunda kalmasını reva 
görmeyi ahti demokratik bulmuyor.

' Anlaşılan biz böyle gireceğiz yâni 
yüzyıla...

Başbakan Eçevit, karşıdevrime! kal
kışmanın Meclis’e yansımasının kayıtsız 
kalan siyasi partilerden yakınıyor ye hay
retle, “Laik demokratik Cumhuriyete 
sahip çıkan tek parti biz “olduk” diyor.

CHP, Baykal-Keskin ekibi ye biraz da 
Ecevit sayesinde, onun “Acımayın” 
öğütleriyle parlemerito dışında...

Oysa bekleyelim, göreceğiz; DSP bu
gün hükümetin büyük ortağı konumunda 
ama... .

Yayarın?..
Siyaset, uzun erimli bir uğraştık. Kısa 

dönemde sağlanân, Sağlanmış görünen 
başarılar aldatıcı olabilir, 1977.seçimle
rinden âöhrakl dönemde olduğu gibi.

Örneğih Cumhurbaşkanı Dâmirel’de, 
kısa erirhli^olitikâların-kendi politikaları- 
nın-doğurduğu sonuçlardan şaşkın ve ra
hatsız Merve Kavakçı’yı “ajan provoka
törlükle suçluyor ve' ekliyor: 1

“Anlaşılıyor ki, gemi azıya almış
lar!”

Işı de, bunlar gemi nâsiîazîya'afcfilâr’? 
, 1965'ten 1980'e on beş yıl. boyunca, 

her Cuma bir başka camide, fötrünü en
sesine yıkarak objektiflere poz veren, da
ha dün kadar yakın zamanda 1921 Ana
yasasını, kastederek “Bizim anayasa
mızda devletin'dini islamdır” diyen kim 
ola kİ?

İmam-hatipleri Erbakan’a kaptırdıktan 
sonra dizini dövmeye başlaman kim ola 
ki? .

Said Nursi’lerden. siyasal arenada 
medet uman kim ola ki?

Yo, yooö! Ben değilim, hiçbiriniz beni 
suçlayamazsınız...
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Gemlik

Okuyun> 

okutun,

abone olun

yemleniyor
Genellikle yaşlıların ve 

(boyacı çocukların ikamet et- 
tiği ve yıllardır bakımı yapık 
{mayan Gemlik Atatürk Par- 

' iık’ı, Mehmet Turgut’un göre
ve gelmesiyle bakıma alım. 
M1-

Atatürk Parkı’nda bulu
ma n, ağaçların budanması 
JVe çimlendirme işlemleri ya- 
jp'lıyon

' Belediye Başkanı Meh- 
fmet Turgut, yaptığı açıkla- 

•ijrriada, parkın yeşillendirile- 
. ceğini ve vatandaşların hu- 
(zur içinde vakit geçirebile
cekleri güzel, .bir park haline 
jigetirileceğini söyledi.

Kordona
seyyar
yasağı 
kondu

Koltuğuna yeni ısınmaya 
{başlayan Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut,, ilçede bir 

‘'dizi yeni Önlemler gjmaya 
ilbaşladı.

Belediye Başkanı Meh- 
[met Turgut, yaptığı açıklâ- 
[ımada, Atatürk ye Emin ,D^|- 
ijkırari Kordonlarında seyyaf 
'satıcıların sabit olarak satış 
yapamayacağını söyledi.

Turgut açıklamasında, 
“Seyyar satıcılar gezicidir.

' İlçemizin görünümünü bo- 
Jzan bir çok seyyar satıcı 
jbelirli köşeleri kapmış ve 
[sabit bir şekilde ticaret 
yapmaktadırlar. Bundan 

{böyle* bu esnafın esnaf 
Rodalarına ve vergi d.airele- 
jrine ve belediyeye olan 

1 {kayıtları kontrol edilecek. 
Sabit noktalarda satış 
yapmaları engellenecek. 
Bundan böyle Israr eden

ler hakkında araçlarına el 
{konacağı gibi haklarında 
i da dava açılacak.” dedi.

Öte yandan zabıta ekip? 
İleri, kaldırımları. İşgal eden 
{esnafı da uyararak, yaya 
(kaldırımlarına işyerlerinden 
'{çıkardıkları mallârı koyan 
esnafın bunları içeri almaları. 
için uyahyor. Kurallara üy- 

' mayan esnafın isş.hakkında 
(ceza uygulaması yapılacak.

HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAK!
Hüzühlesevincin, umutla gerçeğin kucaklaştı

ğı, karmaşık duyguların göz yaşı ve gülümsemey
le buluştuğu aylar!.. Mart-Nisan-Mayıs! Bayramla
rın süslediği bir mevsim! 23 Nisan Ulusal Ege- 
menlik ve Çocuk Bayramı, i. Mayıs İşçi Bayramı, 
19 Mayış Gençlik ve Spor Bayramı!..

* Umudün başarıya ulaştığı bit- serüvenin ilk adıl 
İmi: 19 Mayıs, 19İ9! Ve gençliğe armağan edilen 
(coşkulu bir bayram! Belki bir gün, dünya gençliği
ne de malolurl Bu sevinç, bu coşku bütün gençle
re ve herkese kutlu olsun!

Ve 1 Mayış. İşçi Bayramı! Yaşanmış acı bir ola*» 
yın, barışa-dayanışmaya-kardeşliğe dönüştüğü bir 
bayram! Bütün işçilere ve herkese kutlu olsun!

Acıyı sevince, hüzünü coşküyâ, bayrama dö- 
nüştürebilmek'insanda var olan bir özellik, gelişti
rilmesi gerekli bir. özellik ihsanca bir özdür!.’J 
Bayramlar güzel değerlerdir! İnsanı hayata 
bağlayan ortak duygular, umutlar, gerçekler ve 
güzelliklerdir!’

Bilgiyle, duyguyla, sevgiyle süslenmesi 
umuduyla!...

AVLANMA YASAĞI VE KÖRFEZ!
Hayatın katı gerçekleri ve insanca duyarlılık!'I 

Mayıs ayı'başında başlayan ve beş ay süren 
‘avlanma yasağı! Balıkların bayramı, ‘Balık 
Bayramı’ da denebilir!

Devleti, özellikle sahil belediyelerini ve bütün 
insanları yakından ilgilendiren, sahillerin, deniz- 

. lerin ve göllerin, balıkların korunması için, çok- 4 
önemli bir sorunun ön plana çıkarılması anlamlı ’ 
bir olaydır! İnsanların bilgilendirilmesi, bi 
linçlendirilmesi için, çok yönlü çalışmayı zorunlu 
kılan bu olay, sanılanların ötesinde ciddi ve ayrıca 
finansmanı büyük bir iş! Ne ki; başarıldığı zaman
da, getirisi-kazancı daha büyüktür!

Çok borçlu bir belediyenin, Körfez’i balık 
havuzuna dönüştürecek bir projeyi hemen hayata 
geçirebilmesin! beklemek doğa! ki, hâRsızlık'olur! 
Ama; beş yıllık görev süreci içinde, doğru ve güzel 
bir başlangıç yapmak olanaksız değildir! Sayın 
Mehmet Turgut’un uygun bir zamanlamayla 
böyle bir başlangıcı yapacağına ve başarıya 
ulaşacağına umut, Gemliklilerin ortak inancıdır! 
Bîr gün, Körfez’i, doğal bir balık havuzu” olarak I 
görebilmek umuduyla!...

SEVGİYLE -BİLGİYLE !
Bu yargısız başlangıçlar, bilgiyle, işbirliğiyle . 

bütünleştiği, duyguyla, sevgiyle beslendiği zaman 
mutlaka başarıya ulaşır! Benimsenir, sahip çıkılır 
ve unutulmaz ölür! Aşılmaz sanılan engeller daha " 

, kolay aşılır ve başarı; dayanışmanın, dostluğun, 
aklin ve duygunun sembolü haline, gelir! İnsanları i 
kaynaştırır, yakınlaştırır! Engelleri ayıklar!

Yarınları, daha güzel bir Gemlik ve daha güzel I 

bir dünya özlemiyle, dileğiyle!...

Ticaret Oda ve Borsası
Kosova’lı mültecilere
(yardım gönderdi
, Gemlik Ticaret ve Sa- 
Inayi Odası ile Ticaret Bor
dası tarafından başlatılan 
IKosova’lı mültecilere yan 
idim kampanyası olumlu 
'spnuÇ'Verdi.

Oda yöneticilerinden al- 
i dığımız bilgilere göre,’ üye
lilerden toplanan ayni yar-, 
dimlar bugün Kirklareli'nde

bulunan Kosova’lı mülteci
lerin kampına gönderilmek 
üzere, bir kamyon ile yola 
çıkacak. ■■
. ilgililerden aldığımız bil-' 
gilere göre, gönderilen yar
dımlar arasında un, şeker, 
zeytin, makarna; pirinç, 
turşu gibi gıda maddeleri 
yer alıyor. -

Körfez Fen 
Dershanesi 
öğrencileri 
sınav öncesi 
eğlendi

Gemlik Özel Körfez Fen Dersha
nesi öğrencileri, geçtiğimiz hafta cu
martesi günü Milton Aile Gazinosu’nda 
pazar günü yapılacak sınavlar öncesi' 
steps attılar ancak, pazar günü sınav ki
tapçıklarının çalınması nedeniyle bütün 
programları altüst oldu. Öğrenciler, 
şimde 6 Haziran’da yapılacak olan sı-‘: 
nava yeniden hazırlanıyorlar.
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[Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında, muhalefetin önergeleri kabul edildi.

Belediye'de muhalefet kıskacı 
. Perşembe günü toplanan yeni Belediye Medisi'nde, Fazilet Partisi'nin tüm önerileri red edile
rek, birlikte hareket eden ANAP, DSP, CHP ve MHP'lilerin önergeleri kabul edilince, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, zor onlar yaşadı. Mecliste, 11 FP'li, 14'te muhalefet üyesi bulunuyor.
Eşref Elbasan

18 Nisan seçimleriyle oluşan 
Gemlik Belediye Meclisi ilk toplantısı
nı geçtiğimiz hafta yaptı.

11 FP'li, 14 ANAP-DSP-CHP-
! MHP'Iİ üyenin katıldığı Belediye Mec
lis Toplantısında muhalefet birlikte 

rdavranınca tüm seçimleri kendi iste
dikleri şekilde kabul ettirdiler.
F Geçtiğimiz hafta perşembe günü 
saat 14.oo'de Belediye Meclis Toplan

ın Salonu’nda Belediye Başkanı Meh
met Turgut, başkanlığında toplanan 
Belediye Medisi’nde görev bölümü 

> yapıldı.
। 8 Şubat 1999 tarihli Meclis Toplan- 
tısında yaptığı konuşmada, “Bugün 
yapılan olağanüstü Meclis Toplan
tısında 1 nci ve 2 nci Meclis Reis 
Vekilleri, iki Meclis Katibi, iki Bele
diye Encümen üyesi, Bütçe ve He
sap Komisyonu, imar Komisyonu 
üyeleri ve GEMPORT Liman ve De

MUHALEFETTEN KUTLAMA : Belediye Meclisi’nin ilk 
toplantısında birlikte hareket eden ANAP-DSP-CHP- ve 
MHP JKüyeler, verdikleri önergelerin tümünün kabul 
edilmesinin zaferini toplantı sonrası sahildeki bir çay 
bahçesinde çay içerek kutladılar.(Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ)

TÜRBANLI ÜYELER : Gemlik Belediye Meclisi’nin yeni dö
nem ilk toplantısı perşembe günü yapıldı. Gemlik Belediye 
Meclisi’ne ilk kez Fazilet Partisi’nden iki türbanlı üye katıldı. 
Türkiye Büyük Millet Medisi’nde fırtınalar koparan, türban ola- 
■ Gemlik Belediye Medisi’nde eleştiri konusu olmadı.

Başkan Mehmet Turgut, 
“Gemlik için çalışacağız”

I Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında, muhalefet parti 
temsilcilerinin aldıkları karar doğrultusunda hareket 

(■etmeleri üzerine encümen üyelikleri ile başkan 
bardımcıfıkları, katiplikler ve komisyonlara istedikleri 

Iüyeleri seçtirmeleri, Fazilet Partisi önerilerinin kabul 
edilmemesi üzerine oluşan yeni durumu gazetemize 
değerlendiren, Belediye Başkanı Mehmet Turgut, 
“Arkadaşlarımızla, Gemlik için uyum içinde 
çalışacağız. Herhangi bir sorun çıkacağını zannet-1 
iniyorum- Siyasi kimliğimiz bir yana hizmet İçin görev 
laldık. Göreve seçilen arkadaşlarımızında 
Düşüncede olduğunu zannediyorum.” dedi.

Milli Eğitim’den
aynı

kursa denetleme
B Gemlik Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü tarafından 26 Ni- 
san’da başlatılan, kamu kurum 
B kuruluşlarında çalışan amir ve 
Bemurlar için Kaymakam Şener 
Çan’ın isteği üzerine başlatılan 
kurs, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
denetledi.
B ilk dönemde 16 kursiyerin 
katıldığı kursta toplam 68 saat 
ders yapılacak ve Windows 95, 
Ofis 97, (Word ve Excel) konula- 
rı gösterileceğini belirten ilçe Mil-

li Eğitim Müdürü Mehmet Tuna, 
“Hükümet binasındaki devre! 
amirleri ve kamu çalışanları 
sonuçta burada dönem dönemi 
açılacak kurslarda, Gemlik’teki' 
tüm kamu görevlileri bilgisa
yar öğrenmiş olacak ve İş de
ğişikliklerinde bilgisayar öğre
nenler avantajlı olacaklar. Açı- 
lacak kurs dönemleri Kayma
kamın yetki ve denetiminde 
olacak.” dedi.

Kaymakam Şener Çan’ın isteği üzerine Halk Eğitim Müdürlüğü 
tarafından açılan bilgisayar kursuna, devlet memurları katılıyor.

polama Tesisleri Şirketi’ne yönetim 
kurulu üyesi seçilecek. Burada hep 
beraber Gemlik için çalışacağız. 
Yeni Meclisimizim hayırlı olmasını 
diliyorum.” dedi.

Fazilet Partisinden 11, Anavatan 
Partisinden 5, Demokratik Sol Parti’- 
den 3 ve Milliyetçi Hareket Partisin
den iki üyenin katıldığı Belediye Mec
lis Toplantısında Belediye Başkan ve
killiği, meclis yazmanlıkları seçimi, en
cümen üyesi seçimi ve komisyon üye
likleri için seçim yapıldı.

Seçimlere geçildiğinde muhalefeti 
oluşturan ANAP-DSP-CHP ve MHP’li 
üyelerin birlikte hareket ettikleri görül
dü. FP Erdinç Arabalı ve ANAP’lı Ha
kan Doğu’nun öneri listelerinde yapı
lan oylamalarda Hakan Doğu’nun lis
teleri 14’e 12 oyla üstünlük sağladı.

Yapılan seçimlere göre görev da
ğılımı şöyle oluştu:

Meclis Reis Vekilliklerine Cemal 
Aydın Aybey, Kadir Gündüz.

Meclis Katipliğine İnci Özsabun- 
cu, Ümmühan Yıldız. Encümen üye
liklerine Necdet Ersoy(CHP), Sevinç 
Şeyda Sâral (MHP) getirildiler.

Komisyonlar ise şu isimlerden 
oluştu:

Bütçe ve Kesin Hesap Komisyo
nu: Müfit Akman, Bedir Güreşçi, Ha
kan Doğu, Mehmet Dinç, Dursun Öz- 
bey, Yusuf Tankut, Nurettin Yurtlu, Er
dinç Arabalı, Necdet Ersoy, Selahattin 
Bakırcı, A. Kadir Gündüz.

İmar ve Bütçe Komisyonu: Ali 
Avcı.Ayten Şendil, Ali Altıntaş, Dur
sun Özbey, Yüksel Özaydın, Sevinç 
Şeyda Saral, İnci Özsabuncu.

Gemlik Belediye Meclisi’nin yeni 
toplantısına FP’li İnci Özsabuncu ve 
Ümmühan Yıldız’ın türbanları ile gel
diği gözlendi.

Kaymakam Şener Can ve Belediye Başkanı Turgut, 
olayla İle soruşturma başlattı.

Umurbey çöplüğüne 
dökülen mazot atığı 

denizi kirletti
Karsak Deresi’nden 

Gemlik Körfezine akan 
mazot atığı denizdeki araç
ların kirlenmesine yol açtı.

Pazar günü Emin Dalkı
ran Kordonu’nda yürüyüşe 
çıkan vatandaşlar, deniz
den gelen keskin bir mazot 
kokusu ile ilkildiler.

Kıyıya vuran mazot ve 
yağ atığının denizdeki bir 
geminin sintinesinden bo
şaltıldığını sandılar. Ancak, 
Karsak Deresi’nden geldiği 
görülünce, durum Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut’a 
bildirildi.

İNCELEME YAPIYOR
Vatandaşların, şikayeti 

üzerine yanına bir doktor 
ile Çevre Sağlık Memu- 
ru’nu alan Belediye Başka
nı Mehmet Turgut, Karsak 
Deresi’nden kirlilik izini sür
meye başladı.

Akıntının Umurbey yö
nünden gelmesinin tesbitin- 
den sonra araştırma bu yö
ne kaydırıldı.

Umurbey eski yolu üze
rinde bulunan çöplüğe, 
çevredeki bir sanayi kurulu
şundan veya benzin istas- 
yonununün deposunun te

mizlenerek, atıklarının bu
raya boşaltıldığı gözlendi. 
Çöplükten sızan mazot ve 
yağların ise küçük dere ka
nalıyla Karsak Deresi ile 
Gemlik Körfezini kirlettiği 
saptandı.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut, gazetemize 
yaptığı açıklamada, çevreyi 
kirletenlere karşı yasal her 
türlü işlemin yapılacağını, 
kirliliği meydana getiren fir
manın arandığını belirte
rek, “Durumu Umurbey 
Belediye Başkanı Fatih 
Mehmet Güler’e de ilet
tim. Çöplüğün çevresinin 
duvarla çevrilmesi gerek
tiğini söyledim. Konuyla 
ilgili takibimiz sürüyor. “ 
dedi.

Öte yandan İlçe Kayma
kamı Şener Çan’da konu
nun gazetemiz tarafından 
kendisine iletilmesi üzerine 
araştırma başlatarak, kirlili
ğin Umurbey çöplüğünden 
kaynaklandığını iletti. Deni
zi kirletenlerin çevreye za
rar verdiği gibi insan sağlığı 
ile de oynadıklarını belirte
rek, bu tür davranışlara izin 
vermeyeceklerini söyledi.

RENKLER
■Si Gonca YERLİYURT

Bütün Anneler İçlerindeki 
bir ırmağı çocuklarına akıtır

Benim annemin meslekhanesinde “ev kadını” yazı
yor. Pek çok annenin meslek hanesinde yazdığı gibi. Bü
tün devlet adamlarını, kralları, kraliçeleri, filozofları, sa
natçıları, peygamberleri bir ana doğurdu.

Çamaşırları sarartmayan annemizdir, bizi yazar çizen 

yapan.
Triğonometri çözerken gösterdiğimiz güç; dolmaları, 

pişerken dağılmayacak biçimde saran annemizden 
ödünç aldığınızdır.

En güzel projeleri çizerken seçtiğimiz hayaller, anne
mizin ak sütüdür.

Bütün anneler içlerindeki bir ırmağı çocuklarına akı
tırlar.

Evlatların yaptığı bütün güzel işler annelerindir.
Şebnem İşigüzel’in dediği gibi bu coğrafyanın anne

leri de pek bir güzel, üstelim toprak kadar da güçlüdür. 
Öyleyse hep beraber;

Sevgili anneciğim, beni sevgiyle yarattığın için, beşi
ğimi salladığın için, sabaha karşı ağlamalarıma hemen 
yetiştiğin için, tehlikeli şeyleri uzanamayacağım yerlere 
sakladığın için, her gece üstümü örtüp tatlı rüyalar dile
diğin için, boyumun uzamasını her çeyrek santimetrede 
bir duvara işaretlediğin için, elimi kestiğimde duyduğum 
acıyı kendi vücudunda duyacak kadar acımı paylaştığın 
için, yaralarımı öpüp acımı hafiflettiğin için, ne zaman 
“tık tık” desem “kim o” dediğin için, harika gülümseme
lerin için, odamı topladım, dediğimde yatağın altına bak
madığın için, ne kadar sinirlensen de evi terk etmediğin 
için, bıkıp usanmadan telefon mesajlarımı aldığın için, 
benden ümidi kesmediğin için, seninle paylaştığım sırla
rımı babama söylemediğin için, kocaman sarılmaların ve 
öpücüklerin için, ayrı eve çıkmaya karar verdiğimde için 
kan ağlasa da anlayış gösterdiğin için, eve geldiğimde 
daima en sevdiğim yemekleri pişirdiğin için, evimi ne ka
dar pis bulsan da yüzüme hiçbir şey söylemeyip ben 
yokken temizlediğin için, her ne olursa olsun evin kapısı
nın bana daima açık olduğunu söylediğin için, beni 
büyüttüğün yetmezmiş gibi benim çocuklarımı da büyüt
meme yardımcı olduğun için ve onları benden çok sev
diğin için, hayatının en güzel yıllarını bana ayırdığın için, 
fedakarlıkların için, evrendeki en iyi anne olduğun için, 
benim annem olduğun için, teşekkür ederim.

(Annenize sıkı sıkı sarılmak için 
Anneler Günü gibi bir bahaneniz var, 

9 Mayıs’ı unutmayın)

CHP İşçi 
Bayramı’nı kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe 
Başkanlığı’ndan yapılan yazılı 
açıklamada, 1 Mayıs İşçi Bayramı 
kutlandı.

Bütün Dünya işçilerinin birlik, 
dayanışma ve ortak mücadelesini 
simgeleyen 1 Mayisin sevgi ve 
saygı ile kutladıklarını belirten 
CHP İlçe Başkanı Bekir Pehlivan, 
“1 Mayisin uluslararası işçi 
bayramı olarak kutlanması, se
kiz saatlik iş gücü mücadelesi
nin ürünüdür. Ülkemizde 1 Ma
yıs, bahar ve çiçek bayramı ola
rak yıllarca kutlanmış, ancak 12 
Eylül’den sonra kaldırılmıştır. 
CHP 1 Mayıs İşçi Bayramının 
tüm İşçi ve emekçileri tarafın
dan özgürce kutlanması, çalış
ma yaşamı İle ilgili sorunların 
dile getirilmesini vazgeçilmez 
temel hak olarak görmektedir. 
CHP, işsizlik sorununu aşmayı, 
herkeseçalışma hakkını sağla
mayı, toplumsal barışın temel 
koşulu olarak görmektedir. “ de
di.

Pehlivan, açıklamasını şöyle 
sürdürdü:

“Ülkemizde çalışma yaşamı, 
çağdaş ILO standartlarına ka
vuşturulmalı, işçi hareketleri de

mokratik niteliğini korumalı, iş
çimizin gücü ve etkinliği arttırıl
malıdır. Tüm ülke çalışanları, 
grevli, toplu sözleşmeli, sendi
kal haklan kavuşmalıdır. Bu il
keler, CHP programının değiş
mez ilkeleridir. Sağlıklı, güvenlik 
bir iş ortamı oluşturmak, çalış
ma barışının en önemli koşulu
dur. “

CHP Gemlik İlçe Başkanı açık
lamasının sonunda 1 Mayıs işçi 
bayramının tahriklerden uzak, sos
yal devlet anlayışı içinde özgürce 
kutlanması gerektiğini, devletin bu 
fırsatı sağlamasının zorunluluğuna 
değinerek, “Çalışanlarımızı mağ
dur eden özelleştirme uygula
malarına son verilmeli, emekçi
lerimiz enflasyona ezdirllmeme- 
II. Asgari ücret vergi kapsamı dı
şına çıkarılmalıdır”

İşçi Bayramının kuzey değil, 
batı kaynaklı olduğuna da değinen 
Pehlivan, “Cumhuriyetimizin, te
mel niteliklerine İşçi haklarına 
karşı yapılacak saldırı ve haksız 
uygulamalara karşı emekçi kar
deşlerimizle, demokratik kitle 
örgütleri İle mücadele vermeye 
hazırız" şeklinde konuştu.
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IADD Gemlik Şubesi Belediye Meclisine türbanlı olarak gelen FP’li iki bayan’ı eleştirdi. MUHTARLIK SONUÇLARI BELLİ OLDU
ADD Mcclk tcki 

türbana tepki gösterdi
Atatürkçü Düşünce Derneği Gem

lik Şubesi, Gemlik Belediye Mecli- 
si’nin geçtiğimiz perşembe günü yap
tığı olağanüstü toplantısına türbanlı 
olarak gelen FP’liLinçi Özsabuncu ve 
Ümrriünan Yıldız’ın giyiminin Devrim 
Yasalarına aykırı olduğu gerekçesiy
le eleştirdi.

Dün sabah toplanan ADD Yöne
tim Kurulu üyeleri, yaptıkları yazılı 
basın açıklamasında şu görüşlere 
yer verdiler: “Cumhuriyetimizin ila
nından sonra geçen 76 yılda, bu
güne kadar hiç karşılaşılmayan bir 
görüntü ile karşılaştık. Türbanlı iki 
belediye meclis üyesi, meclise ge
lip oturdular. Bu yetmiyormuş gibi 
mevcut üyeler tarafından meclis 
başkanlık divanına seçildiler.

FP’li türbanlı milletvekillerinin 
Anayasa ve yasalara karşı duruşu
nu Başbakan Bülent Ecevit “Dev
lete Başkaldırı” olarak nitelendir
miştir.

Türkiye Büyük Millet Mecli- 
si’nde türbanlı milletvekillerinin 
yaptığı hareket devlete başkaldırı 
ise, Türkiye’nin en önemli ilçele
rinden biri olan Gemlik’te FP’li be
lediye meclis üyelerinin meclise 
türbanla gelmeleri de başkaldırı 

olarak değerlendirilmelidir. Türki
ye Büyük Millet Meclisi’ndeki son 
olaylar yerel meclislerde de önlem 
alınması gereğini ortaya koymuş
tur.

Gemlik gibi Türk aydınlanma 
hareketinde çok önemli rolü bulu
nan bir ilçemizde, belediye mecli
sinde bu görüntüye tahammülü
müz yoktur. Türbanlı iki üyenin o 
görüntüleriyle Gemlik Belediye 
Meclisi’nde görev yapmaları yü
rürlükteki Devrim Yasalarına aykı
rıdır. Başbakan Bülent Ecevit’in 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
gösterdiği duyarlılığı, Gemlik’te 
oluşan bu harekete de göstermesi 
gerekeceği inancındayız.

Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi olarak devletin tüm 
kuramlarını Gemlik Belediye Mec
lisi’ndeki başkaldırıyı sona erdir
meye, belediye meclisinde türban
lı üyelerin başkanlık divanı seçil
mesine yardım eden diğer parti 
meclis üyelerinin oylarını geri çek- 
meye ve türbanlı üyelerin türban
larını çıkarıncaya kadar meclis 
toplantılarının yaptırmamaya, laik 
demokratik Devlet’ten yana tavır 
koymalarını bekliyoruz/ denildi.

18 Nisan 1999 Pazar günü yapılan yerel se
çimlerde Gemlik Merkezi ve Kasaba Mahalle ile 
Köy muhtarlığı seçimlerinin kesin sonuçları alın
dı'-

ilçe Seçim Kurulu tarafından yapılan döküm 
işlemleri geçtiğimiz hafta Çarşamba günü sona 
erdi.

GEMLİK MERKEZ MAHALLE MUHTARLARI
DR. ZİYA KAYA MAH. 
EŞREF DİNÇER MAH. 
HAMİDİYE MAH. 
OSMANİYE MAH. 

KAYHAN MAH. 
DEMİRSUBAŞI MAH.

: Enver Çelik •

.: M.Eşref Şener
: Necmi Ünlü

: Ahmet Hocaoğlu

: Orhan Malgılıçlı

: Necmettin Şanlı

GEMLİK KÖYLERİ VE KOY MAHALLELERİ

K.Kumla Güzelyalı Mah. : Cengiz Karasoy Fevziye Köyü

Kurşunlu Şükrü Kaya Mah.: Turan Bayraktar 
Kurşunlu Atatürk Mah. : İzzet Yılmazlar 

Kurşunlu Cumhuriyet Mah. : Mümin Kıran 

B. Kumla Köyü : Nüri Çakır
Engürücük Köyü : Cemal İnce '

Narlı Köyü 1 : İsmail Başaran

Karacaali Köyü : İbrahim Mert

Kurtul Köyü : Cengiz Üçkardeş

Buna göre Gemlik Merkez KüçükKumla Kur
şunlu, Umurbey ve İlçeye bağlı köylerin muhtar 
seçimlerinin sonuçlarına aşağıdaki kişiler seçil
di. B

Öte yandan İlçe Seçim Kurulu, 18 Nisan se
çimlerinde sandık görevi yapanların ücretlerini 
15 Mayıs’ta verileceği açıklandı.

HALİTPAŞA MAH.
BALIKPAZARI MAH. 
ORHANİYE MAH. 
CUMHURİYET MAH.
YENİ MAHALLE 
HİSAR MAHALLESİ

: Sevim Koçdemir
: Mehmet Birlik

: Arif Vural

: Ferit Usluoğlu

: Nazmi Sevim
: İbrahim Köse

Umurbey Parsbey Mah. : Ali Pars 

Umurbey Orhaniye Mah. : Metin Düşmez 

K.Kumla Şükrü Alemdar Mah.: Ali Çeltik 

K.Kumla Meme Reis Mah. : Haşan Gürel 
K.Kumla Siteler Mah. : Abdullah Satı

Gencali Köyü : Mejdi Nalcı

Cihatlı Köyü : Nurettin Alp

Şahinyurdu Köyü ‘: Hüseyin Meriç

Yeniköy : Hüseyin Çelikler

Adliye Köyü : Cevdet Turan

: Ali Ayhan Türe

: Cemil Aydın t
: İbrahim Pak

: Ali Osman Oğuz

: Ali Bozkurt

: Recep Kakan

: Haşan Ertunç

: Mehmet Turgut

Şükriye Köyü 

Haydariye Köyü 

Hamidiye Köyü 

Fındıcak Köyü 

Güvenli Köyü 

Katırlı Köyü 

Muratoba Köyü

Belde Belediye 
Meclisleri toplanarak 
görev bölümü yaptı

18 Nisan seçimlerinden, sonra 
Küçük Kumla, Kurşunlu ve Umurbey 
beldelerindeki seçim sonuçlarına göre 
oluşan 9 kişilik meclis üyelerinin mec
listeki görev dağılımları, yapılan toplan
tılarla belirlendi. Belde Beledlyeleri’n- 
den aldığımız bilgilere göre görev dağı
lımları aşağıdaki şekilde oluştu.

Kurşunlu Belediye Meclisinde dün 8 
DYP’li ve 1 DSP’li üyesiyle yaptığı top
lantıda, Başkan Vekilliğine; Şakir Ay
dın ve A. Ziya Gerçeksöz, Meclis Ka
tipliğine; Necdet‘ Nalıncılar ve Nuran 
Karakaya, Encümen üyeliğine; Erdo
ğan Aklan ve Salim Eyüp Agil, Bütçe 
ve Kesin Hesap Komisyonuna; Şakir 
Aydın, Erdoğan Aklan, Necdet Nalıncı
lar, Faruk Süzer ve Ahmet Şengül, 
İmar Komisyonu’na; Ahmet Şengül, 
Fahri Süzer, Salim Eyüp Agil, Marmara 
ve Belediyeler Yönetim Kuruluna 
Asıl üyeliğe Necdet Nalıncılar ve Ah
met Gerçek, yedek üyeliğe Ahmet 
Şengül yapılan oylamalar sonucu seçil
diler.

Küçük Kumla Belediyesi 6 DYP’li 
ve 3 ANAP’lı üyesinle geçtiğimiz hafta

yaptığı toplantıda Başkan Vekilliğine 
Atilla Akgün ve Nurettin Yaşa, Meclis 
Katipliklerine Remzi Aydoğan ve. Ab
dullah Topal, Encümen Üyeliklerine 
Nurettin Yaşa ve Mehmet Akceylan, 
Bütçe ve Kesin Hesap Komisyo
nuna, Mehmet Akceylan, Abdullah To
pal ve Nurettin Yaşa, Tarife Komisyo
nuna Atillâ Akgün, Refik Mâlatya ve 
Mehmet Akceylan, İmar komisyo
nuna, Nurettin Yaşa, Refik Mâlatya ve 
Remzi Aydoğan yapılan oylamâlâr So
nucu seçildiler.

UMURBEY’DE GÖREV BÖLÜMÜ
Umurbey Belediyesinde geçtiğimiz 

hafta 7 ANAP’lı, 2 MHP'li meclis üyele
riyle yaptığı meclis toplantısında, Baş
kan Vekilliğine İbrahim Düşmez, Mec
lis Katipliği ve Encümen Üyeliklerine 
Erhan Koksal, Mustafa Kaynatma, Ta
rife ve Bütçe Komisyonu’na Halit Pa
la, Haşan Irmak, Ömer Gamsız, İbra
him Somer ve Erhan Köksal, İmar Ko
misyonu’na Halit Pala, Haşan Irmak, 
Ömer.Gamsız, İbrahim Somer ve Mus
tafa Kaynatma yapılan oylâmalar sonu
cu seçildiler.

İLAN
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN

Gemlik İlçesi Engürücük Mevkiinde faaliyette bulunan, Yılmaz Petrol ve 
Ticaret Kollektif Şirketi yetkilileri İlten Yılmaz ve İsmail Yılmaz vekilleri Bursa 
Barosu Avukatlarından M.Metin Sezgin’in talebi yerinde görülmüş, Gemlik İcra 
Tetkik Mercii Hakimliği’nin T2.04.1999 tarihli 999/18-33 sayılı kararıyla iki ay 
konkordato mehli verilmiş, bendeniz İcra Mahkemeleri Müdürlüğü’nden emekli 
MÜLAZIM YAZICI’da Konkordato Komiseri tayin edilmiş olmamla dosya 
tarafıma verilmekle:

1- İİK’nunun 292 nci maddesi uyarınca Borçlu Şirketten, alacaklı olan, haki
ki ve hükme şahısların iş bu ilanın Gazetelerde yayını tarihinden başlamak 
üzere 20 günlük yasal süre içerisinde mesai saatleri içerisinde Konkordato 
Komiserinin bulunacağı borçlu şirketin iş merkezi olan Gemlik Engürücük 
Mevkiinde yol üzerinde bulunan şirkete ait benzin istasyonundaki adresinde ve 
Gemlik İcra Tetkik Mercii kalemindeki adresine, alacaklıların bizzat kendilerinin 
veya vekillerinin alacaklarını kanıtlar belgelerin asıllarıyla veya lastikli suret
leriyle birlikte komisere müracaatla kayıt yaptırmaları, taşralarda bulunan ala
caklıların, bulundukları İcra Hakimliği vasıtasıyla müracaat dilekçelerini ve bel
gelerini Komiserin adresine göndertmeleri,

2- Anılan süre içerisinde alacak kaydı yaptırmayanlarla, borçlu şirketin 
bilançosunda gösterilmemiş olan alacaklıların toplantı ve müzakereye kabul 
edilmelerinin mümkün olamayacağı,

3- Konkordato teklifi müzakeresinin Gemlik İcra Tetkik Mercii Hakimliği^ 
duruşma salonunda, 10.06.1999 Perşembe günü saat 14.00’de YAPILACAĞI, 
isteyen alacaklıların toplantı gününden evvelki 10 gün içinde dosyayı tetkiki 
edebilecekleri,

4- Konkordato toplantı ve müzakeresi neticesinde verilecek karara vaki ilti
hakların konkordatoyu kabul edip etmediklerine dair dilekçelerin toplantıyı takip 
eden 10 gün içerisinde, komiserin adresinde kabul edileceği ilan olunur.

Konkordato Komiseri 
MÜLAZIM YAZICI

ŞİİR KÖŞESİ Demir Ali BAYDAR KAYIP

SOM OALGA ....

Bitmez sanma bu vatanın dertleri 
Bir gün olur biter gider gam yeme 
Namertleri bırak çağır mertleri 
Bunca yükü iter giden gam yeme

Dün ne İdik bugün bak nerdeyiz 
Yerde idik bugüne bak serdeyiz 
Karanlıklar bitip giden nurdayız 
Nur zulmeti yatar gider gam yeme

Tefekkürle kalkıp şöyle bir doğrul 
Aşkın ateşiyle yan tutuş kavrul 
Sevgi şefkat İnanç şevk ile yoğrul 
Umut yesi atar gider gam yeme

Demir Ali çağlar bir tarih gibi 
Yakında görünür denizin dibi 
Kış gitti kesildi bora ve tipi > 
Bu son dalga batan gider gam 
yşme.....

Mutman İnşaat Adi Ortaklığına alt İ989-1993-1994 , yıllarına ait işletme defterlerim kaybolmuştur.Bulanların insaniyet namına haber 1 vermeleri duyurulur. 
Tel: 513 12 92

GÜNDEM :
1-Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu ve divan seçimi
3- Çalışma ve denetçi raporunun okunması
4- Raporların görüşülüp aklanması
5- Yeni yönetim ve denetim kurulları seçimi
6- Dilek ve temenniler
7- Kapanış

KONGRE İLANI
Kurtul Köyü Avcılar Derneği nden

Kurtul Köyü Avcılar Derneği’nin olağan genel kurul 
toplantısı 23 Mayıs 1999 Pazar günü saat: 20.oo’de Ye
ni Düğün Salonu altındaki kahvehanede yapılacaktır. J

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Mayıs 1999 ta
rihinde aynı yer ve saattte çoğunluk aranmaksızın top
lantı yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
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Erol GÜRÇAY
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Haftanın FıkrasıHükümet 
ArayışlarıMuzaffer Gürboğa Eğitimci

Yedi Puanlık Maç
Lig maratonu, sona ermek üzere.
Galatasaray şimdiden şampiyon gi-
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BAKMAK, GÖRMEK, GÖZLEMLEMEK
Bakmak ile görmek arasındaki farkı biliyorsu

nuz. Ancak gözlemlemek daha başka bir şey. Ço
cuk eğitiminde dikkatini çeken önemli bir konu göz
lemlemek. Çocuğumuzu ne derecede gözlemliyo
ruz. Davranışlarını incelemeye alıyoruz. Değişen 
davranış biçimlerine anlamlar vermeye çalışıyoruz. 
Onun davranışları ile dışa vurduğu içsel sorunları
na ne denli destek veriyoruz.
/ Çocuğu tanımaya yönelik tavırlarımızla çocuğa 

karşı görevimizi daha çok yerine getirmiş oluruz. 
Bilinçli ana babalar bu konuda ilişkiyi kurmaya çalı
şıyorlar.

Özellikle çocukların aşırı TV'ye düşkünlüklerini 
önlemek gerekiyor. Bu bağlamda sevgi, paylaşma, 
dürüstlük, emeğe saygı gibi erdemlerin işlendiği 
programlar seçilebilir seçici davranmak gerekir.

Tüketim alışkanlıkları kontrol edilmeli. Üretme
den tüketen tüketime! yığınlara bir katılım olmasın. 
Bu konuda sorumluluk bilincine sahip olmak gere
kir. Kayıtsız kalmayalım. Çocuk eğitimi konusunda 
yeterli değilsek ne yapabiliriz? Haluk Yavuzer ve 
Doğan Cüceoğlu gibi değerli bilim adamlarının bu 
konuda çok iyi hazırlanmış kitapları bize kaynak 
olabilir.

Yanlış yaptığımız her davranışla onların bilinçle
rine yaptığı kötü etki giderilemez. Örneğin “Sen 
akılsızsın, korkak” gibi. Çocuklardaki bazı sinirli
likler ve içe kapanmalar “benim sorunum var” ile
tisi şeklinde algılanmalı. Büyükler bu uyarıyı dikkâ
te almalılar. Böylesi yalın bir gerçeği saptamak için 
ille de derin bir psikoloji bilgisiyle donanımlı olmak 
gerekmiyor.
| Önemsediğim bir konuda çocuklara ve gençlere 
ilkeli davrahmayı öğretmeliyiz. Otorite baskı unsu
ru olarak kullanılmamalı. Çocuğa yaklaşımımız 
sevgi ve saygı içermeli.
E Gözlemleme deneydir, akıl yürütmedir, kontrol 
etmektir. Tanımaya yönelik bilinçli bir etkinliktir. 
Onlar bizim çocuklarımız. Bizim oyuncağımız, kuk
lamız değil. Onlar bir insan, kendi kişiliklerin oluş
turmak istiyorlar. Ancak deneyimleri eksik olduğu 
içinhata yapıyorlar.: Hata yapma hakları var. En bü
yük desteği biz vereceğiz. Yaratıcı ve özgür düşün
celi bireylere bu ülkenin çok ihtiyacı var.
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KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!Matbaamızda bilgisayar sistemiyle kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır.BİR TELEFON YETERLİ!

KORFEZ OFSET
Tel : 513 17 97

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

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

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

Önümüzdeki günlerde, yeni hükü
met çalışmaları başlayacak.

Sayın Ecevit, (DSP-MHP) beraber
liğinin dışında da bazı seçenekler ol
duğunu kanıtlamaya çalışacak.

Büyük bir ihtimal ile, (MHP) ile hü
kümette yalnız kalmamanın yollarını 
arayacak.

- İlk önce, (ANAP)’ı hükümete al
manın yollarını arayacak.

- Ama. (ANAP), küçük ortak konu
muna düşmemeye özen gösterecek.

- Ve. İmajının kırılmasını örilemeye 
çalışacak.

- Sayın Ecevit bir taraftan (MHP) ile 
ipleri koparmadan; yeni bir ANAYOL- 
SOL hükümetinin de kapılarını zorla
yacak.

- Eğer ANAYOL-SOL hükümeti ih
timali gündemâ gelirse, ' ■ hem 
(ANAP)ta, hem de (DYP)de büyük ça
tırdama olacak.

- Hem (ANAP) hem de (DYP) deki 
Milliyetçi ülkücü milletvekilleri partilerin
den büyük bir ihtimal ile istifa edecek.

- Sayın Mesut Yılmaz’ı■ eleştiren, 
Agâh Oktay Güner ile, Sayın Tansu 
Çilleri eleştiren Ayvaz GÖkdemir bu ha
reketin ilk örneklerini verdiler.

- Kısacası, ama öyle,; ama böyle 
(MHP) hükümette yerini alacak.

- Çünkü (MHP) tabanı bunu istiyor. , 
Hem de çok istiyor.’*'
- Aslında, (MHP) dışında alternatif 

hükümet arayışları, sadece (MHP) ile 
yapılacak pazarlık gücünü arttırmak 
için olacak.

- (MHP) nin şu anda (129) millet
vekili var.

-Ama. (MHP) nin kurulması düşünü
len yeni hükümetten dışlanması halin
de, bu sayı bir anda (160)’ı bulabile
cek.

- Ve. Bu gerçeği bilen Merkez-Sağ 
partiler, kendi partilerindeki çözülme
leri* önlemek için (DSP-MHP) hükü

metinin kısa zamanda kurulmasını 
arzulayacaklar.

- Aslında bu hükümet, zaman içe
risinde (DSP) nin aleyhine olacak.

- (DSP) nin başarı olarak gösterdi
ği vergi ve Eğitim yasalarında, muh
temelen yeni değişikler olacak.

- (MHP) Milli Eğitim ve Maliye Ba
kanlıklarına talip olduğunu, şimdiden 
"söylüyor? ~

Bu seçimler, bir çok şeyi değiştir
di.

Ama. Önümüzdeki seçimlerde, 
belki baştan aşağı her şey değişe
cek.

İçinde değişik milletlerden yolcu
lar bulunan bir uçak arıza yapmış
tı. Her an düşebilirdi. Pilot telaşla 
yolcuların bulunduğu kısma geçe
rek, kurtuluş için uçağın hafifletilme- 
slnin şart olduğunu söyledi.

Bagajlar aşağı atıldıktan baş
ka, kadın ve çocukların hayatta ka
labilmeleri için, erkek yolculardan 
bir kaçının kendilerini feda etme
leri. gerekiyordu.

İlk olarak bir Amerikalı gönüllü 
kapıyı açtı.

“-Yaşasın Amerika!.. Yaşasın 
Hürriyetk..” diyerek kendini hava 
boşluğuna bıraktı.

İkinci gönüllü bir Fransız oldu.
“-Hayatım Fransa ve De Gaulle 

için feda olsun!.:.” dedi.
Ve o da aşağı atladı.
Sonra bir Mısırlı çıktı.:

gı
Başkan Nasır ve Arap Birli- 

' için dedi ve o da atladı.
Daha sonra sıra bir Polonyah’ya 

gelmişti. PolonyalI kalktı, eliyle uça
ğı işaret ederek,

“-Hepimizin kurtuluşu için...” diye 
bağırdı.

Ve... Yanındaki koltukta oturan 
Rus’u aşağı attı.

PolonyalI, Türklerin hislerine 
de tercüman olmuş.

Rumlara S-300 füzeleri satan, 
katliam yapan Sırplara destek ve
ren, bir ülkenih insanına, ancak 
bu muamele yapılır.

Sözün Özü
Siyasetle, ahlakı ayıranlar, 
İkisinden de bir şey anlamamışlar demek

tir. “johm Morley”

Siyaset ile ahlak; et ile tırnak.
Bu İkililer birbirlerinden ayrılamaz.
Et tırnaktan ayrılınca, nasıl canımız 

yanar, nasıl acı çekeriz bir düşünün.
Eğer ahlakı siyasetten ayırırsanız, 

toplum çürür.
Bu çürüme kısa zamanda sosyal yaşama 

ve ekonomiye yansır.
Toplumda, yolsuzluklar ve hırsızlıklar 

ayyuka çıkar.
Değer yargıları bozulur, hatta çürür.
Siyaset ile ahlakı birbirinden ayıranlar, 

“kirli işleri” programlarına.almış kişilerdir.

Geçen hafta yapılan maçlar, adeta 
Galatasarayın şampiyonluğunu ilan 
etti.

Cimbom, Trabzonspor'ü deplas
manda yendi.

Aynı hafta Beşiktaş Samsumş* 
por'la, Fenerbahçe’de G. Antepsporla 
berabere kalınca, Galatasaray “yedi 
puan” almış oldu.

Bu sezon, hem Avrupa kupalarında, 
hem de Türkiye liglerinde zorlu maçlar 
oynayan Galatasaray bu başarıyı na
sıl yakaladı.

- Başarı da, Fatih Terimin büyük 
payı var.

Çünkü kondisyonu yeterli olmayan 
yüreği ile oynamayan futbolcuları, 
“yedek kulübesiyle” tanıştırdı.

- Başarı da B. Hakan’ın Hagi’nin 
ve Arifinde büyük payı oldu.

- Ama. Bana göre bu maratonda, 
Galatasarayı başarıya götüren “5 genç 
ismi” unutmamak gerekiyor.

Kim bu gençler?
- Takımın her yerinde oynayan 

Ümit.
- Sahada basmadık yer bırakmayan 

Okan,
- Adeta bir biyonik adam gibi çalı

şan, Fatih,
- Kuvvetli ve yere sağlam basan K. 

Hakan
- Küçük yaşı ve küçük boyuna rağ

men, büyük sorumlulukların üstesinden 
gelen. Emre.

İşte, bu (5) genç delikanlı her maç
ta, hem kafalarıyla, hem de yürekleri 
ile oynadılar.

Bu 5 gencin herbiri, her maçta 
sanki (2) kişilik mücadele verdi.

Galatasaray sahada (16) kişi gö
ründü.

Amansız pres ile rakibi oyundan 
düşürdüler.

Hücum anında hemen çoğaldılar.
Orta alan hakimiyetini elden bırak

madılar. 7.
Defansta rakiplerine fırsat tanımadı

lar.
Hücum preslerle, rakiplerinin 

kendi sahalarından çıkmalarını zor
laştırdılar.

Enerjilerini ekonomik kullandılar 
ve (90) dakika içerisine özenle yaydı
lar.

Galatasarayda as futbolcu, “sıra
dan futbolcu” ayırımı da yok.

Bir iki tane “vazgeçilmez adam” 
dışında her futbolcu, her maçta oy-

uçuk" bir söz
O kadar tembeldi ki, üç yaprak 

birden koparması gerektiği için, 
pazartesi günlerinden nefret ediyordu.

yor.
Koşan ve yüreği ile oynayan her fut

bolcu maç kadrosunda yer buluyor.
Ve. Bu anlayış “cimbomu” başa

rıya götürüyor.

GEMLİK REHBERİ Valo'a■Ka'',sg 1̂“5.'lX15“■,9'30■
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Kartal-Yalova:(İşgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00
itfnivp 11 n' TEK Arıza 5132066 (Tatil) 09.00-13.00-18.45
Polis imdat ' 1SK TEK İşletme 5134503 Yalova-Sirkeci:(işgünü) 05.50-13.30-17.30
landarma İmdat 6A’ ’ Turizm Der. 5131274 (Tatil) 6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(lşgünü)
Jandamol 5B1O55 ™0W5 <»-15-14.15-18.15 (Ta«!) 09.<_5.14.00-<8.15

polis Karakolu f n R76 Orm. BÖI.Ş1. 5131286 DENİZ OTOCUSU
rarkom 2 o on! • Milli Eğt. Md. 5131174 Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-13.00-
foar.Kom 5131206 Halk Eğt. Mrk. 5131846 ■ 14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

. Kaymakamlık Ho^üp. 5,31353 (Taımsıs-.o^^^ı^s.ıs-ıı.oo.

KakSEv Vatoa-KîSS(l«K^^445İ2■40’7■,'

C. Savcılığı ' 5131053 ! î ™ (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30
C Savcı Yrd, aitjokz . Mal Md. .5131095 Kabataş-Yalova (İşgünü):8.35-11.00-16.10-18.25
Emniyet M ! ' Nüfus Md. .5133742 (Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.35
tmnıyeııvı. 5131028 Özel İd. Md. ' 5131507 FERİBOT •

TapûSlc. Md. 5131414 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)
Müftülük 5131364 07.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-

ULAŞIM Gümrük Md 5131411- 20.30-22.30 (Pzt.Salı.Çrş.Prş.)Uludağ Tu^rTi31212 S Md 5rai042 07-3°-°8-30^

Aydın Turizm 5132077 Ver. Da. Md. 5132360 08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-20.30-
Içe Tar. Md. 5131186 22.80 (Cuma-Pazar)
IceSec. Md. S134694 ______________________ __________

SATILIK 
Kumlada.
Havuzlu 

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:'<14 3151

nasraneıer te. t. ------------- «10 10 oc
Devlet,Has. 5139200 Özgaz 5141700
SSK Hastanesi • 5132329 Başkanlık 5 34521-23 Tekgaz ,513 16 37
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 zaSta - m?®’ Ocakgaz 513 16 37

TAKSİLER Otobüs İşlet. 5)34521-122 Saaaz 513 22 59
‘ Kötfez taksi '■ 5131821 Su İşletmesi’ 5134521-115 |

Çınar Taksi 5132467 ffalye s! 32325 ffitaaF 5 4 2841
SüvenToksI 5133240 Mkitgaz 513 6500
Gemlik Taksi 5132324. Ş134S21-111 Alevgazy 5134095
Mpnaştır Taksi 5143550 t>u Arıza Yalnız 185 BP Gaz 514 5981

■
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19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramı 
hazırlıkları 
devam ediyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 
gösterileri için okullarda çalışmalar devam ediyor.

19 Mayıs 1999 Çarşamba günü kutlanacak olan 
Gençlik ve Spor ‘Bayramı nedeniyle orta dereceli 
okullarda yıl boyunca beden eğitimi derslerinde 
öğrencilere yaptırılan sporatif hareketlerin son 
çalışmaları okul, spor salonlarında beden eğitimi 
öğretmenleri gözetiminde hızlandırıldı.

Gösterilere katılacak öğrencilerin elemelerinin 
yapıldığı ve önümüzdeki haftadan başlamak üzere 
çalışmaların Gemlik Atatürk Stadyumu’nda devam 
edileceği öğrenildi. ___

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın Türk 
gençliğine yakışır bir şekilde kutlanması için İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü başkanlığından beden eğitimi 
öğretmenlerinden oluşan kurul, titiz bir şekilde 
hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu yi), 19 Mayıs Bayramının stadyumda yapılacak 
olan gösterilerinin organize görevi 7.Celal Bayar 
Anadolu Lisesi Müdürlüğü’ne verildi.

Okul Müdürü İdris Aka, “Gösterilerin herkesin 
beğenisini toplayacak bir şekilde geçmesi için 
elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Basketbol Takımı 3-9 Mayıs tarihleri arasında oynayacağı 2. lig terfi maçları hazırlıklarına devam ediyor

Gemlikspor’da hedef 2Xig
Bölgesel Baskebol liginde namağ- 

lup olarak şampiyon olan Gemlikspor 
Basketbol Takımı, Basketbol 2.ligi yük
selme maçları için hazırlıklarına devam 
ediyor.

Gemlikspor Basketbol Takımı, 3-9 
Mayıs tarihleri arasında Bursa’da oyna
nacak olan 2. lig yükselme maçları ha
zırlıklarına Bursa Atatürk Spor Sarayı 
ve Ulubatlı Haşan Anadolu Lisesi Salo- 
nu’nda sürdürüyor.

Gemlikspor Basketbol Takımı, As- 
başkanı Melih Kazanç, gazetemize 
yaptığı açıklamada, “Bölgesel ligler
den namağlup olarak çıktık. 2.lig ter
fi maçlarına katılmaya hak kazandık. 
Çalışmalarımız, gayet iyi bir şekilde

devam ediyor. Koçumuz ve oyuncu
larımızın 2. lige çıkma İnancı tam ve 
ilk defa yakaladığımız bu fırsatı en 
iyi şekilde değerlendireceğiz. Terfi 
maçlarının Bursa’da olması bizim 
için büyük bir avanta). İnşallah bize 
güvenen kişi ve kuruluşları mahcup 
etmeden Gemlikspor’u 2. ligde gör
mek en büyük arzumuz ve bunu ba
şaracağız.” dedi.

Gemlikspor'un sporda altın bir çağ 
yaşadığını dikkat çeken Kazanç, eğer 
hedefimize ulaşırsak, gelecek yıl için 
yatırım boyutları da genişleyecek. 
Sponsor firma girişimlerimiz de olumlu 
Sonuçlar almak üzere olduğunu sözleri
ne ekledi.

10 takımın mücadele edeceği terfi 
maçlarında ilk 4 takım arasına girecek
lerine inanan ve Gemlikspor’un 2. lig’e 
yükselmesinin Bursa basketboluna da 
olumlu katkıları olacağını öne süren 
Antrenörü İsmail Beleş, “Tofaş ve Re- 
nault’da oynama şansı bulamayan 
gençler için sıçrama tahtası olaca
ğız. Bursa dışına çıkıp şanslarını 
aramaktansa, Gemlikspor çatısı al
tında kendilerini kanıtlama mücade
lesi verebilirler” dedi.

Beleş, ayrıca 10 takımın mücadele 
edeceği terfi maçlarında Ankaragücü, 
Ankara Şekerspor ve Ankara Karagûcû 
takımlarına şans tanıdı.

Gemlikspor Basketbol Takımı, 2 lig terfi maçları hazırlıkla
rını Bursa'daki salonlarda devam ediyor. Yöneticilerden 
j^elih Kazanç ve İbrahim Ünal takımı yalnız bırakmıyorlar.

Evlenecek ve Nişanlanacak Gençler;
Türkiye'nin en kaliteli davetiye çeşitlerini 

bir yünde basıyoruz.
Zenyin kataloy çeşitlerimizi yermeden

, karar Vermeyin.
KALİTE - UCUZLUK ve GÜVEN..

KÖRFGZ OFS€T
Fatura-İrsaliye- Tahsilat Tediye Makbuzu- Perakende Satış Fişi-Serbest 
Meslek Makbuzu- Sipariş Fişi- Kartvizit- Kaşe- Dergi - Kitap-Broşür-Cilt

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZDE HİZMETİNİZDEYİZ.
Gazhane Cad. No : 51/A (Bankacılar Lokali karşısı) GEMLİK

Tel : (0.224) 513 17 97

Okullar arası maçlar yapıldı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

her sene 23 Nisan Bayramı öncesi organi
ze edilen* yarışmalar satranç, voleybol, 
kompozisyon ve şiir dallarında yapıldı.

Lig usulüne göre Endüstri Meslek Lisesi 
Spor Salonu’nda yapılan voleybol müsaba
kalarında küçük kızlarda Atatürk İlköğretim 
Okulu, yıldız kızlarda Şükrü Şenol İlköğre
tim okulları birinci oldu. Küçük erkeklerde 
ise Şehit Cemal İlköğretim Okulu, yıldız er
keklerde Borusan İlköğretim Okulu birinci 
oldu.

Satranç dalında ise küçüklerde Atatürk 
ilköğretim Okulu’ndan Ali Yıldız, yıldızlarda

yine Atatürk İlköğretim Okulu'ndan Haşan 
Yorulmaz birinci oldu.

15 okuldan 15 öğrencisinin katıldığı 
kompozisyon dalında ise birinciliği Kurşunlu 
Nursel Çağlar İlköğretim Okulu öğrencisi 
Eda Amca birinci, Lale Kemal Kılıç llköğre; 
tim Okulu öğrencisi Sıdıka Kızıltan ikinci, 
■Umurbey Abdullah Fehmi İlköğretim Okulu 
öğrencisi Uğur Şen üçüncü öldü.,,

Dereceye gireri öğrenciler, okullarına 23 
Nisan Ulûsal Egemenlik ve Çocuk* Bayra- 
mı'nda satranç dalında madalyon, voleybol 
dalında kupa, kompozisyon ve şiir dalında 
ise kitap ödüllerini kazandırdılar.

GEMLİKLİLER;
Sevgili Gençler;

Denizi Seviyorsanız, Uluslararası Belgeli 
(CMAS) Belgeli Bahkadam Olmak 

İstiyorsanız Su altı Eğitimlerine katılın.
Mehmet ELBASAN

Cep Tel: (0.532) 687 02 37

Karfldaflmalar, 19 May>s günü Umurbey’de yap>lacak.

Umurbey’de 
Boks turnuvası

Basketçilerimiz 
bugün Bolu 
Gerede ile

Umurbey Boks Okulu 
tarafından düzenlenen 
Boks Turnuvası, 19 Ma
yıs günü Umurbey’de ya
pılacak; ?

Umurspor Boks Oku
lu, çalıştırıcısı Milli Boksör 
Kasım Çetin gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
“Bursa karması ile 
Umurspor Boks Okulu 
arasında yapılacak olan 
karşılaşmaların halka 
açık olacağını”söyledi.

J Minik yıldızlar, gençler 
ve büyükler arasında 30 
karşılaşmanın yapılaca

ğını söyleyen Kasım Çe
tin karşılaşmaların 19 
Mayıs günü saat 
15.oo’de Umurbey Spor 
Sahası’nda kurulacak 
ringte yapılacağını ve bü
tün boks severlerin da
vetli olduğunu açıkladı.

Kasım Çetin, amacı
nın gençlere boks sporu
nu sevdirmek olduğunu 
bunun için yıllarca ama
tör olarak gençliğe hiz
met verdiğini ve Umur
bey gibi küçük bir kasa
bada boks okulu açtığını 
söyledi.

karşılaşacak
Gemlikspor Basketbol Ta

kımı, bugün saat 12.00’de 
Bursa Atatürk Kapalı Spor Sa- 
lonu'nda Bolu Gerede Basket
bol Takımı ile karşılaşacak. J

Gemlikspor Basketbol Ta
kımı sözcüsü Melih Kazanç, 
Bursa’da yapılacak olan karşı-: 
laşmanın sonucu değiştirme
yeceğini, bütün Gemliklilerin 
takıma moral ve destek ver
meleri için Atatürk Spor Salo- 
nu'na gelmelerini istedi.

FOTO Ş€N
GEMLİK FOTOĞRAFÇIUĞrllKDA 

30. ¥IL
YIL: 1969 GEMLİK’TE BİR İŞYERİ KURULUYOR.BU İŞYERİ ZAMANIN SİYAH 

BEYAZ FOTOĞRAFÇILIĞI KONUSUNDA UZUN YILLAR HİZMET VERİYOR.
YIL: 1999 VE BU İŞYERİ KURULUŞUNUN 30. YILINDA

FOTOĞRAFÇILIĞIN PEK ÇOK DALINDA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR.
O Bir günde rutuşlu vesikalık ( 
' O Çocuk pozları

O Düğün Nişan çekimleri
O Acele amatör baskısı

O Poloroıd anında vesikalık
O Sünnet çekimleri ve davetiyeleri

O Video çekimi ve kayıtI * '

O Metrelik büyük boy baskılar
O Fotoğraf makine ve malzeme satış

O Bilgisayarlı fotoğraf büyütme 
O Slayt (Dia) çekimleri

O Kaplama Laminasyorr
O Fotoğraftan disk’e kayıt

O Reklam ve sanayi fotoğrafçılığı
HUNİARIN DIŞIMI! HER TİllU lOTOĞRAK ll.lli İSTEKLERİNİZDE ARATIN. 

SİZE UYGUN ÇÖZÜM BULACAĞIMIZA İNANIYORUZ.

FOTO Ş€N

Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. No: 49/A GEMLİK Tel: (0.224) 513 18 24
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şşıBelediye’nin başına

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
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Kaşe ve mühürde bekleme yok! 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON j/ETERLİ !

KÖRFGZ OFS€T
MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK

Gazhane Cad. No: 51 /A GEMLİK 
Tel: (0.224) 513 17 97
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Ispanya Krallığı’nın Türkiye’ye açtığı 410 milyon dolarlık krediden Gemlik’te yararlanacak Kurumlar Vergisi rekortmeni belli oldu.

TÜGSAŞ Kurumlar
Vergisi rekortmeni

devlet kuşu konuyor
□ Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in İspanya 
ziyareti sırasında iki ülke arasında varılan anlaşma gereği Belediyelere yapılacak 

1 410 milyon dolarlık krediden Gemlik Belediyesi’de yararlanmak için başvuruda 
■bulunduklarını söyledi. Kredi, atıkların değerlendirmesi, doğalgaz dağıtım projesi,

temiz su tenlini ve liman inşaat proje uygulaması için veriliyor.

1998 yılındaki kazançlarına ait Kurumlar Vergisi be
yannamelerini Gemlik Vergi Dairesi’ne veren ilçemiz
deki kurumlar arasında birinciliği, 1 trilyon 181 milyar 
886 milyon 571 bin liralık matrah gösteren ve 295 mil
yar 471 milyon 643 bin vergi veren Gemlik Gübre Sa
nayi A.Ş. ikinciliği ise Sertkaya Petrol Limited Şirketi 
306 milyar 342 milyon 377 bin matrahı ile 76 milyar 
585 milyon 594 bin lira, üçüncülüğü ise Kimyevi Mad
de Ticareti yapan Ozan Kimya 68 milyar 636 milyon 
906 bin lira matrahı ile 17 milyar 159 bin lira ile elde et
ili, I

Kurumlar Vergisi ve sıralamaya giren yüz kurumun 
;ödedikleri vergiler ise şöyle:

kıglei 
jmBûh

Belediye Başkanı Mehmet Tur- 
gut’un göreve başlamasından son
ra başına devlet kuşu konuyor.

’ Başkan Turgut’un seçim prog
ramında vatandaşlara vaad ettiği 
bir çok konunun gerçekleştirilme- 

■ si için önüne uzun vadeli ve düşük 
faizli kredi imkanı doğdu.

Cumhurbaşkanı Süleyman De- 
mirel’in Ispanya’ya yaptığı ziyaret 
sonunda iki ülke arasmda imzala
nan ticari anlaşmalar sonucu Tür
kiye’de belediyelere proje karşılı- 
ğı verilmek üzere İspanya Krallığı

tarafından 410 milyon dolarlık 
kredi anlaşması imzalandı.

Belediye Başkanı Mehmet Tur
gut, birim belediyelere verilecek 
25 bin dolarlık payı alabilmek 
için kollan sıvadı.

Ispanya hükümetinin bu ko
nuyla Türkiye’de açtığı İbadesa 
adlı firma ile temaslar kuruldu. 
Gemlik Belediyesi ilçenin su, li
man, doğalgaz ve katı maddeleri 
arıtmak için etüd bir çalışma tale
binde bulundu.

Haberi sayfa 3'de

Ticaret

Mehmet Turgut, İspanya 
Krallığı’nın Türkiye’ye 

verdiği kredinin peşinde.

T Sira 
' No Ûnvanı

Ödeyeceği
Faaliyeti Matrah Vergi

asi Meri

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Borsası’ndan
Kaymakam

Marmarabirlik’e Şener Can

T2’
] 3-

4- 

•”5-. 

1'6- 

.1; 7-

8 - 

.9-

10- 

'11 - 

112 - 

113- 

'14- 

fis-

16-

Gemlik Gübre San. A.Ş. Suni Gübre İmi. 1.181.886.571.000 295.471.643.000

Sertkaya Pet. Ltd. Şti. Nakliye Taah.

Ozan Kimya San. Ltd. Şti. Kimyevi Mad.Tic.

Yıldırım Tuz A.Ş. Tuz Ticareti

Durmaz Zeytin Gıda A.Ş. Zeytin Tıc.

306.342.377.000 76.585.594.000

68.636.906.000 17.159226.000

67.981.214.000 16.995.304.000

40.365.651.000 10.091.412.000

tepki geldi muhtarlarla

iğlWİ
İZAMANB^I

IZMEIVOnOl

IUİDA
e devimedir

«malzeme 5#
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Avcı neden kaybetti
18 Nisan’da yapılan yerel seçimlerle ilgili yazılarımda, 

yarışmanın ANAP ile FP adayları arasında geçeceğini, bir 
süprizin de olabilirliğinden de söz etmiştim.

19 Nisan sabahı, Fazilet Partisi adayı Mehmet 
Turgut’un en yakın rakibi ANAP’lı aday Nurettin Avcı’yı 
yaklaşık 1800 oy farkla geride bıraktığı ve ipi göğüslediği 
görüldü.

Seçimlerin üzerinden yaklaşık bir ay geçti.
Siyasi partiler, seçim şoklarını atlattılar.

> Şimdi durum değerlendirmesi zamanıdır.
Gemlik ANAP İlçe Örgütü de, diğer partiler de bu 

değerlendirmeyi mutlaka yapmalılar.
1 Siyasette yapılan hatalar iyi değerlendirilmez, parti 
içinde öz eleştiri yapılmazsa, başarısızlıklar sürer gidir.

Bence, ANAP’ın neden kaybettiğini iyi değerlendirmesi 
gerekir.

Nurettin Avcı’nın en yakın rakibi olan Mehmet Turgut, 
iki dönem DYP’den aday olmuş ve seçilememiş biriydi.

Faziletin düşüncesi, ANAP ile Gemlik’teki farklarını 
hangi adayla kapatabilmekti. Mehmet Turgut ise en iyi 
adaydı. Çünkü merkez sağ oyları bölebilirdi.
. FP stratejisi buna göre kuruldu.

Fazilet Partisl’nln Mehmet Turgut’a, Mehmet 
Turgut’un da Belediye Başkanlığına ihtiyacı vardı. 
T Nurettin Avcı, siyaseti ANAP’ta öğrendi..

Öğrencilik yılları, siyasi ortamın hareketli olduğu, 
üniversitelerde öğrenimin yerine siyasetin yapıldığı 
yıllardı. Ö, bunlardan hep uzak durdu.

İnşaat Mühendisi olarak okulunu bitirdi. Ama, Gemlik'te 
inşaat mühendisliği yapma yerine lokantacılığı yeğledi.

Ne zamana kadar?
, ANAP’ın kurulmasına dek.

Hakkı Çakır, kurucu ilçe başkanıydı.
1984 seçimlerinde Belediye Başkanı seçildi.

L Nurettin Avcı ise o tarihte siyasette genç ve yeni bir 
isimdi.

Çakır, Avcı’nın mühendisliğini hatırladı ve o’na Atatürk 
İKordonu'nun mozaik döküm İşini emanet usulü İle verdi.

Devamı sayfa 6' da

Gemlik Ticaret Borsası’ndanGemlik Ticaret Borsası’ndani . fATdnnnrAr 
yapılan açıklamada, Marmarabir-H LOpiHIılyOl 

lik’in yaptığı zamlara tepki geldi. I
Gemlik Ticaret Borsası Baş-1 Gemlik Kaymakamı fj

kanı Osman Sarışen Marmara- 
birlik’in 18 Mayıs günü uygulama
ya koyacağı ürün zamlarının pi
yasayı olumsuz etkileyeceğini 
söyledi. Haberi Sayfa 3’de

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı ' 
Osman Sarışen, Marmarabirlik j

Gemlik Kaymakamı Şener
Can, 18 Nisan yerel seçimlerin
den sonra mazbatalarını alan 
muhtarlarla, bugün saat 11.00’de 
Gemlik Halk Kütüphanesi Salo- 
nu’nda toplantı yapacak.

Yeni, seçilen muhtarlarla 
tanışacak olan Kaymakam Şener 
Can, kanun ve uyulması gereken 
yürütmelikler konusunda muhtar
lara bilgi verecek.

Su sıkıntısı
için uyan

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, havaların ısınması İle il
çede su sıkıntısının başlayabile
ceğini ve halkın tasarruflu su

Genel Müdürlüğü’nün zeytin fi- , kullanmasını istedi.
yatlarına zam yapmasını eleştirdi. Haberi sayfa 3'de

Tiirk Silahlı Kuvvetleri 
yararına çay düzenliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Gemlik Şubesi, 
silahlı kuvvetler yararına “çay” düzenledi.

15 Mayıs 1999 cumartesi günü Milton Aile Çay Bahçesi’nde 
saat 15.00’de düzenlenecek çaya ait davetiyelerin satışına baş
landı.

Çaydan elde edilen gelirlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerine ba
ğışlanacağını açıklayan vakıf temsilcileri, düzenlenecek çay 
gününe tüm Gemliklilerin davetli olduğunu söylediler.

Onsekiz Kum Çakıl Ltd. 

Güzel Nakliyat Ltd. Şti. 

Gemar Denizcilik Ltd.

Genç-Al. Day. Tük. Ltd. 

Baloğlu Meşrubat Ltd. 

Ünlü Zeytinleri Ltd.

Şafat Demir Ltd. Şti. 

Buçukoğlu Gıda Ltd. 

Deniz Zeytincilik Ltd. 

Kırcıoğlu Un Ltd. Şti. 

Gemnak Nakliye Ltd.

17- Aydınlar İnş. Ltd. Şti.

18- Şafaklar Kuyum. Ltd.

19- Turanlar Gıda Ltd. Şti.

20 - User Gümrük Mûş. Ltd.

Nakliyat

Nakliye Taah.

Deniz Acenteliği 

Beyaz Eşya Tıc.

Meşrubat Tıc.

Top. Zeytin Tic.

Profil Saç Tic.

Gıda paz. Dağıtım

Gıda, Petrol

Fırın İşi,

Nak. Taah. Tahliye

İnş Taah.

Kuyum. Gübre 

İthalat İhracat

Gümrük Müş.

36.336.205.000

35.481.000.000

31.066.419.000

30.111.088.000

28.351.331.000

28.062.156.000

27.702.885.000

27.630.044.000

27.061.667.000

24.893.343.000

23.191.807.000

22.446.982.000

22.409.498.000

20.857.610.000

19.955.075.000

9.084.051.000 

8.870.291.000 

7.766 604.000 

7.527.772.000 

7.087.833.000 

7.015.539.000 

6.925.720.000 

6.907.511.000 

6.765.417.000 

6.223.336.000 

5.797.951.000 

5.616.045.000

5.602.375.000

5.214.403.000

4.988.769.

Devamı Sayfa 2’de

Karsak Boğazr’nda kaza:
1 ölü, 10 yaralı

Karsak Boğazı'nda 
geçtiğimiz pazar akşamı 
meydana gelen trafik ka
zasında, 1 kişi hayatını 
kaybederken 10 kişide ya
ralandı.

Karsak Boğazı Mevkiin
de piknik dönüşü saat

20.oo sıralarında Bursa’ya 
gelmekte olan Gazanfer 
Güvenin kullandığı 16 FE 
007 plakalı hususi oto sü
rücünün dikkatsizliği sonu
cu virajı alamayarak karşı 
yola geçti.

Haberi sayfa 3’de

taşigediğine |
ûJnan Tamer

TÜRBAN...
Yok sırtında urban 
Kalmışsın anadan üryan 
Başında olmuş türban 
Ne yazaaar...
A, Allah’ına kurban!...
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DANS

Gemliğe doğru şaşırmak!
Pazar günü Bursa Defteri’nin köy 

gezisindeydim. Minibüsün önünde Tica
ret Borsası Başkanı Rıza Aydınla birlik
te oturuyorduk. Araç, Gölbaşı’ndan Göl- 
cük’e doğru inleyerek tırmanıyordu. Bir 
ara arkalardan bir ses, “Yılmaz ağabey 
bilir, eski Gemlik yolu da böyleydi” 
diye laf attı.

Birden geçmişe döndüm. 1945 yılı
nın -yanılmıyorsam- bir eylül günü an
nem, amcam ve ben, o zamanların mo
da taşıtı bir “açık tenezzüh” ile gitmiş
tik Gemlik’e, ortaokul Müdürü Süreyya 
Noyan’la eşi Hatice Harlım’ı ilk ziyareti
mize. Selçukgazi üzerinden kimi zaman 
döne döne tırmanan, kimi zaman inişe 
geçen stabilize bir yolda sarsıla hopla
ya, toz toprak içinde tamamlamıştık yol
culuğumuzu.

Hiç unutamadığım nedir, bilir misi
niz?

Açık tenezzüh son tepeyi ıhlaya tıs- 
laya tırmanıp da virajı alınca karşılaştı
ğım, o mavi-beyaz kartpostal görünü
mü...

Yıllar sonra öğrendim Orhan Veli’nin 
de o virajı dönüşte şaşırdığını:

Gemliğe doğru denizi göreceksin 
Sakın şaşırma!

Ama şaşırmamak mümkün değildi. 
İmbatla kırışmış, bir eylül öğle sonrası
nın güneşiyle oynayan o pırıl pırıl Kör
fezin kıyısında sıralanmış iki ya da en 
çok üç katlı “leb-i derya” evleriyle 
Gemlik, adeta bir düş aleminden ödünç 
alınmışçasına olağanüstü ve şaşırtıcı 
gelmişti bana.

Şimdinin gençlerinin yaz gecelerinde 
sarmaş dolaş gezindikleri kordonda, o 
kordonun üzerine oturduğu kumsalda, 
ben, denizyıldızı, çeşit çeşit kabuklu ya
ratıklar toplar; geceleri ellerimi kıyıya 
vuran denize daldırıp yakamozlarla oy
naşırdım. Rahmetli Süreyya Beyin be
nim için bağladığı oltayı iskeleden fırlat
ma talimleri yaptğım günü unutabilmiş 
değilim.

Hasretim...
Ya kumsala baştankara etmiş san

dala doluşup Manastır’a kürek çektiği
miz günler! Kuşkusuz yakılıp yıkılmıştı 
Manastır, bir ören bile denilemeyecek 
denli yerle bir edilmişti. Ama o görkemli 
çınarları ayaktaydı. Sepetler, yaygılar, 

□ OLAY O BURSA 2000 □ HABER 
gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç olarak geri dönecektir
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şilteler boşaltflır; bir yandan denize gi
rerken, bir yandan Süreyya Beyin çapa
risine takılacak istavritler için ocak yakı
lır, kadınlar pür-telaş sofra donatmaya 
koyulurlardı.

Bir soğuk ve yağmurlu gün-zamanını 
çıkartamayacağım- iskeleden attığımız 
oltaya takılan kırlangıçbalığını gördü
ğümde yaşadığım mutluluğu bugün bile 
duyumsuyorum sanki. Onu hemen eve 
götürmüş, bir kova içine atmıştım, yaşa
yacak ve bana hep aynı mutluluğu ya
şatacakmış gibi...

Noyan'ların evi hala duruyor. Arada 
Narlı’ya giderken geçiyorum önünden, 
başımı sağa çevirip bakıyorum, Hatice 
Ablam el sallayacakmış gibi geliyor ba
na. Avuntu işte!

Oysa o yok artık. O da, Süreyya 
Bey’de yaşamıyorlar. Oğlu Süha Dışiş- 
leri’nde büyükelçi, kızı Ebru Uludağ Üni- 
versitesi’nde öğretim üyesi -profesör ol
du mu ne-...

Özcesi anılar bu denli sarıyor da bi
zi; yıllar, sıradağlar gibi giriyor sevdikle
rimizle aramıza.

* * *

Gün geldi, Orhan Veli’nin dizelerini 
bir başka söylemeye başladım.

Gemliğe doğru jandarma karako
lunu göreceksin

İster şaşır, ister şaşırma!

Ama iyi ki asker konmuş oraya. Belki 
on, belki oniki yıl içinde pırıl pırıl, bakım
lı ve yemyeşil bir tablo oluşturdu orada 
asker. Düşünün bir ya yap-satçıların, 
ereksiyon çılgını kooperatifçilerin eline 
geçseydi o şaşırma veya şaşırmama 
mahalli? Bırakın Gemliği bir yana, Meh
met Emin Dalkıran Buvarı’na çıkıncaya 
değin denizi bile göremezdik alimallah!

Allah esirgemiş!..
* * *

Uyandım. Minibüs tepeyi aşmış, yo
kuş aşağı koşmaya başlamıştı. Ta öte
lerde, Katırlı dağlarıyla Dimboz sırtları 
arasından buğulu ve büyülü bir yeşil 
tablo uzanıyordu batıya doğru.

Velhasıl Bursa hala güzeldi, Bursa 
için -hala- iğneyle kuyu kazılabilirdi...

Bir soru :
Siz hiç, güneşin İmralı’nın gerisin

den batışım seyrettiniz mi?
Galiba Haz'ran’da mümkün bu....

TviiFiR
Haftası
kutlandı

Trafik Haftası nedeniyle 
geçtiğimiz hafta ilçemizde bir 
dizi etkinlik düzenlendi.

Cuma günü, Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Temsil
cileri, İlçe Trafik Şube Mü
dürlüğü, hafta nedeniyle hal
kın dikkatini çekmek için 
araçlarla ilçe içinde tur attı
lar.

Ayrıca hafta nedeniyle 
şehrin merkezinde trafikle il
gili pankartlar asılarak, va
tandaşın trafik kurallarına 
uyması ve kazalara karşın 
dikkatli olmaları için uyarılar 
yapıldı.

Öte yandan aynı gün öğ
leden sonra saat 14.oo’de 
Orhangazi yolu üzerinde bu
lunan Şehit Nejat Bay Bölge 
Trafik Denetleme İstasyo
numda şoförlere brifing veril
di.

Yalova ve Bursa yönün
den gelen kamyon ve Tırlar 
parka çekilerek, şoförler is
tasyona davet edilerek, bu
rada ikramda bulunulduktan 
sonra trafik konusunda bilgi
ler verildi.

Emniyetten Sorumlu Mü
dür Yardımcısı Celal Uzun- 
kaya, şoförlere tonaj, ışık 
bozukluğu, aşırı hız, kazalar
dan sonra ortaya çıkan can 
ve mal güvenliği konularında 
bilgiler verdi.

Brifinge Bölge Trafik Mü
dürü İsmail Dağyar, Gemlik 
İlçe Emniyet Müdürü Necdet 
Argun, Başkomiser Şükrü 
Enez’de katıldı.

Gazi
İlköğretim 
Okulu’nun
“Anneler
Günü”
Çay’ı 
ilgi gördü

Gemlik Gazi İlköğretim 
Okulu Okul Koruma Derneği 
ve Aile Birliği’nin düzenlediği 
“Anneler Günü” çayı büyük 
ilgi gördü.

Geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü Milton Aile 
Çay Bahçesi’nde saat 
13.00’da başlayan çay günü 
yaklaşık dört saat sürdü.

Piyanistin eşliğinde 
eğlenen misafirlerin aldıkları 
biletler sayesinde okula katkı 
sağlandı.

Yazarımız Dursun Ergüler’in şehir dışında olma
sı nedeniyle yazısını yayınlıyamıyoruz.

Gemlik KÖRFEZ

Kurumlar Vergisi rekortmeni belli oldu.

TÜGSAŞ
Kurumlar Vergisi 

Rekortmeni

Gemlik 

Köı^ez 

Okuyun/ 

oku+uny 

abone olun

KAYIP
Trabzon Nüfus 

Müdürlüğümden aldığım 
nüfus cüzdanımı, 

İstanbul Trafik Şube 
Müdürlüğümden almış 

olduğum ehliyetim 
kaybolmuştur.
Hükümsüzdür.
Osman
KÜÇÜK

1. sayfanın devamı 

Sıra Ödeyeceği
No Ünvanı Faaliyeti Matrah Vergi

21 - Yeda Gıda Paz. Ltd. Şti. Gıda Mad Tic. 16.098.109.000 4.024.527.000

22 - Karakaş Döviz-Altın A,Ş Döviz Büfesi 13.890.103.000 3.472.526.000
23 - Cengiz Harita İnş. Ltd. Harita Müh. 13.827.357.000 3.456.839.000

24 - Uzunlar Mob. Ltd. Şti. Day. Tük. 13.747.334.000 3.436.833.000

25 - Atıl Gümrük Müş. Ltd. Gümrük Müş. 13.320.148.000 3.330.037.000

26 - Selin Giyim Ltd. Şti. Hazır Giyim 11.718.569.000 2.929.642.000
27 - Özyavuzlar Et Kom. Ltd. Et Kom. İşit. 10.670.209.000 2.667.600.000

28 - Gemlik Zey. Gıda Ltd. Zeytin Tic. 10.668.186.000 2.667.046.000
29 - Çiftçiler İnş. Ltd. Şti. İnşaat 10.192.743.000 2.548.186.000

30 - As. Vet. Eğitim Mer. Döner Sermaye 9.880.703.000 2.470.176.000

31 - Bak-Nak. Ltd. Şti. Nakliye 9.477.073.000 2.369.268.000

32 - Akıtlar Nak. A.Ş. Nak. Akaryakıt 8.481.199.000 2.120.299.000

33 - Gemtır Ulus Taş. Ltd. Ulus. Taşımacı. 8.464.317.000 2.116.079.000
34 - Kafoğlu Yağ ve Sabun A.Ş. Yağ Sabun imali 8.167.575.000 2.041.894.000
35 - Bütünler İnş. Ltd. Şti. Tüpgaz ve Beyaz 8.131.814.000 2.032.954.000
36 - Seçkin İnş. Ltd. Şti. İnşaat San. 7.981.256.000 1.995.314.000

37 - Armada Deniz Tic. Ltd. Şti. Gemi Acentesi 7.331.908.000 1.832.977.000
38 - İmren Ekmek ve Unlu Unlu Mamulleri 7.283.887.000 1.820.972.000

39 - Erkam Gıda San. Ltd. Şti. Gıda Tic. 6.697.837.000 1.674.459.000

40 - Mutman Ecza Deposu Ecza Deposu 6.501.498.000 1.625.375.000

41 - Gemlik Konserve İhracat İthalat 6.390.632.000 1.597.658.000

42 - Canpa Gıda Pazarlama Gıda Pazarlama 6.388.575.000 1.597.143.000
43 - Baytaş İnşaat İnş. Müteahhatüği 6.145.241.000 1.536.310.000

44 - Mintur Mina A.Ş. Otel İşletmeciliği 5.999.569.000 1.499.892.000

45 - Durcankan Gıda Ltd. Şti. Tekel Bayii 5.945.351.000 1.486.337.000

46 - Plasteks Plastik Ltd.’Şti. Plastik San. 5.041.211.000 1.260.303.000

47 - Dayıoğlu Oöviz ve Altın Döviz Büfesi 5.009.205.000 1.252.301.000

48 - Harun Gıda Ltd. Şti. Top. Zey. Tic. 4.907.222.000 1.226.805.000
49 - Özkaya Turizm Nak. Ltd. Yolcu Taş. 4.877.042.000 1.219.261.000

50- ETM Eletrik Ltd. Şti. Elekt. Malz. Tic. 4.706.973.000 1.176.743.000

51 - Diabas Madencilik A.Ş. Mermer Maden. 4.500.973.000 1.125.243.000

52 - Işıklar Otomotiv San. Lastik Satışı 4.478.913.000 1.120.000.000

53 - Akaçlar Gıda Ltd. Şti. Fırıncılık 4.440.272.000 1.110.068.000
54- Bihter İnş. Ltd. Şti. İnş. ve Kuyum. 4.432.340.000 1.108.085.000

55 - Dalgıç İnş. Taah. Su altı Hiz. 4.388.237.000 1.097.059.000

56 - Gözde Mimarlık Ltd. Şti. Mimarlık 4.246.772.000 1.081.693.000

57 - Coşkunlar Mobilya Mobilya Tic. 4.156.552.000 1.039.138.000
58 - Özkorun Petrol Ltd. Akaryakıt Tic. 3.986.673.000 996.673.000

59 - Cemre Gıda Ltd. Şti. Fırıncılık 3.910.198.000 977.550.000

60 - Vahdet Day. Tük. Ltd. Şti. Dayanıklı Tük. 3.900.016.000 975.005.000

61 - Yıldırım Gıda Mad. Ltd. Gıda Mad. 3.898.096.000 974.524.000

62 - Döküm Mak. Müh. Ltd. Şti. İthalat 3.857.297.000 964.324.000

63 - Bayram Kuyumculuk Ltd. Kuyumculuk 3.810.833.000 952.708.000

64 - Burfleks Poliüretan Ltd. Şti. Çelik Malz. 3.777.888.000 944.472.000

65 - Çakmak Kuyum. Ltd. Şti. Tavuk-Kuyurri. 3.671.752.000 917.938.000

66 - Özumut İnş. Ltd. Şti. İnş. Taah. 3.623.664.000 905.916.000

67 - İksa Tic. Ltd. Şti. İthal-İhracat 3.521.770.000 880.443.000

68 - Beta Vapur Acentalığı Gemi Acenteliği 3.337.556.000 834.389.000

69 - Özmen Gıda Ltd. Şti. Gıda Satışı 3.316.174.000 829.050.000

70 - Aybey Mimarlık Ltd. Şti. İnş. Müth. 3.304.472.000 826.118.000

71 - Orksan Organik Kimya Petrol ofisi bayi 3.301.453.000 825.363.000

72 - Temel Tavuk Tarım Ltd. Tavuk-Yumurta 3.294.862.000 823.716.000

73 - Aysan Şirink Mak. Makina İmalatı 3.202.318.000 800.580.000

74 - Damla Day, Tüketim Zeytincilik 3.191.167.000 797.791.000

75 - Doyuran Zeytin. Ltd. Şti. Zeytincilik 3.162.630.000 790.658.000

76 - Çelikler Zirai alet Traktör Alım-Sat 3.061.825.000 765.456.000

77- Atamer Turistik A.Ş. Turizmci ■ 3.039.093.000 759.773.000

78 - Bulut Zeytincilik Ltd. Zeytinci 2.968.129.000 742.033.000

79 - Marmara Siyah İnci Top Zeytinci 2.826.342.000 706.586.000

80 - Arafat Ekmek Ltd. Şti. Unlu Mam. sat. 2.732.104.000 683.026.000

81 - Enkay Mermercilik Mermer Tic. 2.788.155.000 682.039.000

82 - Murat Mefruşat Ltd. Mobilya-hâlı Tic. 2.583.448.000 645.862.000

83 - Bozdemirler İnş. Tüp gaz Fırın 2.554.634.000 638.659.000

84 - Ali Ege Zeytincilik Zeytincilik 2.552.703.000 638.175.000

85 - Körfez Fen Dershanesi Eğitim Öğretim 2.521.476.000 630.369.000

86 - Başaran İnşaat Ltd. Şti. İnşaat 2.379.918.000 594.979.000

87 - Seleci Gıda Ltd. Şti. Toptan Zeytin 2.303.300.000 575.825.000

88 - Yıldız Fırın Ltd. Şti. Fırıncılık Gıda 2.277.888.000 569.472.000

89 - Özkardeşler Oto A.Ş. Ev Eşya Tic. 2.264.565.000 566.141.000

90 - Bulutlar Sigorta Ltd. Şti. Sigortacılık 2.232.019.000 558.003.000

91 - Ağasan Gıda San. Ltd. Şti. Gıda-inşaat 2.231.508.000 557.877.000

92 - Adatepe İnş. Gıda Ltd. Şti. Gıda San. 2.215.545.000 553.886.000

93 - Kafkas Kuyum. Ltd. Şti. Kuyumculuk 2.131.237.000 532.809.000

94 - Anar Fırıncılık Ltd. Şti. Fırın İşit. 2.126.083.000 531.521.000

95 - Oyal Müh. İnş. Ltd. Şti. Mühendislik 2.103.677.000 525.919.000

96 - N.H. Haksan Kasa Ltd. Şti. Kasa İmalatı 2.099.534.000 524.883.000

97 - Hür-Şen Taş. Ltd. Şti. Mühendislik 2.093.297.000 523.324.000 I

98 - Baraklı Tarım Ltd. Şti. Tarım Ürün Tic. 2.082.424:000 520.606.000 j

99 - Numan Sigorta Ltd; Şti. Sigortacılık Hiz. 2.054.519.000 513.629.000

100 ■ Granit Makina Ltd. Şti. Makina İmalatı 2.018.147.000
504.537.000 I
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flspanya Krallığı’nın Türkiye’ye açtığı 410 milyon dolarlık krediden Gemlik’te yararlanacak

Verçfe 

meni

Belediye^nin başına
devlet kuşu konuyor

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in İspanya 
ziyareti sırasında iki ülke arasinda varılan anlaşma gereği, Belediyelere yapılacak 
410 milyon dolarlık krediden, Gemlik Belediyesi de yararlanmak için başvuruda 
bulunduklarını söyledi. Kredi, atıkların değerlendirmesi, doğalgaz dağıtım projesi, 
temiz su temini ve liman inşaat proje uygulaması için veriliyor.
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Gemlik Belediyesi’nin yeni Başkanı 
Mehmet Turgut’un başına devlet kuşu 
konuyor.

Bir süre önce Cumhurbaşkanı Sü
leyman Demirel’in Ispanya’ya yaptığı zi
yarette Türkiye Devleti ile İspanya Kral- 
lığı arasında yapılan kredi anlaşması 
gereği, İspanya Krallığının Türkiye’de 
belediyelere açacağı 410 milyon dolar
lık krediye, Gemlik Belediyesi’nin de ta
lip olduğunu söyleyen Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, verilecek 25 milyon do
larlık kredi için hazır olduklarını söyledi. 
‘“ Gazetemize özel bir açıklama yapan 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, İs
panya Krallığı’nın iki ülke arasında yap
tığı anlaşma gereği Türkiye’deki beledi
yelere vereceği 410 milyon dolarlık kre
dilerin, belediyelere verilecek 25’er mil
yon dolarlık paylardan Gemlik’in de ya
rarlanması için hazırlıkları başlattıklarını 
belirterek, şunları söyledi: 

“Bize ulaşan bilgilere göre, bele
diye bazında verilen 25 milyon dolar
lık kredi benim seçim beyannamem
de belirttiğim bir çok işin yapımında 
kullanılabilecek niteliktedir. Kredinin 
kullandırma alanları, atıkların değer
lendirilmesi projesidir. Bu projeye 
göre katı atıklar yüksek ısı ile gaz ha
line getirilecek ve elde edilen gazda 
enerji olarak kullanılabilecektir. İkin
cisi, doğalgaz dağıtım projesidir, he
men yanımızdan geçen doğalgazın il
çede evsel ve ticari işyerlerine dağı
tım amacıyla kullanılabilecektir. 
Üçüncüsü ise temiz su temini uygu
lama projesidir. Bu da benim progra
mımda olan Nacaklı’ya yapılacak gö
let için finans kaynağı yaratabilir. Bir 
başka proje ise liman inşaat proje 
uygulamasıdır. Mevcut iskelenin şe
hir içerisinden kaldırılarak, Sunğipek 
Fabrikası İskelesinin yanına götürme
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. Uzun süredir bakımsızlık
tan çirkin bir görüntü ortaya 
koyan Atatürk Parkı, Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut’un 
emirleri ile ilk hizmet olarak 
yeniden düzenlendi.

Gemlik’in en önemli yeşil 
alanlarından olan ve içinde 
Atatürk Anıtı’nın bulunması 
nedeniyle de milli bayram tö
renlerinin yapıldığı yer olan 
park, ilgisizlik nedeniyle çirkin 
bir görüntü ve gezi yeri halin
den kurtarıldı.

18 Nisan 1999 seçimlerin
den sonra göreve başlayan 
Mehmet Turgut, Park ve Bah
çeler Müdürlüğü’ne verdiği 
emirle öncelikle Atatürk Par- 
kı’nın düzenlenmesi için kolları 
sıvadı.
.1 Belediye ekipleri, kısa süre 
içerisinde parkın içindeki

Atatürk Parkı 
düzenlendi

ağaçları budadı, toprağı hava
landırarak gerekli bakım işleri
ni tamamlayarak, yeniden va
tandaşların hizmetine sundu.

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, vatandaşların kamu 
mallarına karşın duyarlı olma
sını ve yeni düzenlenen parkı 
bozmak isteyenlere engel ol
malarını istedi.

Parktaki yeşilliklerin ezil
memesini ve çiçeklerin kopa- 
rılmamasını isteyen Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, “il
çemizdeki güzellikleri elbirli- 
ğiyle korumak zorundayız. 
Bu yanliz belediye görevlile
ri ile olmaz. Bu şehir hepimi
zindir. Halkın malını vatan
daş olarak herkesin koruma
sı gerekir. Ben vatandaşla
rımdan görevlere yardımcı 
olmalarını istiyorum” dedi.

Beş noktada 2400 kolibasiline rastlandı.

Gemlik Körfezi 
yine kirli çıktı
İl Sağlık Müdürlüğü tara

fından Gemlik Körfezinden 
alınan su örneklerinden beş 
bölgede deniz suyu kirli çık
tı.

İl Sağlık Müdürlüğü 
Çevre Sağlığı görevlilerince 
13 Nisan günü yapılan 26 
noktadan deniz suyu örnek
leri alındı..

Bursa İl Sağlık Müdürlü
ğü labaratuvarlarında yapı
lan bakteri analizi sonuçları
na göre, Körfez’deki 5 nok
tanın su örneklerinin koli- 
basili miktarının üst sınır 
olan 200’ün 12 kat üzerinde 
olduğu ortaya çıktı.

Karacaali İzcilik Kampı

önü, Küçükkumla Siteler 
önü, Orman Kampı önü, 
Kumsaz Halk Plajı önü 
Gemlik Sunğipek Fabrikası 
önünde kolibasili miktarı 
2400 olarak ^belirlendi. Bu 
alanlarda denize girmenin 
tehlikeli olduğu bildirildi.

Öte yandan Narlı Köyü, 
Büyükkumla plajı, Gemlik 
Hasanağa Kampı, Gemsaz 
Halk Plajı, Kürşunlü Siteler 
önü ile Kumsaz Kayaaltı 
Halk Plajın’dan alınan su 
örneklerinin üst sınırın altın
da olduğu görüldü. İlgililer 
su örneklerinin alınmasına 
devam edileceğini bildirdi 
ler. ;

işlerinde kullanılabilir. Kredi bir proje 
için kullanılabileceği gibi dört proje 
içinde kullandırılabilecektir. Geri 
ödemesi ise kredinin yüzde 50’si on 
yıl ödemesiz, yirmi yıl vade, kalan 
yüzde 50’nin yüzde 85’i iki yıl öde
mesiz, sekiz yıl vadelidir. “

İspanya Hükümetinin Türkiye Tem
silciliği üstlenen İbadesa adlı firma bu 
konuda bize başvurarak, kredinin, uygu
lanmasında işin kendilerine verilmesi 
halinde^ ücretsiz olarak etüd bir proje 

çalışmaları yapılabileceğini bildirdi.
Belediye Başkanı Turgut, firmaya bir 

yazı yazarak konuyla ilgili işlemlerin 
başlatılmasını hukuki ve mali sorumlu
luğu olmayan etüd çalışmalarının yapıl
masını isteği.

Önümüzdeki günlerde İbadesa şir
keti‘yetkilileri ilçemize gelerek, projeler 
Jtonuâunda belediye yetkilileri ile 
biraraya gelecekler.

Su sıkıntısı 
için uyarı

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut,’hayaların ısınması ile 
ilçede önümüzdeki günlerde 
su sıkıntısının başlayabilece
ğine dikkat çekerek, halkı ta
sarruflu su kullanmaya çağır
dı .

İlçeye kurulan 5 bin tonlu 
su deposu ve yeni açılan ar
tezyen kuyularının ,da sıkıntıyı 
gidermede yeterli olmayacağı
nı hatırlatan Başkan Turgut,

Gemlik halkına seslenerek, 
bahçelerin ve sokakların 
şebeke suyu ile sulanma
masını istedi.

Başkan Turgut, “ekipleri
miz ile cadde ve sokaklarda 
toz kalkmaması için müm
kün olduğu kadar sulayaca
ğız. İlçemizde maalesef mik
roplu sular da var. Bunları 
vatandaşlarımıza kullandır
mayacağız” dedi.___________

Ticaret Borsası’ndan 
Marmarabirlik’e 

tepki geldi
Gemlik Ticaret Borsa- 

sı’ndan yapılan açıklama
da, Marmarabirlik’in yaptığı 
zamlara tepki.geldi.

Gemlik Ticaret Börsası 
Başkanı Osman Sarışen 
Marmarabirlik’in 18 Mayıs 
günü, uygulamaya koyaca- 
ğı ürün zamlarının piyasayı 
olumsuz etkileyeceğini 
söyledi.

Sârışeh, “Durgunluk 
süreci içerisinde ülke 
ekonomisinin yapısının 
yöre ticari hayatını olum
suz yönde etkilediğini, 
bu olumsuz yapı içinde 
yüksek oranlı zamların 
ciddi tehlikeler yarata
caktır” dedi.

Yapılan zamların geri 
alınmasının yöre ekonomi
sine fayda sağlayacağını 
söyleyen Sarışen, açıkla
masını şöyle sürdürdü :

“Marmarabirlik’in ülke

ekonomisine fayda sağ
layabilmesi için yapısal 
bazı değişmelere ihtiyacı 
olduğunu biliyoruz. Zey
tincilik sektöründeki en 
büyük korkunun enflas
yon ve resesyon süreçle
ri içerisindeki ekonomik 
yapıdaki stok maliyetleri
nin işletmelere verdiği 
zarardır. Stok yapma alış
kanlığı içerisindeki üreti
cinin gerçek anlamda 
hiçbir karı yoktur. Mar- 
marabirlik, aldığı ürünün 
büyük bir kısmını stokla- 
yıp, doğrudan tüccara 
satar bir niteliğe kavu
şursa, işletmeler stok 
maliyetinden kurtulacak 
ve mikro düzeyde enerji
lerini pazarlama kanalla
rını rasyonelleştirmeye 
vereceklerdir. Böylece ül
ke ekonomisi daha bü- 

[yük fayda sağlayacaktır”

Lastik Top
Havaya attığı topları tutmaya çalışan sirk oyuncuları

nı bilirsiniz. Elindeki topların hiçbirini yere düşürmeden 
havada çevirip durur. Hatırlıyorum, babam da portakal
larla aynı numarayı yapar, bizi güldürüldü. Sanırım elin
de en fazla üç veya dört portakal olurdu. Onların hiçbiri
ni düşürmeden havada çevirmesini hayranlıkla seyre
derdik.

“Hayatınız havaya attığınız toplarla oynanan bir 
oyun olduğunu düşünün” diye bir yazı okudum ge
çenlerde. Yazıda şöyle diyordu: “Hayatın havaya attığı
nız beş topla oynanan bir oyun olduğunu düşünün. 
Bu toplar işimiz, ailemiz, sağlığımız, dostluklarımız 
ve benliğimizdir. Bu beş top içinde bir tek ‘işimiz’ 
lastik toptur. Düşürürsek zıplatabiliriz. Ancak, diğer 
4 top camdan yapılmıştır. Düşerse kırılır, yerine ko
nulamazlar. Bunu fark etmeli ve hayatımızı bu den
geye göre kurgulamalıyız. Oysa hepimiz o lastik to
pu tutabilmek uğruna diğerlerini kırıp dökmüyor mu
yuz?”

Hem de nasıl! Bütün enerjimizi o lastik topu düşürme
meye harcıyoruz. Halbuki onun sahiden lastikten yapıldı
ğını görebilsek, düştüğünde zıplayabildiğihi bilebilsek, 
belki camdan yapılmış o toplara daha çok özen gösteri
riz.

Halbuki lastik topu düşürmemek için camdan yapıl
mış topları hiçe sayıyoruz. Anlayabilsek tek lastik topun 
işimiz olduğunu, düştüğünde kırılmayacağını, yeniden 
zıplayabileceğin!...

. Nafile.
Sağlığımız işimizden daha önemsiz. Ancak çok ciddî” 

hastalanırsak işimize ara verebiliyoruz. Rahatsızlıkları
mız ise çoğunlukla meslek hastalığı sayılan türden.

Ailemiz, işimizden arta kalan zamanı doldurmaya ça
lışıyor. İş arkadaşlarımızı ailemizden daha çok görüyo
ruz.

Dostlarımızı ise ne yazık ki yine iş için arıyoruz. Tele
fon açtığımızda önce hiç görüşemediğimiz, birara buluş
mamız gerektiğini söylüyoruz, ardından işle ilgili herhan
gi bir konuda yardım istiyoruz.

Bizi biz yapan benliğimizi ise ne kadar koruyoruz, ge
liştiriyoruz ve taviz vermiyoruz bunu sakin bir şekilde dü
şünmek lazım...

İşimiz uğruna melerden vazgeçiyoruz, neleri es geçi
yoruz.

Şairin dediği gibi:
Kalbinize yakın bulduklarınızı çantada keklik sanma

yın. Sıkıca asılın onlara, tıpkı hayata asıldığınız gibi... 
Çünkü onlar da hayat da anlamsızdır.

Hayatınızı aşka kapatmayın. Aşkı bulmanın en kısa 
yolu aşık olmaktır; korumanın en iyi yolu işe ona kanat 
takmak...

Hayatı çok hızlı koşmayın, nereden, geldiğiniz ve ne
reye gittiğinizi unutmayın. Hayatın bir yarış değil, her sa
niyesinin tadı çıkarılması gereken güzel bir yolculuk ol
duğunu aklınızdan çıkarmayın.

Dün tarih oldu.
Yarın sır...
Bugünün kıymetini bilin...

Karsak Boğazı’nda 
kaza:

1 ölü, 10 yaralı
Karsak Boğazı’nda geçti

ğimiz pazar akşamı meyda
na gelen trafik kazasında, 1 
kişi hayatını kaybederken 

..10 kişide yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 

Gemlik- Orhangazi yolunun 
Karsak Boğazı Mevkiinde 
piknik dönüşü saat 20.00 sı
ralarında Bursa’ya gelmekte 
olan Gazanfer Güven’in kul
landığı 16 FE 007 plakalı 
hususi oto sürücünün dik
katsizliği sonucu virajı ala
mayarak karşı yola geçti.

Karşı yola geçen araç 
önce Necmi Güven’in kul
landığı 34 JCE 49 plakalı 
otoya çarptı. Hızını alama
yan araç arkadan gelen Ka
dir Çapar’ın kullandığı kam
yona çarparak durdu.

Kazada, Necmi Güven’in 
kullandığı 34 CJE plakalı 
otonun arka koltuğunda otu
ran Ahmet Orman(58) Bur
sa SSK Hastanesi’nde götü
rülürken hayatını kaybetti.

Ayrıca, kazada yarala
nan Necmi Tarık ve Hatice 
Tarık ile karşı yola geçerek 
kazaya sebep olan Gazan
fer Güven (30), Nermin Gü
ven (30) Kadir Artuş (13) 
Gökhan Güven (12) Nihat 
Güven (35) Fatma Güven 
(10) Hakan Güven (9) Tuğ- 
ba Güven (6) Gemlik Devlet 
Hastanesi’nde ayakta tedavi 
gördüler.

Öte yandan aracıyla kar
şı yola geçerek kazaya se
bep olan Gazanfer Özcan’ın 
alkollü olduğu saptandı.
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CargıH’e mahkemeden keşif
Cargill Mısır işletme Tesisleri'nde, mahkeme kararına karşın inşaatının sürdüğü- 

nün“tespit” istenmesini isteyen Sivil Toplum örgütlerinin avukatları, Orhangazi Sulh

İLAN
Bursa il Trafik Komisyonu'nca alırtmış karara 

İstinaden İlçemize tahsis edilen (S) plaka 
almaya hak kazanan kişilerin 10.05.1999- 
31.05.1999 tarihleri arasında İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro 
Amirliğine Müracaatları, bu tarihler arasında 
müracaat etmeyenlerin hakkı kayıp olacağı,

Önemle rica olunur.

İLAN
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN
29.01.1997 tarihinden itibaren Şirketimizin 

BURSA Acenteliğini yürüten MERAL YILDI- 
RIM’ın istifası üzerine acentelik sözleşmesi fes
hedilerek kendilerine Beyoğlu 5. Noterliğinin 
29.01.1997 tarih ve 05747 yevmiye numarası 
ile tasdikli acentelik vekaletnamesiyle verilen 
yetkilerin kaldırıldığı 7397 Sayılı Sigorta Şirket
lerini Murakabe Kanunu hükümleri gereğince 
ilan olunur.

Hukuk Mahkemesinden ke- 
şif istedi.

Mahkeme, bilirkişinin 
yaptığı incelemede, Bursa 
2. İdare Mahkemesi ile Da
nıştay 6. Dairesi’nin “inşa
atın durdurulması”na iliş
kin kararlarına karşın “Car- 
gill’de yapım çalışmaları
nın devam ettiği uzaktan 
yapılan gözlemlerle anla
şılmıştır” denildi. Car- 
gill'den yapılan açıklamada 
ise tesislerde inşaatın faali
yette olmadığını savunurak 
“Ancak, yürütmeyi dur
durma kararının bize 
ulaşmasından sonra ma
kine ekipmanları gümrük
lere çekilmesi, taşınması, 
korunması için gereken
ler yapılmaktadır” görüşü 
ileri sürüldü.

Cargill’de, Danıştay 6 
Dairesi’nin görevlendirece
ği bilirkişi heyeti de keşif 
yapacak. Danıştay, tartış
malı yatırımla ilgili son ka-* 
ran bu keşiften sonra dü
zenlenecek rapora göre ve- 
recek. 

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik İcra Müdürlüğü’nden

Dosya No: 1998/306 Tal.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, evsafı:
Gemlik tapusunda kayıtlı K. Kumla Köyü Hasanağa koyu Pafta: 72-1 par

sel 5392 B Blok 120/13200 arsa paylı 4 nolu gayrimenkul 4 blokta kapı üs
tünde Namtaş 3 Sitesindedir. 2 oda bir salon wc banyo beraber olup 3 ncü 
sınıf işçilik ile yapılmış, mesken olarak kullanılmaktadır. Yerler marley mut
fak ayrıdır. Denizi yandan görmektedir. Elektrik ve suyu mevcuttur. Ek ola
rak odunluk mevcuttur. Gayrimenkulun değeri 5.000.000.000-TL. dif.

Satış Şartları :
1 - Satış 05/07/1999 günü saat H.oo’dan 11.10’a kadar Gemlik Bele d- 

iyesi Düğün Salonu’nda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada 
tahmin edilen kıymetin % 75’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mec
muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle 
alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 15/07/1999 
Perşembe günü aynı yerde saat 11 .oo-11.10 da ikinci artırmaya çıkarılacak
tır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıra
nın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonun-, 
da en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tah
min edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı 
olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çeviri
me ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıç^ 
çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2 - Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nispe
tinde pey akçesi ve bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu ver
meleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 20 günü geçmemek 
üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alı
cıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerinde
ki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler 
ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları ta
pu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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

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

6 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1998/306^1. sayılı 
dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. /

04/05/1999
(Ic. If. K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. .

Marmarabirlik zeytine zam yaptı
Marmârabirlik, sofralık salamura zeytin ürün

lerinin satış fiyatlarına, yüzde 10 İle 30 oranında 
zâm yaptı.

Marmarabirlik Genel Müdür Vekili Şevket Ta- 
maç, birliğin en son 24 Kasım 1998’de ürünleri
ne zam yaptığını hatırlatarak, maliyetlerdeki ar- 

itış ve 6 aylık enflasyonun birliğe getirdiği ekono- 
mik yük nedeniyle zam kararının alındığını söy
ledi.

Marmarabirlik'in zam kararı ile birlikte, jum- 
bo, süper ve hususi tipi zeytine yüzde 30, ekst- 
ra-ekstra, elit, lüks zeytine yüzde 20, duble, seç
me ve birinci tip zeytine de yüzde 10 oranında

zam yapıldı.
Yeni, zamlarla, jumbo tipi siyah salamura' 

Gemlik zeytininin kg fiyatı 1 milyon 260 bin, dub
le zeytininki 400 bin, birinci tip zeytinin fiyatı da 
230 bin lira oldu. Marmarabirlik'in yeni belirlenen 
fiyatlar üzerinden zeytin satışına başlandığı bil
dirildi.

Öte yandan Marmarabirliğin bu zammına 
bilindiği gibi Gemlik Ticaret Borsası Başkanı 
Osman Sarışen tarafından tepki gelmiş, Sanşen 
yapılan zammın enflasyonu körükleyeceğini, 
tüccarı da olumsuz yönde etkileyeceğini savun
muş ve zammın geri alınmasını istemişti.

GEMLİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 
MENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Dosya No : 1998/338 Tal.

Bir Borçtan dolayı aşağıda cins miktar ve kıymeti yazılı menkul, Gemlik Hükü
met konağı önünde 07/06/1999 günü, saat 11.oo-11.10'da 1. arttırma yapılacak o 
gün % 75'ine istekli bulunmadığı takdirde, 08/06/1999 günü aynı yer ve aynı saat
te, kıymetin % 40 ile 2. arttırma yapılarak satılacaktır.

.KDV, damga resmi ve dellaliye alıcılara aittir. Fazla bilgi almak isteyenin yuka
rıda yazılı dosya no’su ile dairemize başvurmaları ilan olunur. 04/05/1999

İcra Müdür Yrd.

KIYMETİ b ADET CİNSİ ________________________ ,
’ 6.000.000,000 TL- 1 VOLVO Marka, 34 V 9538 Plaka sayılı çekici

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik İcra Müdürlüğü’nden

Dosya No: 1998/1941

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı:
İpotek borcundan dolayı Gemlik Tapusunda kayıtlı Hamidiye Mahallesi İstik

lal Caddesi Pafta: 31 ada :167 Parsel: 1 100/700 aysa paylı birinci katta gayri,- 
menkulün Gemlik’in en işlek ye mütana yerinde İstiklal Caddesindedir. İstiklal 
Caddesi'ndeki İmar Bankasının üstündedir, önden ve yandan balkonlar mev
cuttur. Yandaki balkon ufaktır. 1 salon 4 oda 1 mutfak wc - banyo beraber olup 
yatak odasında ayrıca 1 wc mevcuttur. Yerler mermer ile kaplı olup bütün oda
larda halıfleks mevcuttur., Şu anda mesken olarak kullanılmaktadır. Elektrik ve 
suyu mevcuttur. Mucurda kat kaloriferi mevcuttür. Kartonpiyer ile kaplı olup, du
varlar saten boya ile yapılmıştır. Salon parke ile kaplıdır. Geniş bir mutfağı var
dır. Lüks bir dairedir. 149 m2 olup bugünkü değeri 13.000.000.000 TL. dir.

Satış şartları :
1 - Satış 05/07/1999 gün saat 10.oo’dan 10.10’a kadar Gemlik Belediyesi 

Düğün Salonu’nda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edi
len kıymetin % 75’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sa
tış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 15/07/1999 Perşembe günü ay
ni yerde saat 10.oo-10.10 da ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu' 
miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü şaklı kalmak 
üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edile
cektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını 
bulması ve satış isteyenin alacağınarüçhani Olan alacakların toplamından faz
la olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geç
mesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2 - Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’ni nispetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu vermeleri 
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 20 günü geçmemek üzere 
mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. 
Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. |

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

4 - İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale be
deli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müte
selsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kal
maksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelin
den alınacaktır.

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

6 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul et
miş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1998/1941 sayılı dosya nu
marasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

26/04/1999
(İc. İf. K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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YARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

Raylı-Sistem Haftanın Fıkrası
Muzaffer Gürboğa 

Eğitimci

Köşe Dönmece
Köşe dönmece felsefesi Türkiye gibi geri bı

raktırılmış ülkelerde kolayca zemin bulup geli
şebiliyor. Ekonomik bakımdan dışa bağımlı, ka

pitalist düşüncenin kendi dinamikleriyle geliş
mediği, montaja dayalı bir üretimin egemen ol
duğu ülkemizde özellikle 1980 yılından sonra 

^uygulanan politikalar böyle bir kirlenmenin iv
mesini arttırdı. Doğa tahribatı ve yağması uç 
noktalar ulaştı. Kentlerde arsa mafyası türedi. 
Çevre sorunları yaşandı. Köşe dönmece anlayı
şını ahlaksal (etik) bir kirlilik olarak düşünüyo
rum. Medya buna alet olmadı mı? Kolay yoldan 
ev araba kazanmalar toplumda hangi fikrin ge
lişmesini arttırır? Emek harcamadan köşeyi 
dön ve gemisini kurtaran kaptan. Böylesi bir 
süreç, 
f. * Emeğin değer olma değerini 
b * Hukukun işlemediğini
K, * Ekonomik yapılanmanın sağlıklı olmadığı
nın

* Eğitimin niteliksiz ve eksiksiz olduğunu ka
nıtlar.

Bu gidişin önemsenmesi, durdurulması gere
kiyor. Birey kendi tavrını sorgulamalı ve kendi
siyle hesaplaşmalıdır. Herkes kirliliğin oluşma
sında kendi payını ve sorumluluğunu araştırma
lı. Bu sorumluluğunun kendine ne gibi görevler 
verdiğinin bilincine varmalı. Suçu başkalarına 
atma kolaycılığına düşmemeli. Böylesi bir tutum 
sorunların örtülü kalmasına ve "büyüyerek sür
mesine hizmet eder.

Seçimde sessiz çoğunluğun oyuna göz di
kenler, talip olanlar bu köşe dönme felsefesinin 
yaygınlaştığı apolitik sürece katkıları olmadı 
mı? Toplum adım adım sessizleştirilmedi mi? 
Şimdilerde sözleşme adı altında halkın umut ve 
özlemlerini sömürmek istiyorlar, sormak gerekir. 
Ne hakla?

Aslında ağzı olan herkes konuşuyor. Ama 
kimse başkasını dinlemiyor. Kirliliğe karşı tepki
ler örgütlenemiyor. Sivil toplum örgütleri bu so
munları siyasi, platforma taşıyamıyor.

SORU: Rant nedir? Bildiğiniz rant türlerini 
Çevrenizden hangi örneklerle verebilirsiniz.

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 
kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır. 

BİR TELEFON YETERLİ!

Bursa'dakl “Raylı-Sistem”, İnceleme 
sırasında “iki yıl", İhale yapıldıktan 
sonra ise, kredi İşlemleri ve vagon seçi
mi" gibi sebeplerle, yaklaşık “blr-lki yıl 
daha" gecikti.

Ve. Ulaşımdaki sorunlar “halkın 
canına tak deyince", Erdem Saker 
sandığa gömüldü.

Metro ve “raylı sistem” yatırımı zor 
iştir. ;

Mukavelenin yapılması ve mukave
lenin uygulanması bilgi ister ve büyük 
dikkat ister.

Ankara Metrosu iki belediye Baş- 
kanının, görev süresini kapsamına al
dı.

Sayın Karayalçın döneminde, 
“anahtar teslimi" olarak “366 milyon 
dolara” imzalanan mukavele, Melih 
Gökçek’in görevinin son döneminde 
“700 milyon doları" aştı.

Yani, geçen zaman içerisinde, Metro 
maliyeti mukavele bedelinin iki katını aş
tı.

Neydi bu artışın sebepleri.
- Bir tanesi, mukavelede yapılan de

ğişiklikler.
“Change order” denilen sipariş de

ğişiklikleri.
- Ama. En önemli artışlar, firmaya 

ödenen fiyat farklarından kaynaklandı.
- Firmaya “mukavele fiyatlarının 

güncelleştirilmesi” adı altında fiyat 
farkları ödendi. "

- Firmalara “Eskalasyon” adı altın
da büyük fiyat farkları ödendi.

Şimdi, aynı tehlikeler, Bursa Bele
diyesi yönetimini de bekliyor.

- Firma ile Belediye arasındaki ilk pü
rüz, mukavelenin yürürlük tarihi ara
sında çıktı.

Yürürlük tarihi (Temmuz) ayımı, yok
sa (Ekim) ayımı henüz kesin değil.

- Bir kaç gün önce firma tarafından 
yeni Belediye yönetimine, verilen bri
fingle, inşaat işlerinin (bir yıl) gecike
ceği anlaşıldı.

- Alçak tabanlı mı, yüksek tabanlı 
mı olacak diye, vagon kararını hala ve
remeyen Belediye yönetimi, “dış tesli
mat” konusunda da ilave bir gecikme 
ile tanışacak.

- Mukaveledeki tüm belirsiz mad
deler yüzünden meydana gelen gecik
meler, hep Belediye’ye fatura edile
cek.

- Zamanında yapılmayan uyarıların I 
ve geciktirilen cevapların mali ve hu
kuki faturası, Belediye’ye çıkarılacak.

Yeni yönetimin olayı kontrol altına 
alamaması halinde, Bursa ray projesi

Genç kadın son derece hiddet
li bir şekilde, gazetenin yazı işleri 
odasından içeriye girdi.

Gözleri alevler saçarak:
Sosyete haberleri sütunun 

yazarını görmek istiyorum” diye 
bağırdı.

“-Kendisine söyleyecek bir çift 
sözüm var” diye ilave etti.

Odadaki başka bir gazeteci, si
garası ağzında sükunetle cevap 
verdi:

“-Biraz bekleyeceksiniz hanı
mefendi” dedi.

“-Az önce kendisine iki çift sö
zü olan başka bir bayanla birlikte 
ilk yardıma kadar gitti” diye ek
lendi.

Birden aklıma, televizyonlardaki 
magazin programları geldi.

Sporu, siyaseti ve özel yaşam
ları sulandıran “televole” prog
ramları geldi.

Ve. Magazin haberi uğruna 
“trafik kazası kurbanı olan” pren
ses Diana geldi.

Sözün Özü
Uzun süre devam eden, 
Bir anlaşmazlık, 
Her iki tarafın da, 
Haksız olduğunu gösterir.

____________ “Voltaire”

(1970)’ll yıllarda, çok acı günler yaşandı. 
Bu dönemin yöneticileri, ölümlerle so

nuçlanan olayları durdurmada, yeterli du
yarlılığı gösteremedi.

Bu dönemde pek çok genç öldü.
Pek çok genç acı çekti.
Bir çoğunun tahsili yarım kaldı.
Bu dönem hafızalarda, “kabus” olarak 

kaldı.
0 dönemde kendini kurtarabilenlerin 

bazıları, şimdi yeni kurulacak bir hükümette 
yer alacaklar.

Ve. Büyük bir olasılık ile, 20 yıllık bir öf
keyi tarihe gömecekler.

Son seçimler, öfkenin kaldırılmasını ve 
barışın sağlanmasını işaret ediyor.

İnşallah, taraflar bu fırsatı iyi değerlendi
rir.

"uçuk" bir söz
O kadar utangaçtı ki, çırılçıplak bir 

kadın “Dile benden ne dilersen”

Kuzey Garajı Çilesi
Kendi kendimize şöyle bir sora

rım.
Belediyelerin temel görevleri 

nelerdir.
- Birincisi vatandaşların ya

şam koşullarını kolaylaştırmak.
- İkincisi, vatandaşlara ucuz 

ve kaliteli hizmeti sunmak.
Belediyeler bu hizmetleri verir

ken, genellikle karlılığı ön planda 
tutmazlar.

Sosyal hizmet ve sosyal adalet 
ilkelerine önem verirler.

Otobüs şirketleri zarar etse bile, 
ücretlere her fırsatta zam yapmaz.

Bu zararı, bir başka hizmetle 
sağlanan kar ile konpanse ederler.

Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı seçim kampanyaları bo
yunca, “sosyal demokrat” bir 
çizgi sergiledi.

- “Şehir merkezlerine verilen 
Belediye hizmetleri, aynen vatan
daşlara yansıyacak.” dedi.

- “Bursa’yı yaşanabilir bir 
kent haline getireceklerini ifade 
etti.

- 3-4 vasıta değiştirerek, işine 
giden vatandaşların, ulaşım so
runlarını çözeceklerini belirtti.

- Raylı-sistemin daha da geliş
tirilerek kısa zamanda hizmete 
sokulacağına değindi seçimi ka
zandı.

Hem de Bursa’da “tulum’Uçıkar- 
dı.

Şimdi, tüm vatandaşlar hizmet 
bekliyor.

Son yapılan açıklamalardan 
sonra, raylı-sistemin, daha 3-4 yıl 
hizmete giremeyeceği anlaşılı
yor.

Ama. Kısa vadeli önlemler ara
sında, Kuzey ve Batı garajların
daki yeni düzenlemeler yer alabi
lir.

Gemlik, Ovaakça, De m i rt aş, 
Mudanya, Görükle, Gürsu ve 
Kestel halkı bu garajlardan bıktı 
usandı artık.

Bu yörelerde yaşayan insanlar, 
hem gidişte hem dönüşte üç-dört 
aktarmalı ulaşım yaşıyorlar. <

Üç-dört kez ulaşım ücreti ödü
yorlar.

Başkan Sayın Mehmet Turgut, 
halktan yana bir görüntü veriyor.

Aynı çileyi çeken, diğer ilçele
rin Belediye Başkanları ile birlik
te hareket edebilir.

Bu sorunu, “Büyükşehir Bele
diyesine” iletebilir.

Bu sorunun çözümüne, ön-

KÖRFEZ OFSET
Tel : 513 17 97

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTİ. 
ACENTELİĞİ

- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR 

ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR.

- TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, 

YANGIN, KAZA SİGORTALARIYLA 

(TÜM) BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.

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

deyince “özür dilerim” demişti. derlik edebilir.“para makinasına” dönebilir.

GEMLİK REHBERİ Val°va-Kar“^^
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Kartal-Yalova:(İşgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00
İtfalve İ İÖ TEKAnzç 5132066 (Tatil) 09.00-13.00-18.45
Polis İmdat kr TEK İşletme 5134503 Yalova-Slrkeci:(işgünü) 05.50-13.30-17.30 (Tatil)
Hoııs ımaar 55 Turizm Der 5131274 6.30-13.00-17.30 Slrkeci-Yalova:(lşgünü) 09.15-
Jandarma L ^31055 >rSah' ’ 6140095 14.15-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15

PaHs Karakolu S? R70 Prm.Böl.Şf. 5131286 DESTİZ OTOBÜSÜ
rar kam f , on! Milli Eğt. Md. 5131174 Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-13.00-
Gar. Kom, 5131206 Halk Eğt. Mrk. 5131846 14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

Kaymakamlık ' HaikKütüp. 5131353 ^aıs-ıo^^ı^ı^MS-ızoo-
S—E, K-U" Sİ

C. Savcılığı 5131053 Uman Bşk. 5131133 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30
C Savcı Yrd. Mal Md. 5131095 Kabataş-Yalova(İşgünü):8.35-11.00-16.10-18.25
Emnîv^ M 5 Nüfus Md. 5133742 (Haftasonu : 09.15-11^6.15-18.35
tmnıyeTM. 5131028 .özel İd. Md; 5131507 FERİBOT

TapuSIö. Md. 5131414 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı)
Müftülük 5131364 07.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-

ULAŞIM , ■ Gümrük Md. 5 3 411- 20.30-22.30 (Pzt.Salı.Çrş.Prş.)
Uludağ Turizm 5131212 Tekel Md. 513T042 07.30-08.30-10. go^'^o^umartes?)16’3° V'3

Aydın Turizm 5132077 Ver. Da. Md. 5132360 08 30-10 30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-20.30-
Iİçe Tar. Md. 5131186 22.30 (Cuma-Pazar)
IcaSân, Md. K15U00J _____________ _____ _

KİRAIJK
Kumla’da 

Havuzlu Kiralık 
Daire

Tel: 513 17 97

SATILIK
EV ve ARSA

Gazhane Cad.
GürçayApt. .

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

'pev.etHas^^OO q Belediye gggz 513 12 95
’ SSK Hastanesi 5132329 Başkanlık lı?452o‘23 ^k9°z 513 16 37

Mer. Sağ. Ocağı 5131068 fX°nhk . 5 34520 Ocakgaz 513 16 37
TAKSİLER Otobüs İşlet. H&22 FrgaZ '

Körfez TaksI 5131821 Şu İşletmesi 5134521-115 fcasaaz 5 3 45 46
çınar Taksi 5132467 [We 5132325 5 4 28 41
Güven Taksi 5133240 M' 6134521-182 Sffîkltgaz 513 65 00
Gemlik Taksi 5132324 YaZi lş.Md. 5134521-111 A|evgaz 513 40 95
Manastır Taksi 5^143550 öu Arıza . Yalnız 185 BP Gaz 514 59 81
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Gemlİkspor

veda etti
Gemlİkspor 3 lig’e terfi 

ikinci kademe maçları için 
gittiği Salihli’de Manisa gru
bunda Bursa’nın diğer tem
silcisi Gürsuspor’a yenilince 
hayal kırıklığına uğradı.

Birinci turda Sakarya’da 
oynadığı dört maçını da ka
zanarak" ikinci tura geçen 
Gemlİkspor Gürsuspor ma
çında Ali ;ve Beyadin’in gol
lerini önleyemedi vb saha

dan 2-0 mağlup ayrıldı.
Manisa grubunu ilk ma

çında Gürsuspor’a yenilerek 
hayal kırıklığı yaratan Gem
lİkspor İkinci maçında Var
sak Belediyespor’u 3-0 yen
meyi başardı.

' Bu sonuçlardan sonra 
Gemlİkspor yıllar sonra ge
len 3. lig şansını iyi değer
lendiremedi ve 3 lig’e veda 
etti.

I Gemlİkspor. 2. tur maçlarını oynamak için gittiği Salihli’de 
| 3. liğe çıkma şansını iyi değerlendiremedi.

ismi

HAFTAYA BAKIŞ
Kadri GÜLER

Avcı neden kaybetti
birinci sayfanın devamı

Nurettin Avcı, Haşan Başaran, İbrahim Tunca ve Esat Coş1- 
kun’un’İlçe Başkanlığı dönemlerinde yönetimdeki görevini sür
dürdü.

Esat Coşkun’un sekreter üyesiydi.
Coşkun, milletvekilliği için aday adayı Gıdu. Önseçimlerde 

Avcı ve arkadaşları Mehmet Gedik için çalıştılar. Esat Coşkun 
ikinci bölgede seçilebilecek bir sıra olmasına karşın, genel mer
kezin rahmetli Mümin Gençoğlu’nu araya sokulmasıyla şansı 
kaçtı. Avcı, ilk hatasını o yıllarda yaptı.

Gemlikli bir aday yerine, Mehmet Gedik’i .tercih etti.
Gedikle ilişkileri o tarihlerde başladı.

. Gedik, seçimlerden önce Mesut Yılmaz tarafından harcari- 
dı, Avcı da sandıkta...

. Bizde siyaseti hocalarından öğrenenler kötü öğreniyorlar.
Aldıkları siyasi terbiye, hep tek adamlık üzerine kurulmuş, 

tasfiyeye yönelik darkadrocu düşünceden geçiyor.
Avcı, siyasetin yenisiydi. İlçe Başkanı olunca, kendini siya

sete sokanları, birlikte çalıştıklarını kendi geleceği için tehlikeli 
gördüğünden, tasfiye etme için taktikler geliştirdi.

Nezih Dimili’nin Belediye Başkanlığı dönemi, Mehmet Ge- 
dik’in Genel Başkan Yardımcısı olduğu yıllardı. Gedik, Mesut 
Yılmaz’ayakın bir kişiydi. Nurettin Avcı ise Gedik’ci bir ilçe baş
kanı..

Bu durum, Nurettin Avcı’nın Belediye Başkanı adayı olması
na yetti de arttı bile. ,

Avcı, 1994 seçimlerinde Belediye Başkanı seçildi ama parti 
ile bağlarını hiç koparmadı.

Zayıf ve siyaset yapma yeteneği olmayan kadrolarla, parti 
içindeki gücünü hep elinde tuttu.

O artık bir gölge başkandı.
Partinin ilçe başkanı görünürde Adnan Tekin’di ama ardın- 

| daki isim Nurettin Avcı’ydı,
Bu nedenle kendisi belediye başkanlığına aday olurken, Fa

ruk Güzel’e hep uzak hedefleri gösterdi.
Faruk Güzel ise partinin herşeyiydi.
Oy potansiyeli elindeydi, finansmanını tamamen o karşılı

yordu. Seviliyordu...
18 Nisan yerel seçimleri öncesi ANAP içinde demokrasinin 

işlememesi, yani ön seçim yapılmaması, yine kırgınlıklara ne
den oldu.

Haşan Baişaran,"ortaya sandık konsun” adayım diyordu.
Ama, genel merkez yine Avcı’yı aday gösterdi.
Partinin kuruluşunda büyük emekleri geçenler, Nurettin Av- 

cı’nın ilçe başkanlığı ve beş yıllık belediye başkanlığı dönemin
de siyasetten dışlandılar. Bazıları delege bile yapılmadı, hatta 
üyelikleri yenilenmedi. .

Hakkı Çakırlar, Haşan Başaranlar, İbrahim Tuncalar, Esat 
Coşkunlar, Nurettin Avcı’ya kırgındılar.

İşte ANAP bu ortamda Seçimlere girdi.
Faruk Güzel ise 6. sırada seçilemeyeceği yerden aday gös

terildi. Burası iplerin koptuğu andır. Güzel işte bu sırada Av- 
cı’dan desteğini çekti. Maddi yardımlarını esirgedi ve Mehmet 
Turgut’u desteklemeye başladı.

Bunda, Güniz Sokak siyasetçilerinin etkisi büyüktü. Kırgın 
Faruk Güzel, Yılmaz kırgını Mehmet Gedikle oy bile kullanma
dan, iş bahanesiyle Moldavya yollarını tuttular. Ama, Faruk Gü
zel, giderken her yere mesajlar bırakıp hedefini göstermişti.

Sonuç, dar kadrocu siyasetçinin yenilglsiydi.
Kazanan mı? ; *
Merkez sağdaki kırgınların da oyunu alan Mehmet Turgut 

oldu.

GemlikspörBasketboltakımı terfi maçlarında oynadığı 6 karşılaşmanınsın! kazanarak grubunda birinci olup 2. lig’e adını yazdırdı

Gemlİkspor Basketbol
Takımı 2> .ligde I

Gemlİkspor 76 - Bolu Geredespor 63, Gemlİkspor 90 - Samsun DSİspor 55
Gemlİkspor 68 - Ankara Şekerspor 55, Gemlİkspor 82 - Tekirdağ Telekom 66

Gemlİkspor 66 - .Ankara Karagücü 80
Gemlİkspor Basketbol Takımı Basketbol 2. ligi terfi 

maçlarını oynamak için gittiği Bursa Atatürk 
Stadyumu’ndan 2. lig takımı olarak döndü.

Maçların Bursa’da olmasının avantajıyla Bursa’ya gi- 
clen takımımız hem Bursa’yı hem ilçemizi başarılı bir şe
kilde temsil ederek altı günde oynadığı dört maçı kaza
narak 2. lig’e adını yazdırdı.

Antrenör İsmail Beleşin kenardan çok iyi motive ettiği 
Gemlİkspor, oynadığı maçlarda yarı sahada baskılı 
savunma yaparak ve rakibin top getiren oyun kuru
cusuna ikili sıkıştırmalar uygulayarak rakip takımların 
oyun sistemini bozdu.

Turnuvanın, iddialı takımı Gemlİkspor Basketbol 
Takımı ilk maçını Bolu Gerede ile oynadı. Her iki yarıda 
da etkili oyunuyla 76-63 yenerek; ilk maçta kendisine 
önemli bir avantaj sağladı.

İkinci maçını ise Samsun DSİ sporla oynadı. Bu 
maçta da rakip takıma her bölgede üstünlüğünü kabul 
ettiren.Gemlİkspor Basketbol Takımı, maçı 90-55 farklı 
skorla kazanarak üçüncü maçına hazırlandı.

Üçüncü gün üçüncü maçını Ankara Şekerspor’ya 
yaptı. Bir gün önce Bolu Gerede’ye farklı yenilerek avan- 
Itanjını yitiren Şekerspor önünde oyuna stresli başlayan 
İGemlikspor Basketbol Takımı savunmada istekli,. 
Ihücumda dağınık bir performans sergiledi. Maça yarı 
isahaya baskılı savunmayla başlayıp daha sonra 2-3 
lalan savunmasına dönen Gemlİkspor, ikinci yarıda da 
jbaşkent takımının peşpeşe top kayıpları yapmasıyla 
“Gemlİkspor karşılaşmadan 68-55 galip ayrılarak 2 lig’e 
.çıkmayı garantilemiş oldu.

Grup maçlarında sonuncusunu cuma günü Tekirdağ

Kalfalık
ve

ustalık 
sınavları 
başlıyor

Gemlik Çıraklık Eğitim 
Merkezi’nde kalfalık ve usta
lık belgesi almak için 1998- 
1999 yılı- ikinci dönemini 

jokuyan öğrencilerin sınavla
rı haziran ayı içinde yapıla- 
cak.

1998-99 öğretim yılı yaz 
|'dönemi kalfalık ve ustalık sı
navlarına katılacak olanlar 
117 Mayıs pazartesi gününe 
[kadar Gemlik Çıraklık Eğiti
mi Merkezi’ne şahsen baş- 

yvuruda bulunmaları gereki
yor.

Başvuruda bulunmayan
lar haziran ayı içerisinde ya- 
j pılacak sınavlara giremeye
cek, sınav haklarının da kül
li (anılmış sayılacakları bildiril
di. . ■■

Öte yandan ustalık bel- 
|gesi alarak, usta yeterliliği 
|ı kazanlara 24 Mayıs-7 Hazi- 
b ran tarihleri arasında “Usta- 
j lık eğitimi için iş pedagoji
si kursu” açılacak.

Kursa katılmak isteyen
lerin 21 Mayıs cuma günü 
isaat 14.00’e kadar başvuru
rda bulunmaları gerekiyor.

O Bir günde rutuşlu vesikalık ( 
> O Çocuk pozları 
‘ T) Düğün Nişan çekimleri

(5 Acele amatör baskısı

O Metrelik büyük boy baskılar
O Bilgisayarlı fotoğraf büyütme 

O Slayt (Dia) çekimleri

SATILIK DAİRE 
Balıkpazarı’nda 
2+1 deniz gören 

110 m2 daire 
Tel : 513 17 97

Telekom ile oynadı. Bu maça 2.lig’e kesin çıkmış 
olmanın rahatlığıyla başlayan Gemlİkspor Ozan, Serdar 
ve Muzafferin mükemmel oyunlarıyla karşılaşmadan 
82-66 galip ayrıldı.

Grubunu lider olarak çıkan ve 2. lig’e çıkmayı garan
tileyen Gemlİkspor Basketbol Takımı grupların şampi 
yonluğu için son maçını Ankaragücü ile yaptı ve maçtan' 
80-66 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçlardan sonra Gemlİkspor, Bolu Gerede, ve 
Ankaragücü takımları ikinci lig vizesini , aldı, 
Müsabakaların sonunda 2 lig’e yükselen takımlara ödül
leri verildi.

2. Lig vizesi alan Gemlİkspor Basketbol Takımı, maçtan 
sonra yaşadıkları büyük sevinci antrenörleri İsmail | 

, Beleş ve yönetim kurulu üyeleri ile paylaştılar.

FOTO Ş€N
GEMLİK FOTOĞRAFÇIUĞLVDA 

30. YML
YU: 1969 GEMLİK’TE BİR İŞYERİ KURULUY0R.BU İŞYERİ ZAMANIN SİYAH 

BEYAZ FOTOĞRAFÇILIĞI KONUSUNDA UZUN YILLAR HİZMET VERİYOR. 
YIL: 1999 VE BU İŞYERİ KURULUŞUNUN 30. YILINDA

FOTOĞRAFÇILIĞIN PEK ÇOK DALINDA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR.

O Poloroıd ânında vesikalık
O Sünnet çekimleri ve davetiyeleri

O Video çekimi ve kayıt

JBeleı 
âyareti 
110 mil] 
bulundu 
lemizsı 

> Bekd 
jıt'ımgi 
ıs başını

Başka 
mumda 
bir çok 1 
si için öı 

ı Mkn 
I Cami 

niıtl’in 
namda 
nantica 
kşe’de 
j renin

O Fotoğraf makine ve malzeme satış
O Kaplama Laminasyon

O Fotoğraftan disk’e kayıt
O Reklam ve sanayi fotoğrafçılığı

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

FOTO Ş€N

Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. No: 49/A GEMLİK Tel: (0.224) 513 18 24

GLMIJK’LILER;
Sevgili Gençler;

Denizi Seviyorsanız, Uluslararası Belgeli 
(CMAS) Belgeli Balıkadam Olmak 

İstiyorsanız Su altı Eğitimlerine katılın.
Mehmet ELBASAN

Cep Tel: (0.532) 687 02 37



Törenler, yarın saat 09.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başlayacak. Kartal’da üç kişi tarafından kaçırılan
Şeref Genç ve Yaşar Karaoğlan’ı peçete kurtardı.

Kumla’da rehine
coşkuyla kutlanacak

Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın yarın 80. yıldönümü. 
Atatürk Stadyumu’nda saat 10.oo’da başlayacak olan törenler, coşkuyla 
kutlanacak.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bay- 
ramı’nın 80. yıldönümü yarın tüm yurtta coşkuyla 
kutlanacak.

ilçemizdeki törenler, yarın saat O9.oo’da Atatürk 
Anıtı’na protokolün, dernek, kuruluş temsilcilerinin 
çelenkler koymasıyla başlayacak.

Daha sonra Atatürk Stadyumu’nda yapılacak 
ikinci törenler için protokol, stada gidecek. Saat 
lO.oo’da Kaymakam, Garnizon Komutanı, Belediye 
Başkanı öğrencilerin ve halkın bayramını kutlaya
cak.

İstiklal Marşı ile bayrağımız göndere çekilecek. 
Daha sonra ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet

Tuna, günün anlam ve önemini belirten bir konuş
ma yapacak. Gençlik adına Anadolu Lisesi öğrenci
si Hatice Terzi’nin konuşmasından sonra Ata
türk’ün Gençliğe Söylevi Anadolu Lisesi öğretmeni 
İsmail Çetin tarafından okunacak. Gençliğin Ata’ya 
cevabı ise tüm öğrenciler tarafından seslendirilecek.

Şiirlerin okunmasının ardından gençler, Türk 
Ulusu ve Cumhurbaşkanlığı adına üç kez “Sağol” 
şeref çağrısında bulunacaklar. Gençlik Marşı’nın 
söylenmesinin ardından resmi geçit ve gösteriler ya
pılacak. Liseler arası atletizm yarışmalarından son
ra, dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek. 
Gece ise saat 21 .OO’de fener alayı düzenlenecek.

operasyonu
Kartal Köprüsü’nde durdurdukları araçta bulunan Şeref Genç 

ile Yaşar Karaoğlan’ı fidye için kaçırıp, Küçük Kumla’da üç gün re
hin tutan Halil İbrahim Yılmaz, Selahattin Temiz ve Nihal Koçak ad-

Nihal Koçak, Halil İbrahim Yılmaz, 
Selahattin Temiz adh fidyeciler, 

yakalandıktan sonra Kartal'da tutuklandılar.

h zorbalar, jandarmanın 
yaptığı başarılı operasyon 
sonucu kıskıvrak yakalandı
lar.

Fidyeciler, kaçırdıkları 
marketçi ve öğretmenin üze
rindeki paralan aldıktan 
sonra 500 milyon lira fidye 
istediler. Para ödenemeyince 
zorbalar, iki genci Kumla’da 
işkence yaparak, bir daireye 
kapattılar. Genç ve Karaoğ- 
lan pencereden attıklan pe
çeteye yazdıkları yardım 
isteği sayesinde kurtuldular.

Haberi sayfa 3'de

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

19 Mayıs’ı kutlamak
Yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 80. yıldö

nümü ulusça coşkuyla kutlayacağız.
Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkesinin 

paylaşımını İstanbul’da izlerken, kurtuluşun saray çevresin
de değil, Anadolu’dan başlayacağını arkadaşlarıyla gizli ola
rak yaptığı toplantılarda ortaya koymuştu.

Bunun için Samsun’a çıkarken boğazı kuşatmış olan 
düşman donanmalarına doğru bakıp “birgün geldikleri gi
bi giderler” sözü dudaklarından dökülmüştü.

19 Mayıs 1919 Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır.
Köhneleşmiş saltanatın, yerini Cumhuriyete bırakacağı 

bir dönüm noktası..
Kurtuluş meşalesinin yakıldığı önemli bir gün...
Bir önderin, kurtarıcının, devrimcinin halkıyla buluştuğu 

ve bağımsızlık savaşını başlattığı tarih 19 Mayıs ...
Bu başlangıç sonrası yaşananlar ise ihanetler, mandacı

lık istemeleri, düzenli ordunun kurulması, TBMM’nin açılışı 
ve özgürlüğe giden uzun dikenli bir yol...

Yeni düzen, yeni devlet, Cumhuriyet...
Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençliğin bayramı

nın 80. yıldönümünü kutluyoruz.
Büyük kurtarıcı kurduğu Cumhuriyeti genç kuşaklara 

emanet ederken, içte ve dışta Cumhuriyeti korumak için bir
çok zorlukla karşılaşacaklarını işaret eder söylevinde.

Bugün yaşadıklarımız, onun ne denli haklı olduğunu 
göstermiyor mu?

Cumhuriyet, yalnız şeriatçı akımlarla yıkılmaz, bölücülük 
macarelarıyla paramparça olmaz.

Cumhuriyet o’nun “dahili behbat’lar dediği vurguncu
lar, soyguncularla da yıkılır.

Ülkenin bankaları siyasilerce talan edildi. Bir dönem 
bankerlere halk soyduruldu, şimdi zenginlik kaynakları hal
kın değil bir avuç azınlığın eline veriliyor.

Siyasiler hükümet olma gücü ile büyük zenginliklere ka
vuşarak, elde ettiklerini yabancı ülkere kaçırıyorlar.

Cumhuriyet devleti, Cumhuriyetin yetiştirdiği büyükler 
tarafından talan ediliyor.

Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençliğe büyük 
görevler düşüyor.

Gençliğin Cumhuriyetin kendilerine sunduğu olanakları 
iyi kullanmaları ve Türkiye’yi 21. yüzyıla çağdaş kafalarla ta
şımaları gerekiyor.

Yarın onların.
Atatürk bunu 80 yıl önce gördü, biz hala göremiyoruz.

KISA KISA KISA KISA

Halk Eğitimi 
sergileri açılıyor
Halk Eğitim Merkezi Mü- 
dürlüğü’nce açılan kurs
larda, başanh kursiyerle
re belgeleri verilecek, ser
gi düzenlenecek.

Haberi sayfa 2’de

“Dünya Süt Günü’nde 
Süt İçin, Süt İçirin” 
İlçe Tarım Müdürlüğü, 
Dünya Süt Günü 
nedeniyle süt içme 
çağrısında bulundu.

___ Yazısı sayfa 4'de 

Halk Eğitim Merkezi 
Müdürlüğü’nden 
bilgisayar kursu

Haberi sayfa 4’de

Zeytinyağı Prim 
Uygulaması ilçe 
Komisyonu kuruldu 
Zeytinyağ üreticisine sa
tışlarından ötürü destek
leme primi ödenecek.

Haberi sayfa 3'de

Pebeo Kumaş Boyama 
Yanşmasında Türkiye 
İkincisi olduk Sayfa 2'de

Bayanlar, TSK 
Güçlendirme
Vakfı’nın 
çayında 
eğlendiler

Türk Silahlı Kuvvetleri
ni Güçlendirme Vakfı 
Gemlik Temsilciliği’nce, 
geçtiğimiz hafta cumartesi 
günü Milton Aile Gazino- 
su’nda vakfa yardım ama
cıyla düzenlenen çay, eğ
lenceli ve coşkulu geçti.

Bursa Clup S’in spon
sorluğunu yaptığı çayda, 
bayanlar, vakfa hem yar
dım ettiler, hem de müzik 
eşliğinde bol bol eğlendi
ler.

Vakıf temsilcileri, dave
tiye satışlarında yardımla
rını esirgemeyen Gemlikli
lere ve esnafa teşekkür et
ti.

Fuhuş suçundan gözaltına aldığı 3 kişiyi
15 milyon lira karşılığında serbest bırakmış

Uzman Çavuş rüşvet 
suçundan yargılanıyor

Gemlik Jandarma Komutanhğı’nda görevli 
Uzman Çavuş İsmail Durur, rüşvet suçundan 
yargılanıyor.

Sevgilisi sanılan Hanife Yılmaz ile birlikte 
görevli olmadığı halde baskın düzenleyen 
Uzman Çavuş İsmail Durur, fuhuş suçundan 3 
kişiyi gözaltına alarak, serbest bırakmak için de 
15 milyon lira para isteyince hakkında dava 
açıldı.

Haberi sayfa 3 'de

Endüstri Meslek Lisesi’nde üzücü olay

Sınıf arkadaşını 
bıçakladı

Endüstri Meslek Lise
si’nde meydana gelen 
olayda, Ömer Faruk Be
kar, arkadaşı Mikail Ba- 
bacan’ı bıçakladı.

Geçtiğimiz hafta baba
sı ile birlikte kredi notu 
için okula gelen Bekar, 
daha önce aralarında ge
çen tartışma nedeniyle 
kendisini döven ve kolu

nun kırılmasına neden 
olan sınıf arkadaşı Mika
il Babacan’ı görünce tar
tışma yeniden çıktı.

Cebindeki bıçak ile 
Babacan’ı koltukaltı ve 
baldırından bıçaklayan 
saldırgan öğrenci, polisçe 
yakalanarak, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.

Haberi sayfa 3’de

CHP’den bayram kutlaması
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı 19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe 

Başkanı Bekir Pehlivan, “Türki
ye Cumhuriyeti Türk Gençliği
nin Ata’sından aldığı en büyük 
hazine ve emanettir. Cumhuri
yetimizi yüceltmek ve koru
mak Türk gençliğinin kutsal 
görevidir.” dedi.

Haberi sayfa 3’de

TAŞI GEDİĞİNE
Jnan ~Uaw\e.r

BOZULDU....

Konuşunca Rahşan Yenge, 
Bozuldu beklenen denge 
Siyaset giriverdi renkten renge 
Dilerim dönüşmez cenge ...
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| KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Köşeye sıkışan siyaset
Rahşan Ecevit'in Milliyette yayımla

nan görüşleri, “Oldu da bitti maşal
lah!” havasıyla izlenen DŞP-MHP- 
ANAP koalisyon drtaklığı umutlarını yık
tı. Gerçi burası Türkiye, bu yazımın’ya
yımlanacağı güne değin ne olacağı ko- 

Jay kestirilemez, ama galiba Mesut Y>l* 
maz'ın, “Ecevit görevi Köşk’e iade 
edebilir” öngörüsü gerçekleşeceğe 
benzer.

Ne diyordu Rahşan Hanım :
“Gençleri silahlandırdılar, sayısız 

can aldılar, çetelerle kucaklaştılar. 
Bunlar unutulur mu?”

Doğru, bunlar unutulmaz, unutulabi- 
lemez! Örneğin gazeteniz Gemlik Kör
fezin Yazı İşleri Müdürü. Cengiz Gö- 
ral’ın, bir yaz akşamı evine dönerken Ül
kü Ocakları Bursa Şubesi Başkanı 
Mustafa Karaca tarafından ensesinden 
kurşunlanarak öldürülmesini unutabilir, 
miyiz?

Unutabilir misiniz?
Ya daha başkalarını?..

. Onun için Rahşan Hanım haklıdır, 
“bunlar unutulur mu?”„

Ne var kİ 1957’den beri Türkiye siya
setinde önemli görevler almış, dört kez 
başbakanlık yapmış’ deneyimli çok bir si
yasetçi olan Bülent Ecevit’in, büyük bö
lümü eski CHP yandaşları olan DSP ta
banının ve seçmeninin “kurtlarla 
dans”ı içine sindirip sindiremeyeceğini, 
önceden kestirmesi gerekirdi, bana ka
lırsa kestirmiştir de.

Buna karşın bir süre denedi sanırım, ', 
CHP ve Baykal’dansa, MHP ve Bahçe- 
li’yi kabul ettirebilmek için çaba harcadı 
gibime geliyor. Ama olmadı, he DSP 
Grubu, ne de Ecevit rüzgarına kapılan 
seçmenler olumlu bakmadılar bu yöneli
şe. Onun üzerine konuşturdu Rahşan 
Hanım’ı.

^Şimdineöiacak?
Burası Türkiye, konumuz Türkiye’nin, 

siyasetçileri. Onun .için yine de her şey 
olabilir. Ancak seçimlerden hemen sonra 
yazdığım gibi, DSP parlamentoda “mu- 
halefef’e düşebilir, hatta güçlü olasılık 
bu. Ecevit’in 1980 sonrasından bu yana 
süregelen’ tutumu, sonunda Türkiye'yi 
bir kez daha “Milliyetçi Cephe” hükü
metlerine mahkûm edeceğe benziydr.

Özcesi köşeye sıkışan yalnız CHP ve 
Bâykal değil, Ecevit ve1 DSP de dar açılı' 
bir mekana doğru sürükleniyor? Öpü-' 
müzde kritik günler vat...

Sol’un iktidar adayı partisi ve liderinin 
durumu kritik de, parlamento dışında

kalmış partisinin durumu umut verici mi?
Pazar günü Bursa İl yönetimi-bir “da

nışma kurulu” toplantısı düzenledi. 
Umarım ki haber vermekte başarısız 
olunduğu içindir, CHP’riin sorumlu yöne
tici ve kurultay delegeleri bile yeterli ilgi
yi göstermemişlerdi toplantıya.

Söz alanlar,; partinin üst yönetimini 
açıkça eleştirdiler ve artık -hiç değilse bu 
dönemde- görev almamaları gerektiğinin 
altını çizdiler. Bir kişi dışında: Yüksel Ak- 
su... .

Aksu, Parti Meclisi’ndeki Baykalcı- 
Keskinci tutumunu bu toplantı da da sür/ 
dürdü. Örgütü tanımadığı, CHP’lilerin 
neler hissettiğinden pek de haberdar ol
madığı . izlenimini veren bir konuşma 
yaptı eski milletvekili. Hoş kaçmadı, hiç 
değilse söz almayabilirdi...

İddia ediliyor ki: Genel sekreter yar
dımcılarından Eşref Erdem, geçen kurul-: 
tayda kader birliği yaptığı bazı delegele
re, “Baykal’ı yeniden aday göster
me”^ amaçlayan birer metin göndere
rek imzalarını almak istemiş!

Ve... -
CHP’riin düştüğü durumun vahameti 

ni iyi kavrayari?eski yoldaşlarından “Ha
yır” yanıtınıa|mış. Kurultay delegeliğine 
değin yükselriiiş bir CHP’liden, “Ah- 
feş’in keçisi” gibi başını sallayıp dur
masını bekleyecek denlirşaşkm birşiya- 
setçi davranışı bu!

Utandırıcı?'. '
Anlaşılıyor ki, Adnan Keskin ve şüre

kası da köşeye sıkışmış durumda. Nere
ye saldıracaklarını bilemiyorlar. Parti üst’ 
örgütündeki fuzuli varlıklarını sürdürebil
me inadıyla, CHP’yi yerin dibine batır
maya bile hazır bir tuturiı ‘sergileclikleri- 
nip farkına varamıyorlar, yazık! , .

Oysa CHP yenilenmek zorunda, ye
nilemezse bitecek .çünkü. Önun“İçinf sı- 
’kıştırıldığı köşeden bu kurultayla kurtul* 
ması gerekli, kurtulacak, inanıyorum bu
rna...

Ve unutulmaması gereken, bu kurul
tayda, CHP’de demokratikleşmeyi baş
latacak kadroların göreve getirileceği. 
Bu kurultayda “lider” değil, CHP’yi hi^ip 
hastalığından ve kavram kargaşasından, 
arındıracak bir geçiş süresinin “genel 
başkan” ı seçilecek.

Adaylar bunu çok iyi değerlendirmeli 
ve partiyi bir kez daha Keskin ekibinin 
tuzağına düşürmemek için özveride bu
lunmayı içlerine sindirebilmeli?

Beklenen bu...

Halk
Eğitimi 
sergileri 
açılıyor

Gemlik Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürİüğü’nün 
1998-1 §99 eğitirn-öğretim 
yılında açmış olduğu kurs
ları;] sergi ve belge dağı
tım törenleri başlıyor.

Sergileri 24 Mayıs 
1999 günü Muratoba Kö- 
yü’nde saat 15.oo de ve 
Engürücük Köyü’nde ise 
saat 16.oo’da makine na-r. 
kışı gergisi ile başlayacak’.

26 Mayıs 1999 tarihin
de Karacalji Köyü saat 
15.oo’de makina nakışı, 
aynı gün saat 16.oo’da 
Narh Köyü’nde el sanatla
rı sergisi açılacak. ।

28 Mayıs 1999 günü, 
Umurbey’cle saat 1 B.oo’da 
makine nakışı ve el sanat
ları sergisi, 8 Haziran 
199.9.tarihinde ise Gemlik 
Belediye Düğün Salö- 
nu’nda tüm branşlarla ilgili 
karma kermes yapılacak.

14 Haziran 1999 Per
şembe günü ise Halk Eği
timi Merkezi binasında sa
at 15.30'da‘giyim, makine, 
nakışı, ev mefruşatı, el sa
natları sergileri açılacak. '

Öte yandan 1998-1999 
öğretim yılında giyim, ma
kine nakışı, ev mefruşatı, 
öl sanatları,' uygulamalı 
anne eğitimi, kuaförlük, 
bilgisayar operatörlüğü, 
kalorifer ateşçiliği, okuma 
ve yazma kurslarına katı
larak, başarı ile tamamla
nan kursiyerlere belgeleri 
aynı yer ve şaattie verile
cek.

DANS
Snaiit&ı,

Yazarımız Dursun Ergüler’in şehir dışında olma
sı nedeniyle yazısını yayınlıyamıyoruz.

Gemlik KÖRFEZ

BASIVDAV SI’ÇMI IJ IÎ

HAŞAN PULUR

Buralara adım adım gelindi
Türban denilen başörtüsü biçiminin “siyasi 

İslam”ın simgesi, alem’i olduğuna itiraz edenler 
kadar, değişik düşünenler de var. Bunlardan bir. 
kısmı “Ne olur, türban siyasi bir simgeyse” di-1 
yorlar, “her siyasi hareketin simgesi yok 
mu?”

Doğru, rozetler, flamalar da birer simge.... üfl
Yalnız “türban” siyasi İslamın simgesi kabuk 

ediliyorsa, Fazilet Partlsi’nin de “siyasi İsla- 
mın” partisi olduğunu kabul etmesi gerekmez 
mi?

* * ♦
SEVİNÇ Ûstüni Humeyni .hareketi sırasında 

İran’da bulunan bir diplomatın eşi.... İran’da sil 
yasl İslam rejiminin nasıl yerleştiğini adım adım’ 
görmüş ve yaşamış, anlatıyor :

“Başörtüsü önce bizdeki gibiydi, gelenek
sel olarak kadınlar başlarını örtüyorlardı, 
sonra uzun kollu giyme zorunluluğu geldi, da
ha sonra çorapsız sokağa çıkmak yasaklandı, 
Üç yılın sonunda da kapkara kapandılar. Hu- 
meyniciler geldikleri zaman üç yıl militan ye
tiştirmeye çalıştılar, militan yetiştirirlerken 
de, orduyu safdışı bıraktılar. Militanlar yeti
şince de icraat başladı, şartlara uymayan ka
dınlara jiletle saldırdılar, kezzap attılar, mak
yajlı kadınlan kötü kadın diye hapse soktu
lar. Aslında da bu anlattıklarım, görüp yaşadı- 
larımın özeti bile değil.”

Not: Haşan Pulur’un 13 Mayıs 1999 Milliyet 
Gazetesi’ndeki “Olaylar ve İnsanlar” adlı köşe
sinde alınmıştır. m

Pebeo Kumaş Boyama 
Yarışmasında Türkiye 

İkincisi olduk

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

KÖRFCZ OFSCT
Tel : (0.224) 513 17 97

Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve yaygın 
Eğitim Genel Müdürlüğü ile ES-MO Büro 
Araçları Malzemeleri tic. A.Ş. işbirliğiyle dü
zenlenen pebeo kumaş boyama yarışmasın
da Türkiye İkincisi olduk. .

Türkiye genelinde Halk Eğitimi Merkezle
rince 1998/1999 yılında açılan kumaş boya
ma kursları .ile dikiş-nakış ve boyama yarış
masına üç ürünle katılan Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi, il elemelerinde birinci olurken, Türki
ye elemelerine gönderilen ürünle de Türkiye

.İkincisi oldu.
İstanbul The Marmara Oteli’nde 10 Mayıs 

1999 tarihinde düzenlenen .ödül törenine ka
tılan Gemlik Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ke
mal Çetinoğlu, ikincilik kupasını ve plaketini 
alırken, kurs öğreticisi Sıdıka Gülsen Akıncı 
ve ürünü yapan kursiyer Seher Sezer, ikincil 

lik ödülü olan Cumhuriyet altını ve sertifikala
rını aldılar.

Bu yarışmama sonunda ise Gemlik Halli 

Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne de bir elektrik

GEMLİK KÖRFEZ
I Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 126?
Fiyatı :50.000 TL.

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
Gazhane Cad. No. 51/A 
Tel: 513 17 97 GEMLİK

I Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

Matbaacılık -Yayıncılık - Reklamcılık Tesisi

Gemlik 

Körfez 

Okuyun, 

okutun, 

abone olun

süpürgesi kazandırıl
dı.

Kaymakam Şener 
Can, Halk Eğitim Mer
kezi Müdür Kemal Çe/ 
tinoğlu, başarılı kursi
yer Seher Sezer ve» 
kurs öğreticisi Gülsen 
Akıncı’yı makamında 
kabul ederek, başarı
larının devamını- dile-, 
di.
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[Kartal'da üç kişi tarafından kaçırılan Şeref Genç ve Yaşar Karaoğlan’ı peçete kurtardı. r

Kumla’da rehine Gonca YERLİYURT

operasyonu
Küçük Kumla Jandarması geçtiğimiz hafta bir vatan

daşın yolda bulduğu peçetede "İmdat bizi kaçırdılar” 
yazısı üzerine yaptığı operasyonda, fidye almak için 
Kartal’dan silah zoruyla kaçırdıkları Şeref Genç ve Yaşar 
Karaoğlan’ı üç fidyecinin elinden kurtardı.

Filmlere konü olacak bir şekilde geçen olay, şöyle 
gelişti.

Bolu’da market işleten Şeref Genç ile öğretmen arka
daşı Yaşar Karaoğlan, özel araç ile 13 Mayıs 1999 
perşembe günü Kartal köprüsü \üzerinde durduruldu. 

> İki genç silah zoru ile ormanlık bir alana götürülerek, 
üzerlerinde bulunan 200 dolar- ve 65 milyon lira Halil 
İbrahim Yılmaz(31), Selahattin Temiz(30) ve 19 yaşındaki 
Nihal Koçak tarafindan gaspedildi.
I : Zorbalar, daha sonra genç marketçi ve öğretmen arka
daşından 500 milyon lira istediler. Bunu alamayınca Genç 

kre* Karaoğlan’ı arabaya bindirerek, Küçük Kumla Siteler 
Mahallesi’nde bulunan Kortaş Sitesi’ndeki bir daireye 
kapattılar;

Rehin alıhan Şeref Genç ve Yaşar Karaoğlan, bir 
fırsatını bularak, üzerlerinde bulunan peçeteye “İmdat, 
bizi kaçırdılar” yazarak bulundukları evin krokisini 
çizip, dışarı attılar.

KURTARILIYORLAR
Yoldaki peçetemi tesadüf eseri bulan bir vatandaşın 

durumu jandarmaya bildirmesi üzerine harekete geçen 
Küçük Kûmla Jandarması Genç ve Karaoğlan’ı 
kurtardılar.

Jandarmada gözaltına alman fidyecilerin, üç gün 
sürece Şeref Genç ve Yaşar Karaoğlan’a işkence yaptığı, 
üzerlerindeki parayı zorla aldıkları belirlendi.

Aynça, 500 milyon lira fidye isteyerek, şahıslan zorla 
alakoyduklah için olayın mahalli olan Kartal Savcıhğı’na 
teslim edilen fidyeciler, Kartal 2. Sulh Hukuk 
Mahkemesi’ne çıkarıldılar.;

Sanıklardan olayla ilgisi olmayan Yusuf Ağır, serbest 
bırakılırken, Nihal Koçak ve Halil İbrahim Yılmaz, 
Selahattin Temiz tutuklanarak cezaevine gönderildiler.'

Daha önceki\tartışmalannda kolunun kırılmasına neden olan arkadaşını bıçakla yaraladı

Sınıf arkadaşını bıçakladı
Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölümü’nde okuyan 

iki öğrenci arasındaki hesaplaşma kanlı bitti.
B Geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 11.30 sırala

rında babası ile birlikte okula kredi notu için giden En
düstri Meslek Lisesi 11- G Kimya Bölümü öğrencisi' 
Ömer Faruk Bekar(18), daha önce aralarında geçen

CHP, Gençlik ve
Spor Bayramı’nı 

kutladı

tartışma sonucunda kendisini döven ve kolunun kırıl
masına neden olan s'inıf arkadaşı Mikail Baba
cancı 8) okul bahçesinde gördü. Bekar, Babacan ile
tekrar tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine cebinde bulunan bı
çağı çıkaran Ömer Faruk Bekar, sınıf arkadaşı Mikail 
Babacan’ı koltuk altı ve sol baldırından bıçakladı.

i Cumhuriyet Halk Partisi İl

çe Başkanlığından yapılan 
yazılı açıklamada, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı kutlandı.

1 Yurdumuzu düşman işga
linden kurtarmak, köhnemiş, 
işlevini yitirmiş Osmanlı İmpa- 
Tatorluğu’nun yerine; tam ba
ğımsız, egemenliğin ulusa ait 
olduğu çağdaş, laik, sosyal bir 
hukuk devletini kurmak için 
bundan 80 yıl önce Ulu Önder 
Atamız’ın Samsun’a ayak 
bastığını belirten CHP İlçe 
Başkanı Bekir Pehlivan, “Bu 
mutlu günü ulusça coşku ile 
kutlamaktayız. Ulusal Kurtu
luş Zaferi’nden sonra kuru
lan Türkiye Cumhuriyeti, 
Türk Gençliğinin Ata’sından 
aldığı en büyük hazine ve 
emanettir. Cumhuriyetimizi 
yüceltmek ve korumak Türk 
gençliğinin kutsal görevi
dir.” dedi.
f Pehlivan, açıklamasını 
şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyetimizin dün 
olduğu gibi bugün de iç ve 
dış düşmanlan vardır. Cum
huriyetimizin temel nitelikle
ri, devrimlerle oluşturulan 
çağdaş yapısı asla değiştiri
lemez. Bunun en büyük gü
vencesi Atatürk Çevrimleri
ni benimsemiş ve özümse
miş olan Türk gençliğidir. 
Gerici ve karanlık güçler, 
aydın, çağdaş, laik Cumhu
riyet için en büyük tehlike

dir. Bu şer güçlerine karşı 
uyanık ve duyarlı olmalıyız. 
Yobaza geçit vermemeliyiz. 
Bunun için Atatürk Çevrim
lerine inanmış kişilerle 
gençler güç birliğ i içinde ol
malıdırlar. Bunun bilincinde
olan CHP’bi gençlerimizin 
ve üyelerimizin bu yüce gö
revlerini tam olarak yapabil
meleri için, onların, sosyal, 
kültürel ve ekonomik yön
den gelişmelerini sağlaya
cak ortamı oluşturacaktır. 
Gençlerimiz, hazırlanan 
program ve projelerle kendiv 
kendilerine yeterli konuma ' 
kavuşturulacaktır.”

ÇHPrnin kurucusu ve ilk 
genel başkanı olan Atamızın 
kurduğu Cumhuriyeti sonsu
za dek bu bilinçli kadrolar ta
rafından yaşatılacağını belir
ten Pehlivan, “Cumhuriyeti
mizi tehdit eden son olaylar 
CHP’sinin Cumhuriyet için 
ne kadar önemli olduğunu 

ortaya \kpymuştu|r. CHP’nln 
TBMM’ne girmesin diye 
kampanya açanlar bugün 
CHP’sini aramaya başlamış
lardır. Ne acıdır kİ em çok 
onlar üzülmektedirler., Yerel 
seçimlerde yüzde 17 oy ala
rak örgüt gücünü gösteren 
partimiz TBMM dışında kal
sa dahi\ Cumhuriyetimizin 
değerlerini ulusal çıkarları
mızı savunmaya ve Koruma
ya devam edecektir." dedi.

Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılan Mikail Baba
can, Bursa îktisaş Numune Hastanesi’ne sevkedildi. 
Babacan’ın hayati tehlikeyi atlattığı ve yarın taburcu 
olacağı öğrenildi':

Arkadaşını’ bıçaklayan Ömer Faruk Bekar ise. tu
tuklanarak, cezaevine gönderildi.

Mutluluk
“Akıl kendi başına cenneti cehennem, cehennemi 

cennet yapabilir” derler. Bahar geldi ya, ya da bu sıcak
lara bakılırsa yaz; herkeste bir arayış, bir mutluluk, bir 
heyecan ve yenilenme isteği var. Giysiler değişiyor saç- 
lar ve hatta mekanlar. Yaz dönemi çalışmalarının bir bö
lümünü geçirmek için şehirden uzaklaşmalar başlamadı 
ama insanlar zamanlarının büyük bölümünü açık havada 
/mümkünse ağaç altında geçirmek istiyor. Doğa canlanı
yor, doğa kabuk değiştiriyor. Siz bilmiyorsunuz ama ofisi- 

I min penceresinden de bana her gün defile yapıyor.
Şimdilerde yazlıklarını sergiliyor. Bu yaz yeşilin her to

nu moda. Toprak tonları yerini canlı renklere bıraktı. Ara
mda hoş kırmızılıklar göze çarpıyor.

Penceremden izlediğim ilkbahar-yaz defilesini sabah 
kuşları şarkılarıyla tamamlıyor.

Sabahları kuşlar eh güzel şarkılarını benim için söylü- 
!yor. Pencereyi açıp yaşamı içime çekiyorum.
I Mutluluk bu olsa gerek.
I Bir reklam spotunda “mutluluğu uzakta aramayın” 
dediği gibi mutluluk hemen yanı başımızda.

İçimizde.
Beynimizde.
Bizim elimizde.
Zaman zaman birçoğumuz, mutluluğu çok büyük 

şeylerde arıyoruz. Büyük bir başarı elde etmek mutluluk, 
çok para kazanmak büyük mutluluk, tek taş pırlanta yü
zük, iyi bir araba, aşk....

Kabul ediyorum bunların hepsi mutluluk nedeni ama 
bunlar ne kadar sık tekrarlanabilir ki, üstelik tekrarlandı
ğında aynı anlamı ve hazı olabilir mi? »<

Mutlu olmak için illa bunların olmasını mı beklemeli
yiz. Bunlar olmayınca hayata küsüp, kaderimize isyan 
edip mutsuzluğumuzla başbaşa mı kalmalıyız?

Mutluluk da mutsuzluk kadar gelip geçici oysa. Sürek
li mutluluk olamayacağı gibi sürekli bir mutsuzluk haliyle 
de. yaşanılmaz.

[Nasıl sürekli yağmurun yağdığı kasvetli bir hava ola
mayacağı gibi sürekli pırıl pırıl güneşli, aydınlık bir hava 
da keyif vermez. Her şey bir anda değişir.

I Bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun ardından 

güneş açar. Güneşli bir günün sonunda fırtına kopar.
Yağmurlar, fırtınalar, sakin bir meltem, güneş, kar 

hepsi ayrı tadları ve duyguları {beraberinde getirir. ,
Tıpkı penceremden izlediğim doğanın muhteşem de

filesi gibi.
O manzaranın farkına vardıkça Allahım ne şanslıyım 

diyorum.
Mutluluğun da geçici olduğunu düşünerek o anın key

fini çıkarmaya, mutsuzluğun da geçici olduğunu bilerek 
onu kolay atlatmanın yollarını aramaya çalışıyorum/ 
/ Mutluluk ve umudun aslında bir gençlik aşısı olduğu
mu düşünenlere inanıyorum ve “yaptığımız şeyler için 

pişmanlık zamanla geçer. Ne var ki yapmadığımız 
şeylere pişmanlığın çaresi yoktur” sözüne gönülden 
katıl.ıyorum.

Mutluluğu uzaklarda, uzak hedeflerde aramayın... .

Fuhuş suçundan gözaltına aldığı 3 kişiyi 15 milyon lira 
karşılığında serbest bırakmış

Uzman Çavuş rüşvet 
suçundan yargılanıyor

Büyük Kümla'da bir pansi
yona baskın düzenleyerek, 
burada bulunan*,üç kişiye “fu- 

üıuş yapıyorsunuz” diyerek, 
gözaltına alan ve serbest bı
rakma karşılığında 15 milyon 
lira rüşvet alan Jandarma Uz-, 
man Çavuş İsmail Durur ile 
sevgilisi Hanife Yılmaz, Bursa 
3. Agğır Ceza Mahkemesi’nde 
yargılanmalarına devam edil-

di.
; Savcılık iddiasında Uzman 

Çavuş İsmail Durur'un gözaltı
na aldıkları kişilerin 15 milyon 
lira vermemesi halinde kendi
lerini televizyona çıkararak, 
rezil edeceklerini Söyleyerek, 
rüşvet aldığını iddia etti.

Beş yıl hapis istemi ile yar
gılanan Gemlik Jandarma Ko- 
mutanlığı'nda görevli Uzman

Çavuş ile sevgilisi
ni dinleyen mah
keme duruşmayı 
karar için ileri bir 
tarihe erteledi.

Zeytinyağı Prim 
Uygulaması İlçe 

Komisyonu kuruldu

Fotoğrafta Bursa 
3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
rüşvet suçundan 
yargılanan Uzman 
Çavuş İsmail Durur 
ve sevgilisi Hanlfe 
Yılmaz görülüyor.

Tarım ve Köyişlerı Bakan
lığı Gemlik İlçe Müdürlüğü 

| tarafından ilçemizde Kayma- 
ı kam başkanlığında “Zeytin

yağı prim uygulaması, İlçe 
Komisyonu” kuruldu.

1998 yılı ürünü zeytinya
ğının satışı sonucu ürefticile- 

; re destekleme primi öden
mesine ilişkin 26 Kasım 

। 1998 tarihli 98/12122 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ve 

, karar gereği hazırlanan 2 
Şubat 1999 tarihli 23599 sa- 

: yıh resmi gazetede yayımla
narak yürürlüğe girerek, 
Zeytinyağı prim uygulaması 
ilçe komisyonu 1 seri riolu 
uygulama tebliği | hükümleri 

[ çerçevesinde çalışmalarına 
| başladı.

Bakanlar Kumlu Kararı 
| ve tebliğ hükümleri[gereğij il

çemiz dahilinde zeytinyağı 
üreticisine 1'998 yılı zeytinya
ğı üretimine 40 Cent/kğ. prim 
uygulanacak.

IPrim uygulamasından 
yararlanmak isteyen zeytin
yağı) üreticileri, prime esas 
toplam zeytinyağını gösterir 
belge düzenleyerek, tasiriye 
faturasının aslı ve fotokopisi, 
üretici belgesi, vergi kimlik 
numarasını gösterir belgesi, 
müstahsil makbuzu veya fa
turası, borsa alım satım be
yannamesini bir dosya halin
de zeytinyağı prim uygula
ması ilçe komisyonuna baş
vuracaklar.

İlçe Tarım Müdürü Ferit 
Bademci, konu hakkında bil
gi almak isteyenlerin İlçe Ta
rım Müdürlüğü'rie müracaat 
edebileceklerini söyledi.
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DÜNYA SÜT GİWÜ

İlçe Tarım Müdürlüğü
İyi bir fiziksel görünüm, sağlık, yeterli zeka, geli

şimi doğuştan itibaren uygulanacak doğru ve» den
geli beslenme ile doğrudan ilişkilidir. Özellikte? 4-18 
yaşları arası okul çağındaki çocuk ve gençlerin 
dengeli ve yeterli beslenmesi çok önemlidir Ülke 
nüfusunun %50’den fazlasını gençlerin oluşturdu
ğu düşünülürse beslenme konusuna önem verme
miz gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır.

Çocuk ve gençlerin beslenmesinde içerisinde 
pekçok protein, mineral hı^dde ve vitaminleri bu
lunduran süt, önemli bir yf±r tutmaktadır. Ayrıca süt 
bilinenin aksine sadece çocuk ve yaşlıların değil 
her yaştan insanın tOfcetmeşl gereken bir besin 
maddesidir.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki çocukluk 
ve gençlik dön,'eminde yeterli kalsiyum alımı tüm 
yaşam boyunca sağlıklı diş ve kemik oluşumuna 
sebep olmaktadır. Kemik ve diş sağlığı için mutla
ka ?!,’ınması şart olan, kalsiyum süt içerisinde olduk- 
fyd fazla bulunmaktadır.?

Kalsiyum ihtiyacının en fazla olduğu 10-12 yaş 
grubunda günlük kalsiyum miktarı 1,2 gr. iken ülke
miz tüketim ortalama 0,4 g r.dır.

Günde sadece 1/2 litre süt içerek bu kalsiyum 
açığını kapatmak mümkündür.

Vücudumuz için alınması zorunlu olan protein
lerin yapı taşlarını oluşturan âmino asitlerin bir kıs
mı insan vücudu tarafından yapılamayan ve mutla
ka dışarıdan çeşitli gıd;alarla alınması gereken 
esansiyel amino asitlerdir. İşte bu asitlerin tamamı 
sütün bileşiminde bulunmaktadır.

Süt proteinin vücut proteinine dönüşme örâıir 
diğer gıdalara göre yüksektir. Vitamin bakımından 
ise süt okul çocukları ve,1 gençlerin metabolizmala
rı için gerekli olan tüm Vitaminleri içermektedir. İçi
lecek yarım litre süt ile vücudun mutlaka’ ihtiyacı 
olan günlük-B1 ve B1Ş1 vitaminlerinin tamamı kar
şılanmaktadır. v*

Özellikle çocuk vei gençler için birinci derece
den önemli olan sütün tüketiminde pastörize cam 
şişeler ve karton kutularda isunulan sütlerin tüketil
mesi sağlık açısından' daha uygundur, açıkta satı
lan sokak sütleri birçd»k. hastalık etmenini de bera
berinde taşıdığından! fazla tercih edilmemelidir^ 
Kullanılma durumundh.ise mutlaka kaynatılmalıdır.

Tüm dünyada her Jyıl kutlanan 21 Mayıs Dünya> 
Süt Günü’nün amacı Üa beslenmemizde bu kadar 
önemli yer tutan sütü küçük yaşta beyinlere yerleş
tirmek, bilinçli olarak tüketimine sevketımek ve böy- 
lece daha sağlıklı nesiller yetiştirilmesini sağla
maktır.

Bu amaçla ilçemizde de Dünya Süt Günü Kut
lamaları çerçevesinde? çeşitli etkinlikler tertiplene
rek okullarda süt konulu toplantılar düzenlenip, öğ
rencilere süt içilmesini' teşvik amacıyla süt dağıtıl
mıştır.

Siz de daha sağlıklı bir nesil için süt için süt içi
rin.

Halk Eğitim 
Merkezi 
Müdürlüğii’nden 
bilgisayar kursu

Gemlik Halk Eğitim Mer
kezi Müdürlüğü’nce yeni 
dönem bilgisayar kursları 
açılıyor.

1998-1999 eğitim ve öğ
retim yılında yeni dönem 
bilgisayar kursları, cumar
tesi ve pazar günleri saat 
09.00-17.30 arasında veri
lecek.

Kurslara katılmak iste
yenlerin Halk* Eğitim Mer
kezi Müdürlüğü'ne. başvur
malarını isteyen Halk1 Eği
tim Merkezi Müdürü Kemal 
Çetinoğlu, “bu tür kursları 
açmaktaki amacımız hal
ka öğrenmek istediği 
meslek dallarını öğret
mektir. Kursta öğrene
cekleri bilgiler ile meslek 
sahibi olabilir, bilgilerini 
genişletebilirler. Halka 
yönelik bu kursların açıl
masıyla gençlerimiz gü
nümüz bilgisayar çağın
da bilgisayarın önemini 
daha iyi anlayacaklardır” 
dedi.

KAYIP
Aracıma ait Gemlik 

îlçe Emniyet
Müdürlüğü Trafik 
Şubesi’nden almış

olduğum, 16 ZF 460 
nolu plakam 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Serhan Birgün

KAYIP

Gemlik Nüfus 
Müdürlüğü’nden almış 

olduğum nüfus 
cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.

Vedat UÇTU

jî LAN
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İr Belediyemizin 1999 yılındaki benzin, motorin, yağ alımlan ve 
yıkama yağlama işleri 2886 sayılı yasanın 45 nci maddesi uyarınca 
ihaleye çıkarılmıştır.

, 2- İşin muhammen bedeli 50.000.000.000.-TL (Ellimilyar) olup, 
geçici teminatı l.SOO.OOÖ.OpO.- TL. dir.

3- İhale 02 Haziran 1999 günü saat : 14.00’de Belediye Encümeni 
huzurunda yapılacaktır.

4- Bu işe ait şartname Belediye Yazı İşlerinden ücretsiz olarak temin 
edilebilir.

5- İsteklilerden;
a) Kanuni ikametgah
b) Geçici teminat alındı belgesi
c) Ticaret siçil belgesi
d) Vekaleten gireceklerden vekaletname
e) İmza sirküleri

6- Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İlan olunur.
Basın: 99/12 . । ı Ömer BAL

। Belediye Başkanı

SATIŞ İLANI
Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı Gemlik Şubesi’ne ait, 1994 model 

beyaz renkli, 54.000 KM’de olan Şahin marka hizmet aracımız 
17-31.05.1999 tarihleri ilan olunup, 02.06.1999 tarihinde 
saat : 10.00’da Gemlik İlçe Müftülüğü’nde 1.500.000.000.- TL mu- 
hammel bedelden açık arttırma yolu ile satılacaktır.

İlgilenenlere duyurulur. 17.05.1999
Mustafa 2\KSOY

Vakıf Şube İBaşkanı 
(İlçe Müftsü)

ilan
Kooperatifimizin 1996,1997 ve 1998 hesap yıllarına ait olağan Genel Kurul top

lantısı 03.06.1999 tarihinde perşembe günü saat: "11 .OO’de Hizmet binamızda ya
pılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 11.06.1999 tarihinde cuma gü
nü saat 11.00’de aynı yerde yapılacaktır.

Aşağıdaki gündemde yazılı maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanması için 
bütün ortakların toplantıya katılmalarını rica ederiz.

514 Sayılı Gemlik Tarım Kredi 
Kooperatifi Yönettim Kurulu

Mehmet Ali TEMEL İsmail BALAB.AN 
Başkan Vekili Başkan

İmza İmza

GÜNDEM :
1-Açılış,

. 2- Başkanlık Divanının teşekkül ettirilmesi,
3- Saygı duruşu
4- Gündemin genel kurulca tastiki ve görüşme sırasının tesbiti,
5- Kooperatifin 1996,1997 ve 1998 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu 

ile ekleri, bütçe, bilanço, gelir-gider farkı(Kar-Zarar) ve,- Bütçe' üstü giderleri ile bu 
yıllara ait Denetçiler Raporunun okunması, müzakere edilmedi ve karara bağlan
ması

6- Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibrası.
7- 1999-2000 ve 2001 yıllarına ait çalışma prcvğramları ile Yönetim Kurulunca 

hazırlanan 1999-2000 ve 2001 yıllarına ait tahmini bütçelerin görüşülerek tasdiki, 
bütçe fasılları arasında aktarma yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki ve
rilmesi 2002 yılı başından genel kurul toplantısının yapıldığı tarihe kadar olan ,gi-' 
derlerin 2001 yılı bütçesine kıyasen yapılm'ası hakkında karar alınması,

8- Yedek akçe ve fonların, anasözlbşmîede belirtilen amaçlarda kullanılmasına 
dair usûl ve esasların tesbiti için Merkez Birliğine yetki verilmesi,

9- 1996-1997 ve 1998 yıllarına ait ç^elir-gider müsbet farkı hakkında karar alın

ması,
10- Merkez Birliğince tesbit edilecek esaslara göre, destekleme fonu ile bina 

bağışlarına ortakların katılmaları hakkında karar alınması,
11- T.C. Ziraat Bankasından istikrazda (kredi talebinde) bulunması içi yönetİ m 

kuruluna yetki verilmesi,
12- Satıcılık, toplu-iş sözleşmesi, kıdem tazminatı fonu konularında Merkez Biı ;- 

liğine yetki verilmesi
13- Görevleri sırasında kusurlu veya usulsüz işlemler sonucu kooperatifi zarar 

veren yönetim kurulu üyeleri aleyhine kooperatif zararı,nın tazmin ettirilmesi bakı
mından dava açılması ve açılan davaların takibi için denetçilere yetki verilmesi,

14- SEÇİMLER
A- Oy tasnif heyetinin seçimi,
B- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi (Beş) asil, (Beş) yedek üye.
C- Denetçilerin seçimi (iki) asil, (iki) yedlek
D- Bölge Birliği temsilcilerin seçimi (iki) asil, (iki) yedek,

15- Dilek ve temenniler,
16-Kapanış. /

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN BAŞKAN VEKİLİ ÜYE
İsmail BALABAN Mehmet Ali TEMEL Cemil' ŞİMŞİI Fl

İmza İmza İmza

ÜYE ÜYE
Hüseyin MERİÇ Ali ALTUNTAŞ

İmza • İmza
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Belediyeler ve 
Ortaklıklar Haftanın Fıkrası

Erol GÜRÇAY

Muzaffer Gürboğa
•Eğitimci

EMPATİNİN GÜCÜ
V Empati ilişkide bulunduğunuz kişinin duygularını anla

yabilme yeteneğidir. Yakın ilişkilerde empatinin önemi bü
yüktür. Empati sadece dinlenme olmayıp onunla duygula
rı paylaşmaktır. Karşımızdakinl anlamaktır.
■ Onun duygularını eksiltmeden ve çoğaltmadan anla
dığımızı belirtmektir. Okulda ve ailede çocukla kurduğu
muz ilişkide onu anlayıp destek vermenin yolu hem sözel 
dilini hem de beden dilini kavramakla olanaklıdır. İletişim

lerde beden dili “jest ve mimiklerin, el ve kol hareketleri, 
beden duruşu, göz hareketleri, ses tonu” daha çok kulla
nılmaktadır. Beden dili konusunda bilgili ve dönanımlı ol
mak bir avantajdır. Daha az yanılacağımız anlamına gel
mektedir. Bedenimiz bizi daha çok ele veriyor demek. 
Cinsel ilişkilerde, sevişmelerde empatik kavrayış en üst 
düzeyde gerçekleşir. Empatik ilişki sorun çözme yetene
ğini de geliştirir.

Öğretmen eğer empatik ilişki kuramıyorsa öğrencisi

ne nasıl yardımcı olabilir? Empatik ilişki kurabilmede aka
demik yeteneğin, zekanın bire bir belirleyici etkisi yok. 
Çoğu kere yeterli eğitim almamış kişilerde yüksek empa- 
tik kavrayış gözlenebilmektedir. Psikologun veya danış
manın sorununu anlatan kişiyle 'kurduğu ilişki “Seni anlı

yorum” şeklindedir. Anlaşıldığını hisseden birey çözümle
re daha çok açıktır. Birbirimizi anlarsak eğer yaşama se
vincimiz daha bir artacaktır.,Ben insanların kişisel sorun
larından daha çok ilişkilerinde sorunlu olduklarını düşü
nüyorum.
; Aile -içindeki iletişimsizlik ve' geçinememe sorununu 
ilişkideki hastalıkla ilintisi vardır. İlişki sağlıklı olursa so
runlar rahatlıkla çözülebilir. Empatik ilişki kurabilmek için', 
önyargılı davranışları terketmek gerekecektir. İlişkide 
olumlu değişme bir anlamda davranış değişikliğini öngö
rür. Empatik davranış kazanılınca görülecek ki birbirini 
suçlama ve savunması tepkiler ortadan kalkacaktır. Top
lumdaki duyarsızlığı empatinin eksikliği ile açıklayabilir 
miyiz? Herkesin kendi doğrularını dayatması doğru mu?

İkili ilişkilerde her zaman kazanmak olanaklı değildir. 

Zaten biri sürekli kazanıyorsa ilişki kalite kaybediyor de
lmektir. Kaliteli ilişkiler kurabilen kişilerden oluşan toplum. 
da kaliteli olur. Eğitimde amaçlanan bu değil mi? Okullar
da her şeyden önce İLETİŞİM DERSLERİ pratik olarak 

yer almalıdır. Anlamsız dargınlıklar, yersiz öfkeler, kırıcı 
tartışmalar yerini inşan sevgisi ve sıcaklığına bıraksın.

SORU : Sağırlar diyoloğu ne demektir?

Belediyelerin hizmet alanları genişledi.
Bir çok Belediyede.
- Ekmek Fabrikaları
- Tanzim satış mağazaları 
faaliyetlerini devam ediyor.
Bugünlerde ise, Doğalgaz ' Dağıtım 

Şirketleri kuruluyor
Belediyelerin ticari alanda görev alması^ 

bu gibi kuruluşlarla sınırlı değil.
Stratejik konumu olan Belediyeler, 

bazı önemli kuruluşlarla ortaklık şansını 
yakalıyor.

Gemlik konumu itibariyle, çok şanslı bir 
İlçe:

Marmara Bölgesi’nde “yeni ticaret 
odağı” haline gelmesi, Gemlik’e iki önemli 
ortaklık kazandırdı.

- Birincisi, Gemport Ortaklığı.
- İkincisi, Serbest Bölge Ortaklığı.
Gemlik Belediyesi’nin, Gemport

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 
kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Tel : 513 17 97

ANADOLU HAYAT ANADOLU SİGORTA

NUMAN SİGORTACILIK LTD. ŞTİ. 
ACENTELİĞİ

- KASKO SİGORTALARDA % 100 HASAR 

ÖDEMELİ VE SERVİS ANLAŞMALIDIR.

- TRAFİK, EV-İŞYERİ, NAKLİYE, 

YANGIN, KAZA SİGORTALARIYLA 

(TÜM) BRANŞLARDA HİZMETİNİZDEDİR.

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

Limanındaki ortaklığı (%25) pay ile 
başladı.

Ama. Yapılan sermaye artırımları sönu- 
punda, ortaklık'"'payı (%13) lere kadar 
düştü. <

Mali Kaynak> sıkıntısı içinde bulünâri' 
Belediye, hissesine düşen sermaye artışını 
yatı ramayınca, Gemport’taki hisse oranı 
küçüldü.

Önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni ser
maye artırımları sonucunda, Belediyenin 
hisse oranı (%l 0) un çok altına düşecek.

- Belediye Gemport yönetimindeki 
etkinliğini kaybedecek.

- Belediye Denetim imkanlarını kaybe
decek.

Kurüluş aşamasında, özel şirketlerde 
yapılan anlaşmalarda, Belediye gibi resmi 
kurumlann ortaklık payları genellikle yük
sek tutulur.

. - Antta. İşlbr yoluna ğirince, bu enflasyon- 
ist ortamda yapılan sermaye artırımları 
sonucunda, Belediyelerin, hisse oranları 
hızla küçülür.
.' - Zamanla, Şirkette temsil edilemez halâ 

gelirler.
Bunu önlemek için ne gibi önlemler 

alınabilir.
? E^âFyasiâlar izin’ verdiği takdirde;

“Kurucu ortakların hisse oranı ne olur
sa olsun, Şirket yönetiminde ve deneti
minde temsilci bulunduracaktır.”,şartı; ilave 
edilebilir. .

Ayrıca, bu şirketlere atanan temsilcilerin 
bütçe, bilanço ve finansman konularına 
hakim olması zorunludur.

Bu nitelikteki elemanlar “Bu şirketlerin 
faaliyetlerinden ve karlarından doğan 
makül miktardaki bazı paraların” Belediye 
bütçesine akmasına sağlayabilirler.

Benzer gelişmeler, “serbest bölge” 
ortaklığında da yaşanacaktır.

. .Bu tür çrtaklıklarda Belediyenin amacı, 
“özel şirkete zarar vermeden Belediyenin 
çıkarını korumak” olmalıdır.

Bir aptal, bir berber ve bir de kel bera
ber seyahat ediyorlardır.

Yollarını kaybettiklerinden, geceyi 
açık havada geçirmek zorunda kaldılar.

Herhangi bir tehlike ihtimaline karşı, ara
larında sırayla nöbet tutmayı kararlaştır
dılar.

İlk nöbet sırası berbere rastladı.
O da vakit geçirmek İçin, mışıl mışıl 

uyuyan aptalın kafasını traş etti.
Derken, nöbet sırası gelen aptalı 

uyandırdı.
Zavallı aptal, başını kaşımak için elini 

tepesine götürünce:
“- Aferin yahu” diye bağırdı.
Bir yandan seviniyor, bir yandan da 

kendi kendine söyleniyordu.
“-Benim yerime keli uyandırmışsın!” 
Akıl bir insanın en büyük servetidir. 
Allah bu serveti kimsenin elinden al

masın.

Sözün Özü
İnsanı kendisi kadar, 
Kimse kandıramaz.

Greville”

(ANAP) Lideri, Yüce Divanda yargılan
mak istiyor.
. Yolsuzluk iddialarını, şöyle bir 
hatırlayalım.

- Karadeniz otoyolu ihaleleri
- Havaalanı ihaleleri
- Bazı Holdinglere verilen kamu arazi

leri
- Mafya Babaları tarafından yön-

lendirildiği söylenen, Petrol 
özelleştirme ihalesi.

Ofisi

- Ve. İhale edilmeden bir gece önce 
Başbakanlık konutunda şekillendirilen, 
Türk-Bank,özelleştirme ihalesi

Bütün bunların hepsi, “zımba” gibi 
iddialar.

Ama. En önemlisi, Türk-Bank ihalesi 
herhalde.
., ‘Çünkü ,bü ihalenin taraflarından biri 
olan, Korkmaz Yiğiîhapse mahkum oldu.

İhale ,öncesi gelişmelerde, Hazine 
Müsteşarı ve Merkez Bankası Başkam' 
teftiş raporu ile, kusurlu bulundu.
~ Bürokrasi kanadında, şimdilik sessiz

lik var..
Ama. Yargı safhasında bu sessizlik 

bozulacak.
Ve. Belki de Sayın Yılmaz, çok acı bir 

süpriz yaşayacak.

uçuk" bir söz
O kadar karamsardı ki, ona “iki 
felaketten birini seç” deseler, 

ikisini birden seçerdi.

Bursaray Nereye Gidiyor
Büyükşehir Belediye Başkanı Erdo

ğan Bilenser, kurucu firmalardan Bursa
ray için brifing aldı.

Brifing sonrası basında yer alan ha
berlere göre, “Bursaray mukavelesi” 
boşluklarla dolu.

Müteahhitler, mukavele boşluklarını 
ve mukaveledeki belirsizlikleri çok se
verler.

Ve. Bundan yararlanmanın yollarını 
ararlar.

Bakın henüz başlayalı (5-6) ay olma
sına rağmen, (1) yıllık ek süre talebi 
gündeme geldi bile.

- Basından öğrendiğimiz kadarı ile, 
Merinos Kavşağından-şehreküstüye gi
den hattın nereden geçeceği kesin de
ğil.

- Bazı bölümlerde, hattın yer altın
dan mı, yer üstünden mi geçeceği he
nüz belirlenmiş değil.

- Müteahhit ile yapılan ilk proje ile, şu 
anda uygulanan proje tamamen değiş
miş.

- İstasyonların tümü değiştirilmiş.
- Daha vagon seçimi kesinleşmiş 

değil.
İşte bütün bu farklılıklar, müteahhit 

firmaya yeni bazı haklar sağlayacak.
- Firma proje değişiklikleri ve ilave 

işler için ilave para talebinde buluna
cak.

- Mukavelenin teslim süresini uzata
cak.
' -.Sûre uzadığı için, gecikme söz konu
su olmayacak ve bu nedenle gecikme ce
zasından kurtulmuş olacak.

- Firmanın, (700) günlük teslim sü
resi gerçekçi değil.

Teklifte belirtilen teslim süresinin, 
değerledirme sırasında avantaj yakala
mak için verildiği anlaşılıyor.

- Daha işin başında, Bursaray proje
sinin kimyası bozuldu.

- İhaleye teklif veren, ana teslimatçı, 
Ansaldo firması, gruptan ayrıldı.

- Projenin kalbi durumundaki vagon
ların tabanları tartışılıyor, aliminyum 
olup olmayacağı konuşuluyor.

- Gübre Sanayi yatırım Grubunun özel 
Heyetinde yer alan bir üye' olarak, bu pro
jenin ilk bölümünün, Sayın Erdoğan Bi
lenser döneminde tamamlanamayaca
ğını şimdiden seziyorum.

- Sayın Erdem Saker yeniden Beledi
ye Başkanı seçilmediği için Tanrıya,dua 
etmeli.

- Büyük boşluklarla dolu bir muka
velenin, uygulama sorumluluğundan 
kurtulmuş oldu.

- Ben olsam, mukaveleye 60 vagon 
koyardım.

12 adet ekşitme ve 12 adet artırma 
yetkisini de alırdım.

Vagon sayısı (48-72) olarak kredi 
mukavelesine de girerdi.

Gelişmelere göre Bursaray projesi 
ile ilgili görüşlerimizi yazmaya devam 
edeceğiz. 

gemlik rehberi
Gerekli Telefonlar
ifrdiyt^ *' ■ 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
jançlarrpdjK.. . 
Polis Karakolu 

.■Gpr. Kom

110 1 
155
156 
5131055 
5131879 
513,1206,

Kaymakamlık
Kaymakamlık 
Kaymakamlık Ev 
C. Savcılığı
C. Savcı Yrd.
Emniyet M.?,' C

Uludağ; Turizm 
Aydın Turizm

VAPUR

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
5131212
5132077

Hasfaneler
Devlet Has.- 
SSK Hastanesi

5139200
5132329

Mer. Sağ. Ocağı 5131068
TAKSİLER

Körfez Taksi
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Mânâstır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Resml Daireler 
TEK Arıza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Örm. Böl. Şf. 
Milli Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk kütüp.
As. Şb.
Karayolları* 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel Id.'Md. 
Tapu Sic. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. • 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
İlçe Târ. Md. 
İlçe Seç. Md.

5132066 
5134503
5131274
5140095
5131286
5131174
5131846
5131353
5131057
5131308
5131133
5131095
5133742
5131507
5131414
5,13)364
5131411-
5131042
5132360
5131186
5134994

Ya lo va-Kartal: (İşgün ü) 6.30-11.00-15.00-19.30 
• (Tatil)7.15-11.15-16.00

Kartal-Yalova:(İşgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00 
(Tatil) 09.00-13.00-18.45

Yalova-Sirkeci:(işgünü) 05.50-13.30-17.30 (Tatil) 
6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(İşgünü) 09.15- 

14.15-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15

BEİVİZ 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 17.15-

19.30 Tel: 0.226.812 04 99
(Haftasonu): 10.30-13.00-17.30

Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-18.25
(Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.35

FERİBOT
Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı) 

07.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30- 
20.30-22.30 (Pzt.Salı.Çrş.Prş.) 

07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-17.30- 
19:30-21.30 (Cumartesi)

08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-20.301
22.30 (Cuma-Pazar)

TÜP DAĞITICILARI
Belediye Aygaz 513 12 95

Santral 
Başkanlık 
Zabıta

5134521-23
5134520
5132432

Ozgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz

514 17 00
513 16 37
513 16 37

Otobüs işlet. 
Su işletmesi 
İtfaiye 
Muhasebe .M. 
Yazı İş. Md. 
Su Arıza.,

5134521-122’ 
5134521-115 
5132325 
5134521-182 
5134521-111
Yalnız 185

Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Likitgaz 
Yeni Likitgaz 
Alevgaz 
BP Gaz

513 88 43
513 22 59
513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95
514 59 81

SEKRETER
ARANIYOR

223 4S*

HIRALIK
Kumla’da

Havuzlu Kiralık
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 

civannda 5 kat imarlı 
400 m2 arsa satılıktır.

Tel: 514 31 51
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Belediye’de 
yeni uygulama

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, göreve 
başladıktan sonra eski 
Başkan Nurettin Avcı’nın 
oluşturduğu Özel Kalem 
Müdürlüğü‘nü kaldıra
rak, bu görevi Halkla 
İlişkiler ile birleştirdi.

Belediye Zabıta Me
murlarının bulunduğu 
bölümü, Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü yapan başkan 
Turgut, buraya eşki baş
kan Nurettin Avcı döne
minde göreve alman ve 
ANAP’lı gençlerin oluş
turduğu üç kişiden Halk
la İlişkiler Birimi kurdu.

Birimde; Volkan To- 
sun, Arzum Batıray, Bur
han Yakuttu adlı kişiler

görev yapmaya başladı
lar.

Belediye . Başkanlık 
bölümüne gelen her va
tandaşa isteklerini soran 
görevliler, halkın beledi
ye ile olan sorunlarını 
çözmek için çaba harcı
yorlar.

Öte yandan Belediye 
Başkanlık Odası’nın ya
nında bulunan anons 
odası Zabıta Müdürlüğü 
önüne yapılan bir eklenti 
ile belediye dışma alındı.

Hafta sonunda görev 
yapılacak olan anons oda
sında) vatandaşlar her 
türlü çağrılarım nöbetçi 
memura yaptırabilecek
ler.

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 
GEMLİK İLÇE MÜDÜRLÜGÜ’NDEN

1998 yılı ürünü zeytinyağının satışı sonucu üreticilere destekleme primi ödenmesine ilişkili. 
26.11.1998 tarihli 98/12122 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ve karar gereği hazırlanan 02.2.1999 ta-;! 
rihli 23599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1 seri nolu uygulama tebliği hüküm
leri çerçevesinde ilçemizde Kaymakam başkanlığında “Zeytinyağı Prim Uygulaması İlçe Komisyo
nu” kurularak çalışmalara başlamıştır.

İlçemiz dâhilinde zeytin üreticisinin 1998 yılı zeytinyağı üretimine bahsi geçen Bakanlar Kurulu 
Kararı ve tebliğ hükümleri çerçevesinde 40 Cent/Kğ. prim uygulanacaktır.

Prim uygulamasından yararlanacak üreticiler;
3 nüsha olarak düzenleyecekleri “prime esas toplam zeytinyağmı gösterir belge” ekinde; j
a) Tasiriye faturasının (aslı ve fotokopisi.)
b) Üriteci belgesi
c) Vergi kimlik numarasını gösterir belgesi, zeytinyağı satışı varsa bunlara ilave olarak;
d) Müstahsil makbuzu veya faturası (asıl ve fotokopisi)
e) . Borsa alım satım beyannamesini bir dosya halinde “Zeytinyağı Prim Uygulaması İlçe Komis- 

yonu”na yapacaklardır.
Konu hakkında ayrıntılı bilgi isteyen üreticileı' İlçe Tarım Müdürlüğü’ne müracaat edebilirler.

Ferit BADEMCİ
İlçe Tarım Müdürü .

Evlenecek ve Nişanlanacak Gençler;
Türkiye'nin En Kaliteli Baıietiye Çeşitlerini 

Bir Günde Basıyoruz.
Zenyin Katalog Çeşitlerimizi Görmeden Karar Vermeyin.

KALİTE - UCUZLUK ve GÜVEV.

EAHP
359182110

Bağ-Kur nolu sağlık 
karnemi kaybettim.

Yenisini 
çıkaracağımdan 

eskisi 
hükümsüzdür. ■

Gülşen 
BAŞARASI

KÖRF€Z OFS€T SATUJR 
DAİRE

Fatura-İrsaliye- Tahsilat Tediye Makbuzu- Perakende Satış Fişi-Serbest Meslek Makbuzu- Sipariş Fişi- Kartvizit- 
Kaşe- Dergi - Kitap-Broşür-Cilt - •

HER TÜRLÜ MATBAA İŞLERİNİZDE HİZMETİNİZDEYİZ.
Gazhane Cad. No : 51/A (Bankacılar Lokali karşısı) GEMLİK

Tel & Fax : (0.224) 513 17 97

Balıkpazarı’nda 
2+1 deniz 

gören 110 m2 
daire

Tel : 513 17 97

DUVARDAN DUVARA HALIDA

S“JR
41'^ d i n a r s u W ASSOCIATED

^virs samur
Profesyonel bir ekip, mükemmel bir işçilikle 
ve inanılmaz fiyatlarla istediğiniz mekanı, 

renklendirecek olan yerli ve ithal halı 
dünyasının en gözde markaları 

Sabır Halı’da...

istiklal Cad. 1 Nolu Aralık No: 4 GEMLİK
Tel : (0.224) 513 65 65

FOTO Ş€N
GimLİK FOTOĞRAFÇIMĞEVDA 

30. YELYIL : 1969 GEMLİK’TE BİR İŞYERİ KURULUYOR.BU İŞYERİ ZAMANIN SİYAH BEYAZ FOTOĞRAFÇILIĞI KONUSUNDA UZUN YILLAR HİZMET VERİYOR.YIL r 1999 VE BU İŞYERİ KURUİUŞUNUN 30.YIUNDA ■FOTOĞRAFÇILIĞIN PEK ÇOK DALINDA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR
O Bir günde rutuşlu vesikalık ( 

O Çocuk pozları .
O. Düğün Nişan çekimleri

O Acele amatör baskısı

O Poloroıd anında vesikalık
. O Sünnet çekimleri ve davetiyeleri 

O Video çekimi ve kayıt

O Metrelik büyük boy baskılar
O Fotoğraf makine ve malzeme satış

O Bilgisayarlı fotoğraf büyütme 
O Slayt (Dia) çekimleri

O Kaplama Laminasyon
O Fotoğraftan disk’e kayıt .

O Reklam ve sanayi fotoğrafçılığı
BUNLARIN DIŞINDA HER TÜRLÜ FOTOĞRAFÇILIK İSTEKLERİNİZDE AKAYIİV. 

SİZE UYGUN ÇÖZÜM BULACAĞIMIZA İNANIYORUZ.

FOTO Ş€N
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. No: 49/A GEMLİK Tel: (0.224) 513 18 24



KURŞUN KALEMİNİZİ ALMAYI

Gemlik KÖRFEZ Gazetesi 
ile birlikte bugün 

ÖZEL DOĞUŞ FEN DERSHANESİ 
. kurşun kalemini armağan ediyoruz! J

Tpşnmkları Artezyeninin 1999 yılı programına alınması için yardım arayacak. V.

Başkan Ankara’da
TSK’ya 1 milyar! 
yardım toplandı

Taşocakları artezyeninden saniyede 300 litre suyu Askerlik 
Şubesi ve Kanlıkuyu su depolarına taşıyacak projenin yapımına 
başlandı. İller Bankası’ndan kredi alabilmek amacıyla çalışmaların 
1999 yılı programına alınması gerekiyor. Başkan Mehmet Turgut 
Ankara’da yapacağı temaslarla bunu sağlamaya çalışacak.
| Gemlik’in en önemli sorunlarından 
biri yaz aylarında su sıkıntısı çekilmesi.

Hergün hızla büyüyen ilçemizin, su 
ihtiyacını Nacaklı suyu kaynağı ile ova

da çeşitli yerlerde açılan artezyen kuyu
larından çıkarılan sularla sağlanıyor. 
Ancak son zamanlarda çeşmelerden kir
li su akması üzerine yaptırılan incelen
mede. birçok kuyu suyunun sağlıksız 
olduğu görüldü.

| Eski Başkan Nurettin Avcı tarafin

dan Taşocaklan mevkiinde açılan kuyu 
suyunun ise sonuçlarının iyi olması 
üzerine Başkan Mehmet Turgut kollan 
sıvadı ve suyu iki depoya taşıyacak pro
jenin kaynağını bulmak için Ankara’ya 
gitti. Gece geç saatlerde Gemlik’e-dönen 
başkan Turgut, boru tahsisinin yapıldı
ğını, enerji hattı ve pompa ihalelerinin 
ise İller Bankası’nca yapılacağını söyle
di.

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, dün Ankara’ya 

giderek, temaslarda bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı Yardım 
Komitesi tarafından, geçti
ğimiz hafta düzenlenen 
“Çay”da 1 milyar 36 mil
yon 850 bin lira yardım top
landı.

TSK Güçlendirme Vakfı

Gemlik Komitesi eşleri tara
fından, vakfa yardım ama
cıyla düzenlenen çay dave
tiyelerin satışı ve çekilişten 
elde edilen paralar, Vakfın 
Genel Merkezi hesabına 
gönderildi.

Haberi sayfa 3’de

Haberi sayfa 3’te

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı
HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

19 Mayıs Atatürk’ü An
ma Gençlik ve Spor Bay- 
ramı’nın , 80. yıl dönümü 
geçtiğimiz hafta çarşamba 
günü, ilçemizde düzenle
nen törenlerle coşkuyla 
kutlandı.

Atatürk Ştadyumu’hda 
yapılan törenlerde, orta 
dereceli okulların kız ve 
erkek öğrencilerinin yap
tıkları sportif hareketler, 
binlerce Gemlikli tarafın
dan beğeni ile izlendi.

TSK Güçlendirme Vakfı Gemlik Komite eşleri tarafından düzenle
nen çayda toplanan, 1 milyar 36 milyon liranın makbuzu. Vakıf 
Komite Başkam Kaymakam Şener Çan’a makamında, komite 
üyelerinin eşleri tarafından verildi. (Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ)

DYP NEDEN ÇÖKTÜ
Önceki hafta, yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken, 

“Avcı neden kaybetti?” başlıklı yazımda gözlem ve düşünce
lerimi hiçbir etki altında kalmadan yazmıştım.

Bu yazım oldukça etkili olmuş ki, birçok okurum telefonla 
veya işyerime gelerek, olumlu bulduklarını, gözlemlerimin 
doğru olduğunu iletti.
jh Olumsuz eleştiriyi ANAP'ın Sayın İlçe Başkanı Adnan Te- 
kin’den aldım.
t Tekin, kendisine haksızlık yaptığımı, değerlendirmelerimin 
yanlış olduğunu daha sonra bana özel bürosunda yaptığımız 
sohbet konuşmasında -daha birçok bilmediğimi de- anlattı, 
f Gözlemlerimde yanlışlar ve eksikler olabilir.
r Ama genel batlarıyla bir seçimin kaybedilişinin anatomisiy- 
di yazdıklarım.
k Bu konu daha çok konuşulacak.

Bu hafta DYP’nin kaybedişinin bende bıraktığı izlemlerin
den söz etmek istiyorum.

DYP kurulduğundan beri Gemlik’te ilk kez bu denli bir ye
nilgiye uğradı. Gemlik Merkezinde 2500 dolaylarında oy ala
rak FP, ANAP, CHP, DSP ve MHP'den sonra 6. parti oldu.

ANAP’da gördüğümüz dar kadroculuk zihniyetini DYP’de 
Hizipçilik olarak görmek mümkün.

DYP yönetimine ve belediye başkanlığına hiçbir partide ol
madığı kadar bol aday çıkaran bir parti. Belediye Başkanlığı
na başvuranların sayısı tam beş kişiydi.

DYP’nin ilçe bazında başvuranlar arasında yaptırılan an
ket ve sonuçları parti içinde kırgınlıklara ve küskünlüklere ne
den oldu. Başkanlığa yönetimin aday gösterdiği İhsan Ateşli 
yıllarca partiye hizmet vermiş birçok kesim tarafından yetersiz 
görüldü, küçümsendi. Ve açıkça Ateşli’yi desteklemeyecekle
rini sokaklarda bu gruplar bağıra bağıra söylediler.

Aslında partiden milletvekili adaylığı nedeniyle ilçe baş
kanlığından ayrılan Yüksel Yıldırım’a ve yönetimine karşı 
olanlar, daha doğrusu yönetime egemen olamayanlar, 
DYP’de sürekli hizipçilik yaptılar.
■ FP’nin iki dönem DYP’nin partide güçlü adı olan Mehmet 
Turgut’u aday göstermesi, bu grupların işine yaradı.

Bana yar olmayan, başkasına da yar olmasın düşüncesin
deki gruplar, adayın.dibini oymaya başladılar.

Ateşli’nin adaylığı açıklandığı gün, DYP’nin seçimi kaybe
deceği de-açıklanmıştı sanki.

Genel politikada Sayın Çillerin yanlışları da buna eklenin- 
I ce, DYP’nin oyları FP ve MHP'ye kaydı. Ve Gemlik’te DYP ta

rihi yenilgisini aldı.

Kanıtı
personeline 
hizmet içi 
eğitini

Kamu personelinin çeşitli 
1 konularda eğitilmesi amacıy
la, beş gün süre ile günde 
ikişer saat eğitim verilecek.

Belediye Kütüphane Sa- 
lonu'nda başlayan hizmet içi 
eğitim' çalışmalarının birinci
si dün, Endüstri Meslek Li
sesi Müdürü İbrahim Ünal 
tarafından, "Çağdaş Yöne
tim Teknikleri" konuların- 

' da verildi. "Atatürk ve İda
re" “Din ve Laiklik" “Aşın 
Faaliyetler" konularında da 

i toplantılar sürecek.

Muratoba ve 
Yazırova da 
sergi şöleni

Halk Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’nüh yıl sonu 

, sergilerinin açılmasına 
başlandı.

Dün İlk sergi, Murato
ba Köyünde açıldı. Genç 
kızların yıl boyu el emeği 
göz nuru dökerek hazırla
dıkları birbirinden güzel 
çalışmalar sergilendi. Ba
şarılı kursiyerlere ise bel
geleri törenle dağıtıldı. 

I Sergi açılıştan 14 Hazi- 
ran'a 1999 güne kadar 
'.sürecek. Haberi 4’de

“Çoçuklarda 
kansızlık “ 
konulu 
konferans

Geçtiğimiz günlerde 
düzenlenen Hemşirelik 
Haftası nedeniyle, Bele
diye Düğün Salonu’nda 
SSK ve Devlet Hastanesi 
sağlık personeline ve 
hemşirelere “çoçuklarda 
kansızlık nedenleri ve 
demir eksikliği" konulu 
konferans verildi.

SSK Çoçuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Uzman Dok
toru Ömer Artar tarafın
dan verilen konferansa, 
Türkiye Hemşireler Birli
ği Başkanı, Bursa Hem
şireler Derneği Başkanı, 
Gemlik Devlet Hastanesi 
Baştabibi Mehmet Kü- 
çukkeçeli katıldı.

Trafik 
kazalarında 
2 kişi 

yaralandı
Geçtiğimiz hafta dik

katsiz araç kullanan iki 
sürücü iki çoçuğun yara
lanmasına neden oldu.

Haberi sayfa 3’de

Karsak Deresinden 
çamur akıyor

Karsak Deresi’nin çile
si bitmiyor. Bir bakıyor
sunuz birileri temizledik
leri tankın mazotonu, 
yağını salıyorlar dereye, 
.bir bakıyorsunuz, bem
beyaz olmuş dere...

Karsak Deresi 10 gündür 
çamur akıyor. Konuyu 
inceleyen Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
DSİ’nin Orhangazi’de 
kanal temizlediğini söyle
di Haberi sayfa 3'de

Dünya Süt Günü 
Kutlandı

“Dünya Süt Günü” il
çemizde de etkinliklerle 
kutlandı.

İlçe Tarım Müdürlüğü 
ve SÜTAŞ A.Ş.’nin spon
sorluğunda Lale-Kemal 
Kılıç ilköğretim Okulun-

da öğrencilere süt dağıtıl
dı ve süt hakkında bilgi
ler verildi.

860 öğrenci bedava 
süt içmenin sevincini ya
şadı.

Haberi sayfa 3’de

ÖĞRENCİLER; HAFTAYA GEMLİK KÖRFEZ 
GAZETESİ İLE BİRLİKTE ÖZEL DOĞUŞ FEN -. 
DERSHANESİNİN HAZIRLADIĞI ÖSY SORU

KİTAPÇIĞINI İSTEMEYİ UNUTMAYINIZ!

Jnan Tamer

HÜKÜMET

taşi gediğine |

Sayın Ecevit Başkanlığında DSP+MHP+ ANAP 
hükümeti gerçekleşiyor.
“Özürlerle başladı, özürsüz devam eder
inşallah!...”
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KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Kurultay sonrası
Geçen hafta yazımın sonunu şöyle 

bağlamıştım:
CHP yenilenmek zorunda, ye

nilenmezse bitecek çünkü. Onun 
için sıkıştırıldığı köşeden bu kurul
tayda kurtulması gerekli, kurtulacak, 
inanıyorum buna. Ve unutulmaması 
gereken, bu kurultayda, CHP’de de
mokratikleşmeyi başlatacak kadro
ların göreve getirileceği. Bu kuruF 
tayda ‘lider’ değil, CHP’yi hizip has
talığından ve kavram kargaşasından 
arındıracak bir geçiş sürecinin ‘ge
nel başkan’ seçilecek. Adaylar bunu 
çok iyi değerlendirmeli ve partiyi bir 
kez daha ‘Keskin ekibi’nin tuzağına 
düşürmemek için özveride bulunma
yı içlerine sindirebilmeli. Beklenen 
bu...”

Ne yazık ki 9. Olağanüstü Kurultay 
bekleneni vermedi. Adaylar, haramza
de babanın mirasını paylaşma kavga
sına tutuşan hayırsız evletlar gibi kav
ga ettiler, aralarından birinin çevresin
de kenetlenip, “geçiş süreci”ni kaza
sız belasız atlatmak için geri planda 
kalmayı sindiremediler.

Göre göre, bile bile “Keskin eki
binin tuzağına düştüler...

Şimdi ne olacak?
Partinin öyle veya böyle, üzenhe 

pet şişeler yağdırılmış olsa da bir genel 
başkanı var. Ama partiyi esenliğe çı
karmakla görevli en üst yönetim organı 
yok. Baykal’ın adamlarının -ki araların
da maalesef Kurultay Başkanı Coşkun 
Karagözoğlu da var-. Altan Öymen adı- 
ha “korsan liste” dağıtarak ve PM oy
lamasını öne aldırarak gerçekleştirdik
leri “provokasyon”, delegelerin 
önemli çoğunluğunun sandığı “boy- 
kot”una yol açması, CHP’yi hukuk açı
sından açmaza soktu, hatta bir bakıma 
bitme noktasına getirip bıraktı.

Bunu yaparken hiç utanmadılar an
laşılan, CHP gibi köklü bir partinin ku
rultay başkanlığına seçiline onuruna 
hiç de layık olmayan bir adam, siyaset 
eşkıyasına ram olmaktan sakınma ge
reğini duymadı.

.Yazıklar olsunl
Evet, şimdi ne olacak?
Genel Başkan Altan Öymen diyor 

,ki:
“60 kişi arasından yeterli oy alan 

23 kişinin hukuken seçilip seçilme
diği bile belli değil. Bir yoruma göre, 
üyelerin en az yarıdan bir fazlasının 
seçilmesi lazımdı. Ama ortaya çıkan 
bu durum seçimleri tartışmalı hale

getirdi. Ben her halükarda, seçim 
için kurultayı toplamak durumunda
yım.”

Ve bu aksaklığı gidermek için 45 
gün içinde yeniden bir olağanüstü ku
rultay toplayacağını ekliyor sözlerine.

Peki bu 45 gün içinde CHP’nin yö
neticileri kimler?

CHP’nin onurlu geçmişinden dem 
vurarak politika yapmak, ama ardından 
delege seçimlerinden başlayarak her 
türlü pisliği yapmaktan çekinmemek...

Eğer CHP, yıllardır halt üstüne halt, 
işleyenlerden, ve de sonunda partiyi 
yönetimsiz bırakanlardan hesap sora
maz ise, hiç kuşku olmasın, biter gi
der...

Baykal-Keskin zihniyeti, CHP’yi 
kendi içinde sürekli didişip duran, huy
suz, kavgacı, dışa güven vermeyen bir 
“cemm-i gaf ir” (kuru kalabalık) haline 
getirdi. 1987’den itibaren SHP’de, on
dan sonra da CHP’de etkinliğini sürdü
ren bu ühniyet, sosyal demokrasinin 
partisini küçülte küçülte, sonunda par
lamento dışında bırakmayı, başardı.

Bunun hesabı görülmez, bu zihniyet 
partiden kazınıp atılmazsa -dikkât edil
sin, “zihniyet” diyorüm, “kadrolar” 
değil-. CHP artık seçim falan kazana
maz, parlamentoya giremez. Onun için 
45 gün içinde toplanacağı anlaşılan 10. 
Olağanüstü kurultay’a büyük Önem 
vermek gerekiyor.

Dünkü Cumhuriyetle Mustafa Bal- 
bay şöyle bitirmişti yazısını:

“CHP’de parti içi demokrasiyi ya
şama geçirme çabası bir olumsuzlu
ğu da beraberinde getirmiş görünü
yor: Sevgisizlik...

Partililer CHP’yi canlarından çek 
seviyor, ama birbirinden nefret edi
yor. İki uç durum... Kendileri yoksa, 
canlarından çok sevdikleri parti de 
yok! En çok kullanılan sözcükler; 
biçmek, önünü kesmek, listeyi del
mek...

Görünüm, Anadolu karasevdala
rını anımsatıyor: Ya benimsin, ya ka
ra toprağın.”

Eğer Baykal-Keskin ekibinin “kor
san liste”Si CHP’ye sevgilerinin, kara
sevdalarının eseri ise, eksik olsan böy
le sevgi, böyle karasevda! »ı

CHP delegeleri, 10. Olağanüstü Ku- 
rultay’da sevgisizliğin yerine sevgiyi, 
hizipçiliğin yerine parti içi hoşgörü ve 
demokrasiyi getirmekle yükümlüler.

Hiç unutulmamalı bu....

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

KÖRFGZ RGKLAM
Tel : (0.224) 513 17 97

Zeytinlerde 
çiçek nesli 
mücadelesi 
başladı

Zeytin ağaçlarının za
rarlılarından olan zeytin 
güvesi ile ilgili birinci mü
cadele başladı.

Zeytin güvesinin bölge
mizde görülmesi üzerine 
İlçe Tarım Müdürlüğü yet

kilileri, hemen mücadele
ye başlanmasını istediler.

Zararlı ile ilgili mücade
le edilmediği takdirde zey- 
jtin uç.sürgünlerini ve çiçe- 
ği tahrip eder.

Üç kuşak döl veren za- 
.rarlının bir çift haşerisi 
(kendinden sonraki yakla
şık üç yüz haşerinin anne 
ve babası anlamına gelir.

Zararlı ile mücadele 
[için zehirli ilaçların birinin 
(kullanılması gerekir.

Körfez’den 
müzik 
ziyafeti

Gemlik Özel Körfez Etüt 
Merkezi öğrencilerinin dü
zenlediği mandolin, gitar 
ve org konseri velilerden 
büyük ilgi gördü.

Müzik öğretmeni Meh
met Taşpınar’ın Körfez 
Etüt Merkezi’nde yetiştirdi
ği öğrenciler, geçtiğimiz 
hafta cumartesi günü Bele
diye Düğün Salonu’nda ve
lilere ve konuklara müzik 
ziyafeti çektiler.

Taşpınar’ın yönettiği kü
çük öğrencilerin çalıp ses
lendirdiği konser, veliler ta
rafından büyük ilgi ile iz
lendi.

Öte yandan Körfez Fen 
Dershanesi ve Etüt Merke
zi öğretmenleri, 19-20 Ma
yıs günlerinde yoğun ge
çen çalışma dönemi içinde 
istres atmak amacıyla iki 
günlüğüne düzenledikleri 
Erdek gezisinden döndü

kler.
Körfez Fen-Dershanesi 

kurucu üyesi Ahmet Aydın, 
gazetemize yaptığı açıkla
mada, bu yıl üniversite sı
navlarının ertelenmesi ne
deniyle öğrpnci ve öğret
menlerin yoğun bir çalışma 
içerisine girdiklerini, zaman 
zaman bu tür etkinliklerle 
stres atıldığını söyledi.

DANS

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl : 26 SAYI: 1268
Fiyatı :50.000 TL.

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

Tel: 513 17 97 GEMLİK

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

Gemlik 

Körfez 

OkuyuK/ 

oku+uK/ 

abone olun

KATİP

Gemlik Trafik Şube 
Müdürlûğû’nden 
almış olduğum 

ehliyetim 
kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

lalınaUSTALAR

DÜN GİBİ!
Adam veya kadiri nutuk çekiyor, yazıyor, fetva 

veriyor, esiyor-yağıyor: Şöyle olmalı! Böyle yapıl
malı! ‘Meli’li, mali li cümlelerle uzayıp giden istem
ler reçetesi!..

‘Neden?’ diye soruyorsunuz!
Bin dereden su getiren, içeriksiz, hiçbir ciddi 

analiz ve senteze dayanmayan bıktırıcı açıklama
lar! İzah etmek yerine, 'hamasi' retorik yüklemelerle 
telkin dolu boş laflar!

Adamı ya da kadını dinleyenlerin içlerinden ge
çen düşünce şu : Neyi, niçin söylediğinin farkında 
değil bu! Canının istediğini ‘doğru’ diye yutturmaya 
çalışıyor!...

Ama; bu düşüncelerini konuşmacıya söylemiyor
lar! Buna ihtiyaç da yok zaten*

İnsanın canının istediği şeyler, bir toplumun, 
başkalarının da canının istediği şeyler olabilir! Ol
mayabilir de!

‘Doğru’, canınızın istediği şey midir! Şöyle de 
sorulabilinir: Canınız her zaman, ‘doğru olanı’ mı 
ister? Bir adım daha: ‘Doğru’ nedir?

Felsefenin temel konularından biri olan ‘doğru 
nedir?’ sorusunu bir yana bırakalım.

İnsanın, canının istediği şeylerle toplumu, baş
kalarını yönlendirmeye, yönetmeye çalışması yan
lıştır!

Unutulmaması gereken ölçü, hoşa gidenle, ha
yatın katı gerçeklerinin ne kadar uyum içinde ol
duğu ve olmadığıdır! Bunlar arasında kurulacak 
dengenin tutarlılığıdır hayatı yaşanabilir duruma ge
tiren!

‘Köy’ haline gelen bugünün dünyasında, hiçbir 
birey canının istediğini yapacak kadar özgür değil
dir! Hiçbir grup ve topluluk da buna muktedir değil
dir!

Göreceli olarak, bireyin istem ve doğrularının,, 
toplumun istem ve doğrularıyla buluşması, toplum- 
ların da dünyadaki öbür toplumların istem, değer ve 
doğrularıyla buluşması yaşanan gerçeğin öğrettiği 
zorunluluklardır!

Hoşa gitmese de tartışılabi linir gerçek budur! ı 
‘Meli’li, ‘Malı’lı istemleri dayatmak yerine, bunla

rın gerçekleşebilme olasılığını tartmak, açıklığa ka
vuşturmak daha akılcı olur!

Bilginin yaygınlaşmadığı, yeterince kıymetinin 
bilinmediği ortamlarda, her zaman bir kargaşa sürer 
gider! Biri bitmeden biri başlar, en sağlam değer ve 
doğrular (bunu taşıyan insanlar da) zıttına dönüşür! 
En azından zorlanır buna!

İlerici, özgürlükçü özünden koparılmış, salt par
mak sayısına indirgenmiş bir demokrasinin, birey 
ve toplumlara neye mal olduğuna dikkat edin. Her 
dakikası topluma trilyonlara mal olan bir meclisin 
haftalarının, aylarının ‘çarşaf’ tartışmalarıyla geçti
ğini düşünün! Bunun karşısına; bırakın canınızın is
tediği gibi yaşamayı, hayatta kalmak için canını di
şine takmış insanları, esnafı, memuru, emekliyi, iş
çiyi, işsizi, gençliği koyun!.. Acının yağmur gibi 
yağdığı bir ortamda bireyleri ve toplumu hiçe say
maya hiç kimsenin hakkı yoktur! Demokrasiyi, çar
şaf demokrasisine indirgemeye hiç kimsenin hakkı 
yoktur!

Bireyleri ve toplumu ileriye taşıyacak bir ‘de
mokrasinin’ önü mutlaka açılmalı, yapay denge
ler adına sürüncemede bırakılmamalıdır!...

Herşeyin DÜN GİBİ olması acı vericidir!
Ve dünkü seçim gereksizdi, saçmaydı! Şimdi,, 

yeniden seçim zorunluluktur!

I Taşoı 
depolan 
çalışma! 
Ankara'ı
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Artezyeninin 1999 yılı programına alınması için yardım arayacak.

Başkam Ankara’da
Taşocakları artezyeninden saniyede 300 litre suyu Askerlik Şubesi ve Kanlıkuyu su 

| depolarına götürecek projenin yapımı için, İller Bankası’ndan kredi alabilmek amacıyla 
I çalışmaların, 1999 yılı programına alınması gerekiyor. Başkan Mehmet Turgut 
I Ankara’da yapacağı temaslarla bunu sağlamaya çalışacak.azıyor, fetva 

Böyle yapıl 
giden istem-

hiçbir ciddi 
:ı açıklama- 

üklemelerie

erinden ge
lin faikında 

yutturmaya

eylemiyor-

toplumun, 
dabifiriO-

Şöyle de 
olanı’mı

m ‘doğra

nasıyaı

[ İlçemiz Taşocakları 
| Mevkiinde, eski Belediye 

Başkanı Nurettin Avcı 
tarafindan açtırılan ar- 

L tezyen suyunun, mik
ropsuz olduğu ortaya 
çıktı.
[ İlçemizdeki bir çok 

■kuyuda yapılan labora- 
| tuvar incelemelerinde 
sulann mikroplu görül
mesi üzerine yeni kuyu
dan su örneklerini aldı
ran Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, sonuç
ların olumlu olduğunu 
görünce sevindi.

| Başkan Turgut, önü
müzdeki aylarda, ilçede 
su sıkıntısının meydana 
gelmemesi için önlemler 
aldıklarını belirterek, İl
ler Bankası’nca yaptırı
lan etüt ve proje çalışma- 
lan sonucu, bu suyun 
şehir şebekesine bağlan-

masına kaynak yaratı 
mak için Ankara’ya gitti.

İller Bankası'nın yet
kilileri ile Ankara’da bu
luşacak olan Mehmet 
Turgut, çıkarılan suyun 
2 bin 700 metre boru ile 
Askerlik Şubesi ve 
Umurbey yolu üzerinde 
bulunan su depolara 
pompalanacağını ve bu
radan da şehir şebekesi
ne verileceğini söyledi.

Turgut, şöyle konuş
tu:

“İlçemize İller Ban
kası tarafından, iki ye
ni depo yaptırılmasına 
karşın, suların mikrop
lu olduğu konusunda 
şikayetler alıyorduk. 
Bunun doğruluğunu 
tespit ettirdim. Eski 
Başkan Nurettin Avcı 
zamanında açtırılan 
Taşocakları mevkiinde-

enle, ha- 
cinde ol- Karsak Deresi’udeıı

çamur akıyor

jiannın, 
toplum-

r İznik Gölü’nün sula
nılın Gemlik Körfez’ine 
boşaltan Karsak Dere- 
si’nden on gündür ça
murlu su akıyor.

Daha önce kimliği 
belirsiz kişiler tarafın
dan, mazot ve yağ atık-

Jdur!

bunla-

löaka-

a sürer 
eğer ve 
jnüşûr!

^ak Deresi, bu kez dc 
Devlet Su İşleri ’nin Or
hangazi’de yaptığı ka
nal temizleme çalışma
ları nedeniyle simsiyah 
akıyor.

Derenin kirli aktığını 
gören vatandaşlar, du
rumu İlçe Kaymakamı 
Şener Çan’a ve Belediye

Başkanı Mehmet 
gut’a bildirdiler.

Tur-

Durumu yerinde in
celeten Belediye Başka
nı Turgut, kirliliğin 
Devlet Su İşleri’nin Or
hangazi sınırları içeri
sinde yaptığı kanal ça- 

• 1 ışınası nedeniyle ka- 
I naldaki balçiğ'in suya 
karışması nedeniyle or
taya çıktığını belirle
diklerini söyledi.

Başkan Mehmet Tur
gut, kirliliğin geçici ol
duğunu ve kanal çalış
malarının sona ermesi 
ile ortadan kalkacağını 
belirtti.

Trafik kazalarında
2 kişi yaralandı

e say-

hal*

Geçtiğimiz hafta ilçe
mizde meydana gelen 
trafik kazasında biri ço- 
çuk olmak üzere iki kişi 
yaralandı.

İlçe Emniyet Müdür- 
lüğü’nden aldığımız bil
gilere göre, ilk kaza geç
tiğimiz hafta cuma gü
nü saat 19.30'da Lise 
Caddesi’nde meydana 
geldi.

Mesut Uyan’ın kul
landığı 16 ZH 719 nolu 
motorbisiklet yoldan ge
çen Aydan Demir( 10) 
adlı küçük çoçuğa çarp-

tı.
Yaralanan Demir, 

ayakta tedavi gördü.
Aynı gün saat 20.30 

sıralarında ise Serkan 
Durmuş’un kullandığı 
16 ZH 053 plakalı kam
yonet Balıkpazan Ma-, 
hailesi 1 Nolu Caddede 
Mehmet Koç(ll) adlı 
küçük çoçuğa çarptı.

Hayati tehlike geçi
ren Mehmet Koç, SSK 
Hastanesine kaldırıldı.

Araç sürücüsü Ser
kan Durmuş ise, gözal
tına alındı.

ki artezyenden saniyede 300 litre su akmaktadır. 
Bu suyun temiz ve içilebilir nitelikte olduğunu 
tespit ettik. Ancak, mali sıkıntımız sözkonusu ol
duğundan, İller Bankası’na başvurduk. İller Ban- 
kası’ndan gelen teknisyenlerin çalışmaları sonu
cu, bu suyun mevcut iki depomuza buradan da 
şehir şebekesine bağlanabilmesi için gerekli ola
cak finansmanın, 1999 yılı programına sokulma
sı sorunu ile karşılaştık. Bunun için Ankara’da te
maslara geçerek, kaynak yaratmaya çalışacağız.

İller Bankası gerekli yardımı yaparsa, Gem
likli hemşerilerime sağlıklı, temiz su içireceğiz"

Belediye Başkanı Mehmet Turgut, mikroplu olan 
depoların ve kaynakların kullandırılmayacağım da 
söyledi.

Dünya Süt 
Günü Kutlandı
21 Mayıs Dünya Süt 

Günü ilçemizde İlçe Ta
rım Müdürlüğû’nün dü
zenlediği etkinliklerle 
kutlandı.

“Dünya Süt Günü” 
nedeniyle Lale-Kemal Kı
lıç ilköğretim Okulu’nda 
860 öğrenciye süt dağıtıl
dı.

İlçe Tarım Müdürlüğü 
Gıda Mühendisleri tara-

findan, Sütaş firmasının 
finanse ettiği küçük po
şet sütler okul öğrencile
rine dağıtıldıktan sonra 
süt hakkında çocuklara 
bilgiler verildi.

Süt içmenin çocuk ge
lişimine yararlarının an
latıldığı toplantıda, kü
çük öğrenciler bedava 
süte adeta hücüm ettiler.

TSK’ya 1 milyar 
yardım toplandı

Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı Yardım 
Komitesi tarafından, geçti
ğimiz hafta düzenlenen 
“Çay”da toplanan 1 milyar 
036 milyon 850 bin liranın 
makbuzu Komite Başkanı 
Kaymakam Şener Çan’a 
verildi.

TSK Güçlendirme Vakfı 
Gemlik Komitesi eşleri tara
fından, vakfa yardım ama
cıyla düzenlenen çay dave
tiyelerin satışı ve çekilişten, 
elde edilen paraları, Vakfın 
Genel Merkezi hesabına 
yatıran gönüllü bayanlar 
Nilgün Erçek, Saadet Aydın 
ye Selma Avcı dün, ilçe 
Kaymakamı Şener Çan’ı 
makamında ziyaret ederek 
toplanan yardımların banka 
dekontunu verdiler.

TSK Güçlendirme Vak- 
fı’nın 1998 yılında Kayma
kam Şener Can Başkanlı
ğında, Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Kemal Akıt,

Eczacı Ferruh Erçek ve işa
damı Ceyhan Aydın tarafın
dan ilçe komitesinin oluştu
rulduğunu, vakfın Türk Si
lahlı Kuvvetlerine araç, ge
reç, silah alımı, modernleş
tirilmesi, savaşa hazırlan
ması gibi ulvi amaçları bu
lunduğunu söyleyen Kay
makam Can, “Çay düzen
lenmesinde emeği geçen 
tüm arkadaşlarıma teşek
kür ediyorum. Gemlik’te 
bu vakıf ilk kez bir etkinlik 
düzenleyerek, Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin güçlen
mesi için destek sağla
mıştır.

Güzel bir organizas
yon ve kaliteli bir gün ya
şanmıştır. Yardımlarını 
esirgemeyen davetlilere 
ve Gemlik esnaf ve 
tüccarlarına teşekkür edi
yorum.

İleride bu ve buna ben
zer yeni etkinliklerin ya
pılmasını diliyorum” dedi.

PPIPRl.yKLKR
■^■^Gonca YERLİ YURT

Bir iletişim ustası (1)
1920’li yılların Anadolusu. Ülke müthiş fakir. Yol yok, 

demiryolları yetersiz, otomobil hemen hiç yok. Ulaşım 
kağnılar ve eski püskü otobüslerle ağır aksak sağlanı
yor. Büyük yerleşim yerlerinde geniş kitlelerle ulaşmak 
mümkün, ama köylere ulaşılamıyor.

Köyler tam bir ortaçağ karanlığında. Gazete yok, 
radyo yok, televizyon yok. Kaldı ki nüfusun 1927 sayı
mına göre okur-yazarlık oranı kadınlarda yüzde 4, er
keklerde yüzde 13, genelde yüzde 8. Azınlıklar dışında 
kalan nüfus içinde ise bu oran yüzde 5-6 civarında.

Nüfus az ve insanlar, veren, trahom, cüzzam gibi 
salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Ekonomi perişan, 
milli gelir 100 dolar civarında. En önemlisi halkta ken
dine güven duygusu yok. Ne yol, elektrik, fabrika var 
ne de bunları yapacak eğitilmiş kalifiye insan gücü. Hu
rafe yayan odaklar olan tekkeler ve zaviyeler faaliyette. 
Medrese oldukça yaygın bir eğitim kurumu. Şeyhlerin, 
dervişlerin ve ulemanın kamuoyu üzerindeki etkisi bü
yük.

Ulusal bütünlük sağlanamamış. Türklerde türklük 
duygusu gelişmemiş. Vatandaşlar arasında türkçe he
nüz ortak bir iletişim dili değil. Üstelik aydınlarla halkın 
konuştuğu Türkçe farklı.

Tanzimatla girilen batılılaşma sürecinin zorunlu ola
rak yol açtığı kültür ve zihniyet ikiliği devam etmekte. 
Yargı sistemi ikili. Kadın toplumsal hayatın dışında...

Kabul etmek gerekir ki, Mustafa Kemal ve akranla
rının yaşadığı bu dönem, OsmanlI İmparatorluğu’nun 
son ve en çalkantılı, en buhranlı dönemidir. Onlar 
“gözlerini dünyaya bir bozgun havası içinde açar
lar.” Balkan Savaşı’ndan (191’2) Kurtuluş Bavaşı’nın 
sonuna kadar (1922) hemen hemen 10 yıl sürekli sa
vaş içinde yaşarlar. “Kara gün”ü, mütareke dönemini 
görürler, “vatanda düşmanı seyretmek ıstırabını” 
çekerler. Bu kuşak Sevr dayatması ile karşı karşıya ka
lır, “adem mezan”nın kıyısına gelir, “ateşle imtihan
dan” geçer.

Düşmandan merhamet dileminin boşuna olduğunu, 
“zayıf olanların hukukuna hürmetin noksan olduğu 
veya hiç hürmet edilmediğini çok acı terübelerle 
öğrenirler”. Bu kuşak, bir ölüm kalım savaşının so
nunda Misak-ı Milli sınırları içinde kalan Osmanlı top
raklarını kurtarıp orada bir vatan ve devlet kurar. Bun- 
olanaksızdır. Bunları göz önüne almadan 19 Mayıstı 
anlamak güçtür. Bunları bilmeden Atatürk’ün her şey
den önce bir iletişim dehası olduğunu kavramak müm
kün değildir.

İletişim kanallarının sınırsız olduğu günümüzde bile 
mesajlar hedef kitleye düzenli ulaşamazken, Atatürk 
bunca yokluğa ve olüjrnsuzluğa rağmen mesajlarını na
sıl hedef kitleye ulaştırdı ve onları nasıl herekete geçir
di?

1923’te “Tarihi yapan akıl, mantık ve muhakeme 
değil, belki bunlardan ziyade hissiyattır” diyen Ata
türk bu sözlerinden 75 yıl sonra, insanların kararlarını 
duygularına göre verdikleri ortaya çıkıyor. Araştırmalar 
gösteriyor ki insanların hissiyatlarını yakalayabilir ve 
ona göre bir stateji oluşturursanız bir davranış değişik
liği yaratabilirsiniz. Davranış değişikliğinde elle tutulur, 
gözle görülür katma değerler değil, hissiyat önemli.

İşte belki de Mustafa Kemal'in mucizesi, burada. 
1920’lerde Anadolu insanını, beklentilerini algflayarak, 
onları “hissiyatlarından” yakalayarak oluşturduğu ile
tişim stratejisinde.

Mustafa Kemal’in halka ulaşmada kullandığı yön
temleri, geliştirdiği araçları, bilgi kaynaklarını, kamuoyu 
yönlendiricilerini, kısaca iletişim stratejisini merak edi
yorsanız, haftaya bu köşeyi kaçırmayın derim.

(Bu yazı, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi 
Dr. Haşan Ünder’in, Kemalizm ışığında Atatürk Döneminde

Eğitsel Değerler isimli doktora tezinden hazırlanmıştır.)

Umurbey Belediye 
Başkanı kursta

18 Nisan yerel seçimlerinde Umurbey Belediye 
Başkanlığına seçilen Fatih Mehmet Güler, Manavgat’ta 
açılan “Belediyecilik” kursuna katıldı.

Türk Belediyeciler Birliği tarafından, 7 gün süreyle 
açılan kursta, belediyecilik ile ilgili çeşitli konularda bilgi 
sahibi olacak olan yeni belediye başkanları görevlerine 
daha bilgili olarak dönecekler ve birer sertifika sahibi ola
caklar.

Fatih Mehmet Güler’in yarın görevine başlaması bek
leniyor.
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İlk açılış Muratoba Köyü ve Engürücük Köyü’nde yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi nin
Sergileri Başladı Bir ders saati ücretli

1) İlköğretim Okulları 4. ve 5. Sınıf
2) İlköğretim Okulları 6. ve 7. Sınıf

3) Anadolu ve Fen Liselerine Hazırlık (8. Sınıf)
4) Lişe 1.2. sınıf takviye
5) Üniversiteye hazırlık

600.000.-
650.000.-
700.000.-
800.000.-
850.000.-

DUYURU
ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ FEN DERSHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 

1999-2000 öğretim yılında dershanemize devam edecek öğrencilerle 
ilgili ücret çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır.
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Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlü
ğü, 1998-1999 eğitim-öğretim yılında açı
lan kursların belge dağıtım törenleri ve 
sergileri başladı.

İlk açılışının Muratoba ve Engürücük 
Köyü’nde açılan makine nakışı sergileri 
halk tarafından ilgi gördü.

Dün, saat lö.oo’de Muratoba Köyü’nde 
açılan makine nakışı sergisi ve aynı gün 
Engürücük Köyü Yazırova Mahallesi’nde 
saat lö.oo’da açılan makine nakışı sergi
sinin açılışı yapıldı.

Dün, Muratoba Köyü’nde yapılan sergi 
açılışına Kaymakam Şener Can, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Tüna, Halk Eğiti
mi Merkezi Müdürü Kemal Çetinoğlu da
ire amirleri konuklar ve köylüler katıldı..

Köy kızlarının kurs öğretmenleri Fü
sun Tan gözetiminde bir yıl boyunca el 
emeği, göz nuru dökerek yaptıkları birbi
rinden güzel çalışmaların sergisi törenle

açıldı.
Serginin açılışında konuşan Kayma

kam Şener Can, bu sergilerde köy genç 
kızlarının hem çeyizlerini hazırladıklarını 
hemde el beceri ve sanatlarını öğrendikle
rine dikkat çekerek, kursa katlan öğrenci
leri kutladı. Daha sonra başardı kursiyer
lere belgeleri törenle dağıtıldı.

Sergi sonunda, köylülerin hazırladığı 
ikramlar öğrenciler eliyle konuklara 
dağıtıldı.

Öte yandan, kurs öğretmeni Elif Aydı 
gözetiminde Engürücük Yazırova Mahal
lesinde de devam eden kursun sergisi yi
ne Kaykaman Can tarafindan açıldı.

Başarılı kursiyerlere belgeleri törenle 
dağıtıldı.

Yarın ise saat 15.oo de Karacaali Kö
yünde Makina Nakışı, saat 16.oo da Narlı 
Köyünde El Sanatları kurslarının yılsonu 
sergileri açılacak.

NOT : Ücretlerimize KDV dahildir.

DUYURU
ÖZEL GEMLİK KÖRFEZ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ 

MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

1999-2000 öğretim yılı Etüt Eğitim Merkezimize ait ücret çizelgesi 
aşağıya çıkarılmıştır.

1.
2.
3.

Dört
Dört
Dört

ay 
ay 
ay

119.000.000
120.000.000
121.000.000

NOT : Ücretlerimize KDV dahildir. Yemek ve servis ücrete dahil değildir.
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DUYURU
ÖZEL GEMLİK DOĞUŞ ETÜD EĞİTİM MERKEZİ 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1999-2000 öğretim yılı Etüt Eğitim Merkezimize ait ücret çizelgesi 
aşağıya çıkarılmıştır.

1. Dört ay 119.000.000 *
2. Dört ay 120.000.000
3. Dört ay 121.000.000

NOT : Ücretlerimize KDV dahildir. Yemek ve servis ücrete dahil değildir.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

GEMLİK ÖZEL KÖSEOĞLU ETÜD EĞİTİM MERKEZİ 
MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Etüt Eğitim Merkezimizin 1999-2000 yılında uygulanacak eğitim ücreti 
aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir. Duyurulur.

1. Dört
2. Dört
3. Dört

ay 
ay 
ay

119.000.000
120.000.000
121.000.000

NOT : Ücretlerimize KDV dahildir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
GEMLİK ÖZEL KÖSEOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU 

MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Okulumuzun 1999-2000 öğretim yılında uygulanacak eğitim ücretleri 

aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir. Duyurulur.

SINIFLAR - EĞİTİM ÜCRETİ

NOT : Servis ve yemek ücretleri dahil değildir.

Anasınıfı 450.000.000.- + KDV
İlköğretim 1 765.000.000.- + KDV

İlköğretim 2 945.000.000.- + KDV

İlköğretim 3 945.000.000.- + KDV

İlköğretim 4 945.000.000.- + KDV

İlköğretim 5 945.000.000.- + KDV
İlköğretim 6 1.075.000.000.- + KDV

İlköğretim 7 1.075.000.000.- + KDV
İlköğretim 8 1.075.000.000.- + KDV

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
Gemlik İcra Müdürlüğü’nden

Dosya No: 1998/658
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı :
Gemlik tapusuna kayıtlı Hamidiye Mahallesi, Ilıca civarında, pafta 4.N.11(4 

N3) Ada 790, parsel 13’da, 90.53 m2 miktarlı ipotekli gayrimenkulde zeminde 
1 dükkan ve zemin üstünde bir daire mevcut olup, 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 
banyo ve VVC’den ibarettir. Banyo WC ile beraberdir. Odalar, toz boya ile 
yapılmış olup, marley ile kaplıdır. Sözü edilen gayrimenkul zemin dahil üç 
katlıdır. Normal iki kat natamam vaziyettedir. Çarşıya uzak olup, elektrik ve 
suyu mevcuttur. Mesken olarak kullanılmaktadır. Sözü edilen mesken üçüncü 
sınıf işçilik ile Sapılmıştır. Günün alım satım raiçleri göz önüne alındığında 
bugünkü değeri 5.000.000.000.- TL. dir.

Satış şartlan :
1 - Satış 19.7.1999 gün saat 11.20 den 11.30 a kadar Gemlik Belediyesi 

Düğün Salonu’nda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edi
len kıymetin % 75’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sa
tış masraflarımı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 29.7.1999 günü aynı yerde aynı 
saatte (İkinci artırmaya çıkarılacaktır^ Bu artırmada da bu miktar elde edileme
mişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanın
da gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, ar
tırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış iste
yenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan 
başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle 
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2 - Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’ni nispetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu vermeleri 
lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 20 günü geçmemek üzere 
mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. 
Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

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

4 - İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale be
deli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müte- 
selsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kal- ’ 
maksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelin
den alınacaktır.

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

6 - Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul et
miş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1998/658 sayılı dosya nu- 
marasıyle müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

18.5.1999
(İc. İf. K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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YARI SAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

II ÇOCUK OLMA ÖZGÜRLÜĞÜ

■ Ülkemizde yaşanan eğitim sistemindeki buna- 
■lımdan en çok çocuklarımız etkilenmekte. Onların 
■vazgeçilmez hakkı ve ihtiyacı olan oyunlarını sı- 
■navlar nedeniyle oynayamıyorlar haklarını kullana
mıyorlar. Oysa çocuk olma hakları en temel hak
larındandır.
■ Çocuk oyun içinde kendini tanıyacak, paylaş
mayı, ekip çalışmasını, işbölümünü, yardımlaşma
sı emeğe saygıyı öğrenecek.
|| Maalesef çocuklarımızın büyük bir bölümü 
■apartmanlara, evlere tıkılmış test çözerek günleri- 
K, en güzel dönemlerini geçiriyorlar.
■ Arkadaşlık ilişkilerini oyun içinde geliştiremeyen 
■çocuğun ergenlik dönemine geçişi sorunlu olmak
ladır.
■ Çocuk enerjisini bir biçimde harcamak zorunda- 
I dır. O da neyle olacak? Oyunla, sporla, sanatla uğ- 
Iraşarak. İçlerindeki sanatsal, artistik yanları uyan- 
Idırmak, ortaya çıkarmak gerek.
I Çok zor koşullarda çalışmaya zorunlu kılınan 
Içocuk işçiler sorunu var. Emeklerinin sömürülmesi 

bir yana, sosyal güvenceden de yoksunlar.
I İyi bir çoçukluk dönemi, coşku dolu, zengin anı
tlar içeren çoçukluk yaşayamayanlar, yaşanmamış 
■ocuklarını yetişkinliğe taşıyorlar ki asıl sorun bu
rada. Etrafımızda yetişkin çoçukları her an görebi

liyoruz.
K Sanatla ilgilenme çoçuğun duyguları ile düşün
cesini dengelemede yardımcı olur. Hayal kurmala
rına izin verilmezse nasıl yaratıcı bireyler yetiştire
ceğiz?

Çocukların en donanımlı eğitmenin yollarını 
[aramalıyız.
[■Çoçuğun iç dünyasının zenginliğini değerlen- 
i ditmelerine olanak tanımalıyız.
B Yerel yönetimler çoçuklar için oyun oynayabile
cekleri tesisleri yapmakla yükümlü hissetmeliler 
kendilerini.
[ “Saldık çayıra, mevlam kayıra” demeyeceğiz. 
Görev anababalara, yerel yönetimlere, siyasi ikti
dara düşmüyor mu?
B Kitap önerisi : Doğan Cüceloğlu (Yetişkin 
Çoçuklar)

KAŞE ve MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayar sistemiyle 
kaşe ve mühürleriniz 30 dakikada yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET 
Tel : 513 17 97

İspanyol 
Kredisi

25 milyon Dolarlık İspanyol kredisinin 
ön protokolü imzalandı.

Gemlik Belediye yönetimi, temsilci fir
maya 4 önemli projenin dokümanlarını 
verdi.

Tüm dünyada, sanayi üretiminde da
ralma var.

İmalatçı firmalar, bu durgunluğu aşa
bilmek için ülkelerini, başka ülkelere kredi 
vermeye zorluyor.

Bu kredilerin önemli bir özelliği vardır.
- Krediyi veren ülke, mühendislik ve Li

sans hizmetlerini de satmayı düşünür.
- İspanya'da imal edilen makina ve teç

hizatı satmayı amaçlar.
İşte. İspanyol yetkililere verilen 4 proje, 

bu kriterlere göre incelenecek ve ithal 
ağırlığı en fazla olan tercih edilecektir.

Bu tür kredilerin işlerliği konusunda Gem
lik Amonyak Fabrikası için kullanılan İngiliz ve 
Fransız kredilerin de, bazı tecrübelerim var.

Fransız Kredisini Paris’te, Türk Büyü
kelçiliğinin Maliye Temsilcisi ile birlikte 
imzalamıştık.

Bu kredilerin işlerliği sırasında, üç 
önemli faktör ön plana çıkacak.

1- Birincisi dış politikadaki gelişmeler
Türkiye ile İspanya arasında uyumlu 

ve yumuşak bir dış politika çizgisi gereki
yor.

Ispanya'daki Bask Parlementosunun 
bir olumsuz hareketi krediyi olumsuz yön
de etkiler.

2- İkincisi,- kredinin ekonomik olma özelli
ğidir.

Bu konuda, Hazine Müsteşarlığı dev
reye girecek.

Ülkenin, borçlanma politikası ön plan
da tutulacak.

- Ve. Kredinin faizi, komisyonu ve geri 
ödeme süresi tek tek değerlendirilecek.

- En önemlisi, kredide “ödemesiz süre
nin kaç yıl olduğuna” bakılacak.

3- Üçüncüsü iç politikadaki gelişmeler.
Bu tür kredilerin tercihlerinde, iç politi

ka önemli rol oynar.
• Hükümetlerle aynı çizgide olmayan 

Belediyeler genellikle “üvey evlat” mu
amelesi görürler.

Yatırım tercihlerine, “iç politika” karı
şır.

İktidarlar, Belediye Başkanı kendi par
tilerinden değilse, o Belediye ye de, o yö
renin halkına da zulüm ederler.

Gemlik Belediye Meclisinin, bu çağ dı
şı uygulamaları aşacağını umut ediyoruz.

Belediye Meclislerinin “rutin toplantı
larında” gündeme gelen “blok muhalefe
tin”, büyük projelerde desteğe dönüşece
ğini düşünüyoruz.

İspanyol kredisi ile ilgili, görüşlerimize de
vam edeceğiz.

GEMLİK REHBERİ

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

VAPUR
Yalova-Kartal:(İşgünü) 6.30-11.00-15.00-19.30 

(Tatil)7.15-11.15-16.00
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Kartal-Yalova:(İşgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00

İtfalve 1 ın TEK Arıza 5132066 (Tatil) 09.00-13.00-18.45
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 5131055
Polis Karakolu AısiR70

TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf.

5134503 
5131274/ 
5140095
5131286

Yalova-Sirkeci:(işgünü) 05.50-13.30-17.30 (Tatil) 
6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(İşgünü) 09.15- 

14.15-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15

DEIVİZ OTOBÜSÜ
Gar. Kom 5131206 Milli Eğt. Md.

Halk Eğt. Mrk.
5131174
5131846

Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-13.00^
14.30-16.00-17.30-1  9.00-20.30

Kaymakamlık
Kaymakamlık 5131051
Kaymakamlık Ev 5131052
C. Savcılığı 5131053
C. Savcı Yrd. 5132954
Emniyet M. 5131028

Halk Kütüp. 
As. Şb.
Karayolları 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel id. Md.

5131353 
5131057
5131308 
5131133
5131095 
5133742 
5131507

(Tatil) 9.15-10.45-12.00-13.30-14.25-15.45-17.00- 
17.454 8.30-19.20-20.30

Yalova - Kabataş (İşgünü): 7.20- 9.45-12.40 17.15-
19.30 Tel: 0.226.812 04 99
(Haftasonu): 1Ö.30-13.00-17.30

Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.0046.10-18.25
(Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.35

FRRİBOT
Tapu SIc. Md. 
Müftülük

5131414
5131364

Hızlı Feribot: (Yalova-Yenikapı) 
07.30-08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Gümrük Md.
Tekel Md.
Ver. Da. Md.
İlçe Tar. Md.
İlçe Seç. Md.

5131411-
5131042
5132360
5131186
5134994

20.30-22.30 (PztSalı.Çrş.Prş.) 
07.30-08.30-10.30-11.30-13.30-14.30-16.30-17.30-

19.30-21.30 (Cumartesi) 
08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-20.30-

22.30 (Cuma-Pazar)

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

TAKSİLER

■ TÜP DAĞITMTIARI ■
Belediye

Santral
Başkanlık
Zabıta
Otobüs- İşlet.

Aygaz 513 12 95
5134521-23' İni A 37
513/1520 - Tekgaz 513 16 37
5132432 S13 16 37
5134521-122 ıEr9az * on ca

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

Su-İşletmesi 
İtfaiye 
Muhpsebe M. 
Yazı İş, Md, 
Su Arıza

5134521-115' Ipragaz- , 513 22 59
5 39395 Habaşgaz 513 45 46
5 345911R9 Llkltgöz • 514 28 41
5 34591 11 Yeni Llkltgaz 513 65 00
Yalniz 185 Alevgaz 513 40 95Yaloiz löö BP Gaz 514 59 81

Haftanın Fıkrası
Düğün sona ermiş, genç evliler 

yeni evlerinin yollarını tutmuşlardı.
Bir süre sonra zifaf 

odasındaydılar.
Hem soyunuyorlar hem de 

gevezelik ediyorlardı.
Erkek bir ara :
“Senden, bana bir tek şey söyle

meni istiyorum” dedi.
“-Rica ederim. Bana ne istersen 

sorabilirsin”
Erkek ışığı söndürdükten sonra 

yatağa girdi ve şöyle mırıldandı :
Seninle uyuyan ilk erkek ben mi 

olacağım.”
Yeni gelin bir an düşündükten 

sonra usulca cevap verdi.
“-Evet canım, eğer uyursan 

gerçekten öyle olacak.”
E.... Böyle bir soruya, böyle bir 

cevap yakışır!

Sözün Özü
Geleceği satın alabilecek, 
Tek şey, bugündür.

“Samuel Johnson”

Gerçekten bu günler çok önem
lidir.

Bu günler, ilerideki yıllarda 
yakalanacak refah düzeyinin “ilk 
tuğlalarıdır.”

Yani. Ne ekeceksen, onu biçe
ceksin.

İster aile hayatımda olsun.
İster iş hayatında olsun.
İster devlet hayatında olsun.
Bugünlerde yapılan eylemler çok 

önemli.
Bugünlerin, üreterek geçirilmesi 

gerekir.
Huzur ve güven ortamı içinde, 

geçirilmesi gerekir.
Olaylara ve kişilere karşı, 

“öryargısız” olarak geçirilmesi 
gerekir.

Ama. Çevremize baktığımızda, 
maalesef bu değerleri unuttuğumuzu 
görüyoruz.

Geçmişe takılıp kalıyoruz.
Geleceğimizi erteliyoruz.
Kısır çekişmeler içinde boğulup 

gidiyoruz.
Adamlar “düşünce okuyan maki

na” icad ediyorlar.
Biz ise “düşünceyi hapsediyoruz”

"uçuk" bir söz
O kadar cimriydi ki, kalp hastası 

olduğu halde, daha ucuz diye 
“apandisit ameliyatı” olmuştu.

Bursa ve Torino
Bu iki şehrin biri Türkiye’de, diğeri 

İtalya’da.
Bu iki şehir de, Başkent değil.
Ülkelerinin, en büyük kenti de 

değil.
Ama. Her ikisi de önemli bir Sana

yi kenti.
Ortak bir özellikleri var.
Her ikisi de, otomobil sanayiinde 

lider.
Torino’da, Fiat otomobili üretiliyor.
Bursa’da Tofaş-Fiat üretimi yapılı

yor.
Bu sanayi akrabalığı (30) yıldır 

sürüyor.
Bu iki kenti halkı, bir futbol tutku

nu..
Bursa’da Bursaspör var.
Küme düşmemek için savaş veri

yor.
Torino’da ise iki takım var.
Biri Torino takımı, puan cetvelinin 

ortalarında dolaşıyor.
Diğer takım ise, Juventus.
Juventus, bir İtalyan Takımı ol

mayı aşmış.
Dünya takımı haline gelmiş.
Formasının göğsündeki yıldızlar, 

kaç kez Avrupa şampiyonu olduğu
nu gösteriyor.

Juventus Kulubü, Fiat otomobil 
Fabrikaları tarafından destek görü
yor.

Yönetim desteği görüyor.
Ve. Mali destek görüyor.
Artık, sıradan bir şehir takımının 

bil.e bütçesi “trilyonlarla” ifade edili
yor.

Bu parayı maç hasılatı ile, oto
park ücretleri ile karşılamak müm
kün değil.

O zaman Dev firmaların, o şehrin 
takımlarını desteklemesi şart.

Tofaş Yönetimi Bursaspör için 
çok uygun.

Son yıllarda, iç politika ile çpkiç- 
içe olduğu için ve vergisini İstan
bul’da ödediği için Tofaş “üst yöne
timine” bir antipati duyuluyordu.

Ama. Tofaş Vergisini Bursa’da öde
meye başladı.

Ve. Tofaş basketbol takımı şampi
yon oldu.

Bu antipati, sempatiye dönüştü.
Tofaş Basketbol takımına verilen 

destek, Bursaspor’a da verilebilir.
Çanakkale-Dardanel örneği gibi.
Istanbulspor-Rumeli Holding ör

neği gibi.
Adanaspor-Çukurova Elektrik ör

neği gibi.
Bu işi BursalI zenginlerin yapa

cağı yok.
Onlar otomobil markası ve lüks vil

lalarla meşguller.
Haydi Tofaş, sen bu işe sahip 

çık.
Bir gün “Jet-Pa” sahip çıkarsa, o 

zaman da kızma!

KİRALIK
Kumlada
Havuzlu 

Kiralık Daire 
Tel: 513 17 97

SEKRETER
ARANIYOR

SATILIK
EV ve ARSA
Gazhane Cad. Gürçay

Apt.Kat: 4’de 140 
M2 lik daire ve1

Oshıaniye Mahallesi 
11 Eylül İlköğretim

Okulu civarında
5 kat imarlı 

400 m2 arsa satılıktır.
Tel : 514 31 51
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Geleneksel 3. Atatürk Kupası Halı 
Saha Futbol turnuvaları başladı

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği, gele
neksel “3. Atatürk Kupası” halı saha futbol turnuva
ları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayra- 
mı’nda yapılan açılış maçı ile başladı.

Lig usulü ile yapılacak olan futbol turnuvasında, 
üç katagoride yarışacak olan takımlar arasında turnu
va birincisi belirlenecek.

19 Mayıs’ta yapılan ilk açılış maçından sonra dün, 
saat 20.oo-21.oo’de Sertkaya-Borusan takımları, 
21.oo-22.oo'de GEMPORT, ARKAS saat 23.oo-24.oo’de 
BP - Devlet Hastanesi takımları karşılaştı.

Yarın ise saat 20.oo-21.oo saatleri arasında 
Atatürkçü Düşünce Derneği ile Umurbey Belediyesi, 
saat 21.oo-22.oo arasında ise Sertkaya-Gemtrans 
maçları oynanacak.

3. Atatürk Halı Saha Futbol Turnuvasının diğer 
karşılaşmaları şöyle olacak:

26 Mayıs 1999 20.oo-21.oo GEMPORT - Meydan Lokantası21.oo-22.oo BORUSAN - Devlet Hastanesi

27 Mayıs 1999
31 Mayıs 1999
1 Haziran 1999
2 Haziran 1999
3 Haziran 1999
7 Haziran 1999
8 Haziran 19999 Haziran 199910 Haziran 999

22.oo-23.oo23.oo-24.oo20.oo-21.oo23.oo-24.oo20.oo-21.oo21.oo-22.oo22.oo-23.oo20.oo-21.oo22.oo-23.oo22.oo-23.oo23.oo-24.oo20.oo-21.oo23.oo-24.oo20.oo-21.oo
20.oo-21.oo22.oo-23.oo20.oo-21.oo

Umurbey Belediyesi- ARKAS Sertkaya - BPADD - Meydan Lokantası Devlet Hastanesi - GEMTRANS GEMPORT - Umurbey Belediye BORUSAN - GEMTRANS Meydan Lokantası- ARKAS Sertkaya - Devlet Hastanesi GEMPORT-ADDBP. - GEMTRANSUmurbey Belediye - Meydan Lo BORUSAN - BP.ADD - ARKASAl-1. grup 1. ile 2. grup 3. eleme A2-1. grup 2. ile 2. grup 2. eleme A3-1 .grup 3. ile 2. grup 1. eleme Al -A2Al - A3A2-A3

KONGRE İLANI
»Mİ

Derneğimizin yıllık olağan Genel kurul 
toplantısı 10 Haziran 1999 Perşembe günü saa| 
19.30'da Lokalimizde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplam 
17 Haziran 1999 Perşembe günü aynı yer ve 
saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2- Atatürk ve Cumhuriyetimizin kuruluşun! 

şehit düşenler için saygı duruşu,
3- Divan oluşumu
4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve gelir gidi 

hesaplarının okunması ve görüşülmesi
5- Denetleme kurulu raporunun okunması)! 

görüşülmesi
îürkn:

üşladı. 1'

DUYURU
ÖZEL DOĞUŞ FEN DERSHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

1999-2000 öğretim yılında dershanemize devam .edecek öğrencilerle 
ilgili ücret çizelgesi aşağıya çıkarılmıştır.

Bir ders saati ücreti

6- Yönetim ve denetleme kurullarının aklanma |^çkaı
7- Tahmini bütçenin okunması ve kabulü. -- -
8- Dilekler ve istekler
9- Kapanış.

Balıkpazarı’nda 

2+1 deniz

1) İlköğretim Okulları 4. ve 5. Sınıf
2) İlköğretim Okulları 6. ve 7. Sınıf
3) Anadolu ve Fen Liselerine Hazırlık (8. Sınıf)
4) Lise 1.2. sınıf takviye
5) Üniversiteye hazırlık

600.000.-
800.000-

1.000.000.-
1.800.000.-
1.800.000.-

gören 110 m2 
daire

Tel: 513 17 97

NOT : Ücretlerimize KDV dahildir.
KIItAI.IK

Gemlik İlçesi İstiklal Caddesi 30/1-2 adresi 
Milli Eğitim Bakanlığı 

Özel Öğretim Kurumlan 
Genel Müdürlüğü’nün 

12.05.1999 gün ve 5698 sayılı yazılan

KURŞUN KALEMİNİZİ ALMAYI UNUTMAYIN

Gemlik KÖRFEZ Gazetesi ile birlikte bugün 
ÖZEL DOĞUŞ FEN DERSHANESİ 
kurşun kalemini armağan ediyoruz!

Kumla’da 

Havuzlu 

75 m2 
Tel: 5131797

Bjledi. 0Türkiye'] L 30 bin a L köylü ı 'ıjne nede Ötalan tu jhs'ndakMye’ı | sulamak talan da\ jasuplan littaiyoı f kııdany. nanedeni anılann tale Mı
Kurum açma ve öğretime başlama izni alarak 

faaliyetine başlamıştır.

DUVARDAN DUVARA HALIDA f«osen
> GÜMÜŞSÜMÜ

4SSOC/ATfD 
M/MVER5

d i n a r s u
samur

GIMLİK FOTOĞRAFÇILIĞINDA
30. YMLYIL: 1969 GEMLİK’TE BİR İŞYERİ KURULUYOR.BU İŞYERİ ZAMANIN Sİ®BEYAZ FOTOĞRAFÇILIĞI KONUSUNDA UZUN YILLAR HİZMET VERİYOİYIL: 1999 VE BU İŞYERİ KURULUŞUNUN 30. YILINDAFOTOĞRAFÇILIĞIN PEK ÇOK DALINDA HİZMET VERMEYE DEVAM EDİM

Profesyonel bir ekip, mükemmel bir işçilikle ve 
inanılmaz fiyatlarla istediğiniz mekanı, 
renklendirecek olan yerli ve ithal halı 

dünyasının en gözde markaları 
Sabır Halı’da...

O Bir günde rutuşlu vesikalık
O Çocuk pozları

O Düğün Nişan çekimleri
O Acele amatör baskısı

O Poloroıd anında vesikalık
O Sünnet çekimleri ve davetiyeleri

O Video çekimi ve kayıt

O Metrelik büyük boy baskılar
O Fotoğraf makine ve malzeme satış

O Bilgisayarlı fotoğraf büyütme 
O Slayt (Dia) çekimleri

O Kaplama Laminasyon
O Fotoğraftan disk’e kayıt j 

O Reklam ve sanayi fotoğrafı!

Bl’MAKLV DIŞINDA HER TÜRLÜ FOTOĞRAFÇILIK İSTEKLERİNİZDE ARfflH 
SİZE UYGUN ÇÖZÜM BULACAĞIMIZA İNANIYORUZ.

istiklal Cad. 1 Nolu Aralık No: :4 GEMLİK 
Tel : (0.224) 513 65 65

FOTO Ş€N
Kayhan Mh. 1 Nolu Cd. No: 49/A GEMLİK Tel: (0.224) 513 18 24

-ÖĞRENCİLER..! Gemlik KÖRFEZ GAZETESİYLE BİRLİKTE
DOĞUŞ FEN DERSHANESİ)İŞBİRLİĞİ İLE HAZIRLANAN ÖSY SINAV KİTAPÇIĞINI 

HAFTAYA SALI ALMAYI UNUTMAYIN
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