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Çocuk katili Abdullah Öcalan’m İmralı Adası’ndaki yargılanmas ına başlandı. Tıcaret Meslek Lisesi son sınıf 
öğrencisi trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Apo, günah çıkartıyor
Türk siyasi tarihinin en önemli davalarından biri dün İmralı’da 

başladı. 15 yıldır ülkemizi kana bulayan kanlı terör örgütünün başı, 
yargıç karşısında, korkak ve ürkek bir durumda yaşamak istediğini 
söyledi. Öcalan “Yaptıklarımdan pişmanım” dedi.

Türkiye’yi 15 yıldır kana bulayan 
ve 30 bin asker, polis, köy koruyucu
su, köylü ve masum çoçuklann ölü
müne neden olan PKK Lideri Abdullah 
Öcalan tutuklu bulunduğu İmralı 
Adası’ndaki yargılanmasına başlandı.

Türkiye’de son yılların en büyük 
yargılamalarından biri olan Abdullah 
Öcalan davası, yerli ve yabancı basın 
mensuplan tarafindan büyük bir ilgi 
ile izleniyor.

Mudanya dün başlayan Öcalan da
vası nedeniyle, adeta gazete ve televiz
yoncuların istilasına uğradı. Dava ne
deniyle Mudanya ve Gemlik’te geniş

güvenlik önlemleri alındı.
Tarihi davanın başlaması nedeniyle 

Abdullah Öcalan’m yakınlan ye avu
kattan bazı yabancı diplomatik çevre
ler, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlı- 
ğı’nda kontrollerden geçtikten sonra 
GEMPORT Limanı’ndan İmralı Ada- 
sı’na götürülüyor. Bu nedenle Gem
lik’te bütün dünya medyalarında Öca
lan davası nedeniyle yeralıyor.

Tarihi duruşmanın dün başlama
sıyla, pazar gününden itibaren ilçe
mizde güvenlik önlemleri gözle görüle
bilir bir şekilde arttınldı. İlçeye giriş ve 
çıkışlar kontrol altına alınırken, Bur-
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Zavallı Apo
Kendini Kürt halkının bağımsızlık savaşçısı, kurtarı

cısı olduğunuiddia ederek, 15 yıl önce Güneydoğu Böl
gemizde yandaşlarıyla silahlı terör eylemleri başlatan 
Abdullah Öcalan, Kenya’da yakalanarak, tutuklandığı. 
İmralı Adası’nda dün yargıç önüne çıktı.

Türk siyasi tarihinde İstiklal Mahkemeleri, 1960 yılın
da ise Yassı Ada duruşmalarından sonra en önemli si
yasi davaya dünya tanıklık ediyor.

Yabancı gazeteciler ve diplomatlar, PKK ile sava
şımda şehit düşenlerin yakınları, Türk gazeteciler dava
yı izliyorlar.

İki halkın kardeşçe yaşadığı devletine isyan eden 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin düşmanları ile işbirliği 
yaparak binlerce gencin, çoluğun çocuğun ölümüne ne
den olan, ülke ekonomisinin kaynaklarının boş yere har
catan bu kişiyi televizyonlardan ibretle izledik.

Kürt halkının kurtarıcısı, özgürlük savaşçısı, lideri ol
duğunu iddia eden Abdullah Öcalan’m dün, yargıç kar
şısında zavallılığını gören yandaşları, kimin peşinden 
giderek yıllardır bu ülkeyi karıştırdıklarını gördüler.

Ermeni davasından sonra, kürt davasını Türkiye’nin 
başına bela eden emperyalist güçlerin, kukla liderleri 
nasıl yanlız bıraktıklarını tarih, Apo olayında bir kez da
ha tanık oldu.

Öcalan, Türk yargıçlarının karşısında adeta neda
met diliyor.

Yaptıklarının hatasını kabul ediyor.
Şehit ailelerinden özür diliyor.
İdam edilmediği takdirde, dağdaki kürt militanları 

aşağıya yalnız kendisinin indirebileceğini söylüyor.
Türk ve kürt halkının barış ve kardeşlik içinde Türki

ye Cumhuriyeti üniter devletinde yaşamasını istediğini 
bildiriyor. Kürt halkının dil ve kültürel özgürlüğünü isti
yor.

Apo’nun acizliği, zavallılığı karşısında şaşıran iki 
avukatı ise görevini bırakıyor.

Yabancı diplomatlar ve gazeteciler ile insan hakları 
gözlemcileri şaşırıyor...

Binlerce insanın ölümünden sorumlu bir halk lideri 
kurtarıcı olduğunu iddia eden Abdullah Öcalan, acına
cak halde.

Tarih birçok kurtarıcı liderler gördü.
Ama Apo gibi kurtarıcısını hiç görmedi göremez de..

sa’da takviye edilen po
lislerde, ilçe içerisinde 
bilhassa kordonda dev
riye görevi yapıyorlar.

Polis tankerlerinin de 
getirildiği ilçemizde, her
hangi bir olayın meyda
na gelmemesi için sıkı 
güvenlik önlemlerinin 
duruşma bitesiye kadar 
devam edeceği öğrenildi.

Dün, akşam saat 
20.oo sıralarında Emin 
Dalkıran Kordonu’nda 
bulunan Gümrük Mü
dürlüğü önünde bir ara
cın altında görülen şüp
heli bir paket heyecan 
yarattı.

Güvenlik Kuvvetleri, 
paketin çevresinde gü
venlik bantı oluşturdu
lar ve Bursa’da gelen

özel timler şüpheli pake
ti patlattılar.

İdam istemi ile İmralı 
Adası’nda sıkı güvenlik 
önlemleri içinde cam bir 
kafeste yargılanan ço- 
çuk katili Abdullah Öca- 
lan’m duruşmada, ür
kek ve ölüm korkusu 
içerisinde olduğu göz
lendi.

Öcalan, devletin hiz
metinde çalışmak istedi
ğini, dağda bulunan 10 
bin militanı kendisinin 
indirebileceğini, barış ve 
kardeşlik için devletin 
hizmetinde çalışmak is
tediğini söyledi.

Öcalan, Yunanistan, 
Rusya ve İtalya'nın ya
kalanmasında büyük rol 
oynadığım belirterek, bu

Yarışmada, 93 puanla Soma Belediyesi 
Halk Oyunları Topluluğu birinci oldu.

6. Gemlik Ahmet Süren 
Halk Dansları şenliği yapıldı

6. Gemlik Ahmet Süren Zeytin Dalı Halk Oyunları 
yarışmasında, Soma Belediyesi Halk Oyunları Toplu
luğu birinci olurken, İzzet Baysal Halk Eğitim Merke
zi ikinci, Tavşancıl Belediyesi Halk Oyunları Toplulu-
ğu üçüncü oldu. Haberi sayfa 3'de

ÖĞRENCİLER I PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN 
ÖSS SINAVLARI İÇİN DOĞUŞ DERSHANESİ 

TARAFINDAN HAZIRLANAN SORU KİTAPÇIĞI ve 
KURŞUN KALEMİNİZİ KÖRFEZ GAZETESİ İLE 

BİRLİKTE ALMAYI UNUTMAYINIZ.

ülkeleri protesto etti.
Şehit ailelerinin acıla

rım paylaştığım söyleyen 
Apo, “onlardan özür di
liyorum” dedi.

Ölümden korktuğu 
her hali ile belli olan ço- 
çuk katilinin mahkeme 
heyetine çok saygılı ol
duğu da gözlendi.

Öcalan, Türk ve Kürk 
Halkları arasındaki sa
vaşın bitmesi için kendi
sinin yaşaması gerekti
ğini konuşmalarında ifa
de etti.

İmralı Adası’nda de
vam eden ve bütün dün
yanın yakından izlediği 
Öcalan davası, bütün 
ülke gündemini günler
ce meşgul edecek.

Belediye Meclisi, 
perşembe günü 

toplanıyor
Haberi sayfa 2'de

Gemlik Ticaret 
Meslek Lisesi son smf 
öğrencisi Aytül Yıl
maz, babasının kul
landığı özel aracın yo
la hatalı çıkış yapma
sı sonucu yaşamını 
yitirdi.

Üzücü olay, geçti
ğimiz hafta pazar gü
nü meydana geldi.

Özel otolarıyla İz
nik Gölü yakınlarına 
piknik yapmak için 
giden Yılmaz Ailesi, 
Gölyaka Çamlık Mev- 
kiindeki virajı döner
ken, kamyon ile çar
pıştı.

Gemlik * Ticaret 
Meslek Lisesi başarılı 
öğrencisi Aytül Yıl- 
maz’ın ölümü, onu 
sevenleri ve okul ar
kadaşları arasında 
büyük üzüntü yarattı.

Haberi sayfa 3’de

Babasının yeni aldığı araç ile 
İznik Gölü kenarında gezerken, 
geçirdiği trafik kazasında 
yaşamını yitiren Aytül Yılmaz.

Jnan Taknet*

İNTERBANK...
İnterbank’ı soymuşlar: 
Muz gibi....
Üstüne bir bardak su 
Buz gibi !....

ÜH
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Yargılama başlarken
PKK terör örgütünün başı Abdullah 

Öcalan’ın duruşması başladı. Mudanya 
ve Gemlik, bu dava boyunca Türkiye 
gündeminde olacak. Çünkü duruşma
ları izlemek üzere İmralı’ya gidecek 
olanlardan Abdullah Öcalan’ın avukat
ları ve yakınları Gemlik’ten müdahil 
avukatlarla şehit yakınları ve medya or
dusu da Mudanya'dan deniz otobüsle
riyle götürülecekler.

Abdullah Öcalan eli kanlı bir katil. 
Bunda hiç kuşku yok! Kamuoyu vicda
nında çoktan yargılanmış ve mahkûm 
edilmiş bir suçlu. Özellikle gendecik 
yavrularını, eşlerini, kardeşlerini, yakın
larını “şehit” vermiş olanlarla “ga
zilerimiz açısından. Ocalan’a verile
cek ceza tek: İdam...

Medyamız -yani gazete ve televiz
yonlarımız-, şu günlerde hiç konu sıkın
tısı çekmeyecek. Televizyonların tüm 
haber bültenlerinde ve gazetelerin bi
rinci sayfalarında hep. Öcalan’dan, 
nam-ı diğer Apo’dan söz edilecek bir 
süre. Cam kafesteki adamın ne alçaklı
ğı bırakılacak, ne hainliği, ne kalleşli
ği...

Kaldı ki doğru; bu adam alçak, hain 
ve kalleş. Aklınıza gelebilecek daha 
pek çok kötü nitelemeyle anabilirsiniz 
onu, haklısınız. ______________ -

Ama bir nokta var değerli okurlarım: 
Türk insanı, çağdaş ve uygar hukuk 
devleti Türkiye Cumhuriyeti’nin yurtta
şıdır, herhangi bir Ortadoğu aşiretinin 
tebaası değil! Türkiye’da “kısasa kı
sas” uygulaması yoktur, suç yükleni
lenler bağımsız mahkemelerde Türkiye 
Cumhuriyeti yasalarına göre yargılanır
lar ve bağımsız mahkemelerce suçlu 
bulunurlarsa cezaya çarptırılırlar.

Böyle zamanlarda Devleti yöneten
lerle medyanın görevi, en üst perdeden 
bağırıp çağırarak siyasal kazanç sağla
maya kalkışmak, ya da duyguları sü
rekli tahrik etmeye yönelik yayınlarla ti
raj veya reyting yapmak olmamalıdır. 
Yakışık almaz bu, bana göre almıyor 
da. Türkiye, bir hukuk devletinin ağır
başlılığı ile Apo’yu yargılar, ve de kaçı
nılmaz olarak “mahkum” eder, ede
cektir de. Bunun için gereksiz yere kı
yamet koparmanın, acılı insanları tah
rik etmenin, “Bu görüntüler yalnızca 
televizyonumuz tarafından çekilmiş
tir” açıkgözlüğü ile mezar başında ağ
laşan şehit yakınlarını reyting aracı ola-

rak kullanmanın hiç de gereği yoktur.
Ağırbaşlı, sakin, ama kararlı olmak 

zamanı şimdi....

Niçin yazdım bunları?
Türk insanı, 1984’te “Eruh baskını” ı 

ile başlayıp zamanla yurdumuzun he
men her köşesinde kan döken, can 
alan PKK teröründen müthiş azap ve 
acı duymaktadır. Ama bu açı ve azap 
dolayısıyla sergilenen birtakım dene
timsiz gösteri ve davranışlarla medya
nın reytinğ/tiraj amaçlı yayınları; gide
rek ülke bütünlüğünü sarsıcı, bin yıllık 4 
tarihi boyunca ortak düşmanlara karşı 
beraberce savaşım vermiş kesimler 
arasındaki bağları zedeleyici bir niteli
ğe dönüşmeye aday bir görünüm ka
zanmaktadır.

Atatürk şöyle tanımlıyor “millet”!:
“Zengin bir hatıra mirasına sahip 

bulunan, beraber yaşamak husu
sunda müşterek arzu ve muvafakat
te samimi olan, ve sahip olunan mi
rasın muhafazasına beraber devam 
hususunda iradeleri müşterek olan 
insanların birleşmesinden vücuda 
gelen cemiyete “millet” denir.”

Bu tanımı çok iyi belirlemek, içe sin
dirmek gerek. Gemlikliler. Mudanyalı- 
lar, BursalIlar, Türkiyeliler, Atatürk’ün
koşullarını tanımladığı birlikteliği zede
lememek için son derece dikkatli dav
ranmak zorundadır Şehidimizin, gazi
mizin, ciğerimize işleyen ateşini sön
dürmek elbette hakkımız bizim. Ama o 
hakkı kullanırken, ateşimizi söndürme
ye çalışırken, “beraber yaşamak hu
susunda müşterek arzu ve muvafa
katimizi örseler, “sahip olunan mira
sın muhafazasına beraber devam 
hususundaki irade”yi sarsacak dav
ranışlarda bulunur, “intikam” duygu
larına yenik döşersek yanlış yapmış 
oluruz.

Siyasetçiler ve özellikle “medya” 
yüreğimizi yakan bnulmaz yaraların ne
den olduğu acılarımızı pazarlayarak si
yasal kazanç veya reyting/tiraj Sağla
maya kalkışmamalıdır.

Apo, hak ettiği cezaya çarptırılmalı- 
dır, çarptırılacaktır da...

Ama, Türkiye’de yaşayart Türk Ülu- 
su'nun bütünlüğü, Apo gibi eli kanlı bir 
katilin lanetlenmesi uğruna zedelenme
melidir.

Aman dikkat!

□ OLAY d BURSA 2000 d HABER
gazetelerine vereceğiniz ilanlar size kazanç olarak geri dönecektir
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Belediye 
Meclisi, 
perşembe 
günü 
toplanıyor

Gemlik Belediye Mecli- 
si’nin haziran ayı toplantı
ları başlıyor. >.

3 Haziran 1999 per
şembe günü saat 14.oo’de 
Belediye * Meclis' Salo- 
nu'nda toplanacak olan be
lediye meclisi gündemdeki 
maddeleri görüşecek.

Gündemde, 29 Nisan 
1999 tarihli rfieclis toplantı
sında tutulan zabtın okun
ması, görüşülmesi ve oy< 
lanması, îmarla ilgili konu
ların görüşülmesi, Beledi- 

। ye Başkanının 1580 sayılı 
I yasanın 307 sayılı kanunla 
(değişik 76. maddesi hü
kümleri dahilinde meclise 
vermekle yükümlü olduğu 
1998 yılı çalışma raporu
nun okunması, müzakeresi 

ive oylanması, Belediye 
ı Başkanının 1580 şayılı ya
şanın 70. maddesini 3. fık
rası hükümleri ^dahilinde 
hazırlanmış. olduğu 
0.1.06.1999-30.05.2000 ta
rihleri arası mesai progra
mının okunması, müzake
resi ve oylanması, 1998 yı
lına ait Belediye Kesin He
saplarının görüşülüp Karâ- 
ra bağlanması, 1580 sayılı 
yasanın 58. maddesi hü
kümleri dahilinde gizli oyla 
1. ve 2. mecliş reis vekille
rinin seçilmesi, 1580 sayılı 
yasanın hükümleri dahilin
de gizli oyla 2 adet meclis 
katibi seçilmesi, 1580 sayı
lı yasanın 77. maddesi hü
kümleri dahilinde gizli oyla 
2 adet belediye encümen 
üyesi seçilmesi, 1580 sayı
lı yasanın 62. maddesi hü
kümleri dahilinde ve yeni 
muhasebe usulünün 23. 
maddesine göre açık oyla 
yapılacak seçimle bütçe ve 
kesin hesap komisyonu 
seçilmesi, 1580 sayılı ya
sanın 62. maddesi hüküm
leri dahilinde sayıların 
meclisçe belirlenmek sure
tiyle açık oy|a yapılacak 
seçimlerle tarife komisyo
nu ve imâr kbmisyonu se
çilmesi, yeni oluşan sokak
lara isim verilmesi, Bursa 
İli Belediyeler Birliğine 2 
asil, 2 yedek üye seçilme
si, Çiftçi Malları Koruma 
meclişi üyelerinin belirlen
mesi, belediye tarifelerinin 
görüşülmesi yer aliyor.

DANS
Snçilten, 
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KATIP
Nüfus cüzdanım; sürü
cü belgem, vakıf kar
tım, gümrük personel 
kimliğin kaybolmuştur. 
Yenilerini çıkaracağım
dan eskilerinin hükmü 

. yoktur.

Sevinç OTO

Kendinizi veya başkalarını!.. Davranış ve tepkile
rinizin kaynağında, temelinde, belki birçok belirleyici 
etken var. Ancak; bunlardan üçü oldukça önemli!

1)AKIL 2) DUYGU 3) İNANÇ.
Bu sıralamada öncelik önemli değil!
İNANÇ ! İlk aklınıza gelen dinsel inançlar. Ama; 

inançlar dinsel olanlarla sınırlı değildir! Örneğin; bir 
ırkın üstünlüğüne, kedinin nankörlüğüne, doktoru
nuzun sizi sadece sağlığınıza kavuşturmak amacın
da olduğuna da inanabilirsiniz! ...

Bebekliğinizden beri işlenegeldiğiniz için, dinsel 
olsun-olmasın, inançlar; davranışlarınızı belirleme
de çok etkilidirler! Ayrıca, dinsel inançların tanrısal 
kaynaklı olarak sunulması ve yerleşik değişmez ku
rallara bağlanması, ceza ve ödüllendirmelerle pekiş
tirilip yaptırım gücünün artırılması etkisini daha da 
sağlamlaştırır.

DUYGU ! Buna zevk ilkesi de diyebilirsiniz. Aşk, 
sevgi, nefret, kin, cesaret, korku, endişe, kıskançlık, 
bencillik, cömertlik, tiksinme, hoşlanma.... İster ba
sit, ister karmaşık olsun, negatif veya pozitif her tür 
heyecanlarınız davranışlarınızı şekillendirir, yönlen
dirir! İnançlarınızı sarsar, mantığınızı alt-üst eder! 
Sizi hayrete düşürebilecek ölçüde esnekleştirebilir, 
kaklaştırabilir de!

AKIL ! Buna mantık ilkesi de diyebilirsiniz! ’Doğ- 
ru’yu, olaylar arasındaki değişmez bağları bulmaya 
çalışan, gözlemleyen, araştıran, günlük yaşamınızı 
ve geleceğinizi planlayan, duygularınız-heyecanları- 
nız tarafından sansıntıya uğrayan davranışlarınızı 
dengeleyen, inançlarınızın değişmez kurallarını 
süzgeçten geçiren, irdeleyen akıl! Bilginin-bilimin, 
ideolojilerin ana dayanağı, var-oluş nedeni olan akıl, 
bilgiyle yeterince beslenemediği zaman zayıflar, iş- 
levini yitirir! ______ J

AKIL-DUYGU ve İNANÇ arasındaki etkileşim; 
her insanın yetişme, öğrenme ve eğitim durumuna 
göre farklılıklar gösterir!

Bilgiyle sürekli beslenmeyen ve baskı altında 
olan akıl, işlevini yerine getiremez, tarafsızlığını ko
ruyamaz ve yanılgıya düşer! Duygular, aklın taraf
sızlığını bozan etkenlerin ön önemlilerinden biridir! 
Akıl bu engelini “duygusal zeka” ve sezgi ile aş
maya çalışır! Baskılara karşı da “simgesel dili” 
üretir! “Rüya dilinde” olduğu gibi!* * *

Bütün bunlar davranışlarınıza nasıl yansır? Dav
ranışlarınızı nasıl belirler?

Çoçukluğunuzun ve gençliğinizin uzunca bir bö
lümünün yapılanmasının, sağlam bilgilerle beslen
meden, bazı kurallara koşullanarak, duygularınızın 
da bu doğrultuda baskılanarak geçtiğini varsayın! 
Bunlar, değişmesi zor, çok köklü etkilerdir! Sonra, 
değişik bir dönemin farklı bir heyecanını yaşıyorsu
nuz! Bilginin, bilimin öne çıktığı! Bir ölçüde nasibini
zi de alıyorsunuz bilgiden! Hatta, bilginin hor .görül
düğü baskıcı durumların acısını da yaşıyorsunuz! 
Tepkiniz yoğunlaşıyor ve değişiyorsunuz! Değişti
ğinizi sanıyorsunuz! Yani, varsayın ki; ırkçı, kural
cı, fanatik duygu ve davranışlarınızdan uzaklaşıyor
sunuz! İlerici, demokrat davranışlar ediniyorsunuz! 
Ortamı uygun bulup hızlı, keskin marksist(i) de 
oluyorsunuz, hiç kimseyi beğenmeyen!..

“Gün ola, harman ola!” derler ya! Devran değişi
yor! Bebeklik-çoçukluk-gençlik yıllarınızın, sonradan 
terkettiğinizi sandığınız değerleri yeni bir dönemin 
gereği ön plana çıkıyor, güç kazanıyor, cesaretlendi
riyor sizi! Ama, ya farkında değilsiniz veya bastırı
yorsunuz! Ne ki; bilinç dışınız patlamaya hazır! '■

Üç-beş arkadaşınızla içkili bir yemektesiniz! Za
man ilerliyor, içki de şişede durduğu gibi durmuyor! 
Bilinç dışınız cesaretleniyor! Ve “arkaik koşullan
malarınızı” kin ve öfkeyle kusuyorsunuz! Aklınız ye
nik düşüyor! Kendinizi yeniden tanıyor, daha doğru
su, değişmemiş olduğunuza yeniden tanık oluyorsu
nuz!

Bir şey daha var : Doğal ki; bu iyi niyetli bir yo
rum! Bin türlü sinsiliğin ve riyanın kolgezdiği dün
yanızda, gerçek açıklama başka türlü de olabilir!..

AKIL-DUYGU- İNANÇ denklemi! Sizi kendinize 
ve başkalarına tanıtan ayna!
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[yarışmada, 93 puanla Soma Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu birinci oldu.

6. Gemlik Ahmet Süren
Halk Dansları şenliği yapıldı

K 6. Gemlik Ahmet Sü- 
, ren Zeytin Dalı Halk 
Oyunları . yarışmasında,

I Soma Belediyesi Halk 
Oyunları Topluluğu bi

linci oldu.
I Bu yıl, İskele Meyda- 
nı’nda düzenlenen yanş

amalara çeşitli yörelerden 
21 ekip katılarak, birbi- 
rinden güzel yöresel halk 
oyunları gösterileri yaptı
lar.

30 Mayıs 1999 saat 
17.00 de Ahmet Süren 
Meydanı’nda toplanan 
kortej ve ekipler, gösteri
ler yaparak, İskele Mey- 
danı’na yarışmanın yapı
lacağı alana geldiler.

Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut, daire 
amirleri, belediye meclis 
üyelerinin bulunduğu 
açılışta yarışmaya katılan

folklör ekiplerinin tanıtıl
masından sonra Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
günün anlam ve önemini 
belirten konuşma yapa
rak, yarışmacılara başa
rılar diledi.

Yarışmaya, Orhangazi 
Trabzonlulular Kültür ve 
Dayanışma Derneği, Ya
lova Çınarcık Folklor Eği
tim Merkezi, Golcü Bele
diyesi Halk Oyunları Top
luluğu, Soma Belediyesi 
Halk Oyunları' Derneği, 
Karamürsel Belediyesi 
Halk Oyunları, İstanbul 
Türk Telekom Halk 
Oyunları Topluluğu, Ge
libolu Belediyesi Halk 
Oyunları Topluluğu, De- 
ğermendere Belediyesi 
Halk Oyunları Topluluğu, 
Turkuaz Halk Oyunları 
Topluluğu, Bolu İzzet

6. Gemlik Ahmet Süren Zeytindalı Halk Oyunları yarışmasından görüntüler. Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ .

Ticaret Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Liseli kız trafik 
kurbanı

Gemlik Ticaret Meslek Lisesi son 
sınıf öğrencisi Aytül Yılmaz, babası
nın kullandığı özel aracın yola hata
lı çıkış yapması sonucu yaşamını 
yitirdi.

Üzücü olay, geçtiğimiz hafta pa
zar günü saat 11.00 sıralarında 
meydana geldi.

Yeni aldıkları özel otolarıyla İznik 
Gölü yakınlarına piknik yapmak 
için giden Yılmaz Ailesi, yanlarında 
komşuları olduğu halde güneşli pa
zar gününün tadını çıkartmayı 
amaçlıyorlardı. Ancak, baba Ahmet 
Yılmaz’ın kullandığı 16 E 7699 pla
kalı özel oto Gölyaka Çamlık Mevki- 
indeki virajı dönerken, karşıdan ge
len plakasının belirlenemediği kam
yon ile çarpıştı.

Kazada, Aytül Yılmaz, annesi Ay- 
ten Yılmaz ve misafirleri Gül ağır ya- 

. ralandı.
ı Çevredeki araçlar tarafından 
Gemlik SSK Hastanesi’ne kaldırılan 
Yılmaz Ailesi’nden Ahmet Yılmaz 

ayakta tedavi görürken, komaya gi
ren Aytül Yılmaz Bursa Tıp Fakülte- 
si’ne sevk edildi.

Doktorların tüm çabalarına kar
şın kurtanlamâyan Aytül Yılmaz, 
yaşamının baharında hayata veda 
etti.

Anne Ayten Yılmaz ise kızının 
ölümünden habersiz, hastanede ba
kımı devam ediyor.

Gemlik Ticaret Meslek Lisesi ba
şarılı öğrencisi Aytül Yılmaz’ın ölü
mü onu sevenleri ve okul arkadaşla
rı arasında büyük üzüntü yarattı.

Aytüî’ün cenazesi geçtiğimiz haf
ta çarşamba günü Çarşı Camiinde 
kılman ikindi namazından sonra 
okul arkadaşları ve cemaat eşliğinde 
gözyaşları ve çiçekler arasında Bele
diye Mezarlığında toprağa verildi.

Gemlik Ticaret Meslek Lisesi son 
sınıf öğrencisi Aytül Yılmaz’ın Ziraat 
Bankası’nda staj er. öğrenci olarak 
çalışıyordu.

Baysal Halk Eğitim Merkezi, Sapanca Anadolu Koru
ma Derneği, Soma Belediyesi Halk Oyunları Derneği, 
Şarköy. Halk Eğitim Merkezi, Gölcük Belediyesi Halk 
Oyunları Topluluğu, Sakarya Folklör Araştırma Mer
kezi, İhsanlye Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, 
Bursa. Rumeliler Halk Danslari Topluluğu, Biga Ata
türk Anadolu Lisesi Koruma Derneği, Bursa Gençlik 
Merkezi, Tavşancıl Belediyesi Sanat etkinlikleri Mer
kezi, Domaniç Turizm Folklör Araştırma Merkezi ka
tildi.

Yarışmada, hâkem heyeti ekipleri kıyafet, ritim, es
tetik, uyum, müzik gibi çeşitli dallarda değerlendire
rek, puan verdiler.

Halkın, geçtiğimiz, yıllara göre daha az ilgi gösterdi
ğinin gözlendiği 6. Gemlik Ahmet Süren Zeytin Dalı 
Halk Oyunları yarışmasına, siyasi parti temsilcileri de 
ilgi göstermedi.

Gece geç saatlere kadar süren yarışmada, birbirin
den güzel yöresel oyunlar oynayan ekipler, birinci ola
bilmek için bütün hünerlerini sergilediler.

93 puan alan Soma Belediyesi Halk Oyunları Top- 
lululuğu birinci olurken, İzzet Baysal Halk Eğitim 
Merkezi 92.66 puan alarak ikinci, Tavşancıl Belediye
si Halk Oyunları Topluluğu ise 92.33 puan alarak 
üçüncü oldu.

Su 
borusu 
patladı

Gemlik Belediyesi Hisar- 
tepe Mahallesi'nde bulunan 
su deposuna giden anaboru 
Yalova asfaltı altında patla
yınca, su sıkıntısı çekildi.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut, patlak borunun 
anayol altında kalması ne
deniyle trafiğin engelleyece
ği için hatta değişiklik yaptık
larını ve 400 metre yeni bo
ru kullanılarak, sıkıntının gi
derildiğini söyledi.

Öte yandan Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, 
yeniden Ankara’ya giderek, 
Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin yapılan genel 
kurul toplantısına katıldı.

Turgut, bu arada Çevre 
Bakanlığı’ndan çöp arabası, 
ağaçlandırma için yardım ve 
vidanjör isteminde bulundu.
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M Gonca YERLİYURT

Bir iletişim ustası (2)
Geçen hafta 1920’lerin Anadolusu’ndan söz et

miş, yolun televizyonun, radyonun, gazetenin ol
madığı bir dönemde mesajların halka sürekli ve 
direkt ulaştığı bir iletişim mucizesini anlatmaya 
başlamıştık. Bu mucizenin temelinde Atatürk’ün 
ancak bugün algılanabilen ve uygulanabilen “Tari
hi yapan akıl, mantık ve muhakeme değil, belki 
bunlardan ziyade hissiyattır” tespitinin yer aldığı
nın altını çizmiştik. Bugün iletişim uzmanlarının 
“Halkın prtak ruhi şekillenmesi” dediği beklentilerin I 
ne gerisinde, ne ilerisinde kalmadan beraber aynı 
anda hareket etmeyi başarmanın ise ancak bir ile
tişim ustasının becerisi ile olabileceğini belirtmiş
tik. Bu tespitlerden sonra, geçen hafta başladığı
mız Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim 
üyesi Dr. Haşan Ünder’in, Kemalizm ışığında Ata
türk döneminde Eğitsel Değerler isimli doktora te
zinde yer alan Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında si
yasal iletişim konusunu bu hafta da sizinle paylaş
maya devam etmek istiyorum.

Akademik çevrelerce de çok. başarılı bulunan 
araştırmaya göre, Atatürk’ün iletişim stratejisi kı
saca kadro diyeceğimiz Atatürk’e bağlı fikir ve ide
al takımınca oluşturulur. Kadro kendi mesajına 
hâlkın tepkisini yurt gezilerinde veya başka ortam- i

U'arda halk ile temasları esnasında edindiği izle- 
nimlerden tespit etmeye çalışır. Atatürk’ün iletişim t 
stratejisi kısaca kadro diyeceğimiz Atatürk’e bağlı 
fikir ve ideal takımınca oluşturulur. Kadro kendi 
mesajına halkın tepkisini yurt gezilerinde veya 
başka ortamlarda halk ile temasları esnasında 
edindiği izlenimlerden tespit etmeye çalışır. Ata
türk’ün ve yakın çevresinin mesajı, içinde yaşadık
ları siyasal ve askeri olayların ve bu olayları yo
rumladıkları düşünsel çerçevenin karşılıklı etkile
şimi ile oluşur. Kadronun görüşlerini açıkladığı yer 
ise “sofra” dır. Sofra, Atatürk için ideal bir iletişim 
ortamı olduğundan, Kadro’nun kendi içindeki ileti
şimi de genellikle orada gerçekleşir. Atatürk’ün 
çok yakın çevresinde bulunanlar sofrada geçen 
görüş alışverişlerinin, belli bir disiplin içinde ol
makla beraber; özgün bir elitişim olduğunu bildirir- *■ 
ler. Öyle ki Atatürk’ün “Fikri vardır söylemez. Ben 
ne yapayım o adamı” dediği .söylenir. Atatürk bir 
düşünceyi ya da politikayı oluştururken ya da ge
liştirirken çevresinde, önemli veya önemsiz herke-' 
sin görüşünü dinler, hiçbir fikir hakir görmemek 
gerektiğine inanır. Kendi düşüncelerini yakın çev
resine kabul ettirebilmek içinse ikna yöntemini kul
lanır.

O dönemde Kadro’nun mesajını hedef kitleye 
aktarmak için kullanılabileceği araçlar sınırlıdır. 
Bugünkü gibi televizyon yoktur. Yazılı basının da
ğılım alanı sınırlı, radyonun yayın alanı daha da 
sınırlıdır. Türk Ocakları gibi yarı resmi örgütler bu
lunsa bile, onların da örgütlülük düzeyi düşüktür.

Mesaj ancak insanlar aracılığı ile iletilebilir. He
def kitleye mesajı taşıyack başlıca kanallar yurt 
çapında en yaygın örgüt olan devletin resmi ku
rumlan ve onların memurlarıdır. Ancak devlet da
ireleri genellikle il ve ilçelerde bulunduğundan, nü
fusun yüzde 75’inin oturduğu kırsal alana ■yine de 
ulaştırılamiyorduj. Mesajın kırsal kesimin -gerek.'ço- 
çuklarına gerekse yetişkinlere iletilebilmesi, köyle
re birer öğretmen gönderilmeşini gerektirir. İlköğ
retim çağındaki bütün çoçuklara okutmak ve her 
öğretmen gönderebilmek, Cumhuriyet’in. ilköğre-' 
timdeki hedefidir. Bu bakımdan eğitim, özellikle ik>- 
köğretim başlıca iletişim kanalıdır.

Çünkü halkın yüzde 9O’ı okuma yazma bilmi
yordu, vatandaşlar arasında Türkçe ortak bir ileti- ■ 
şim dili değildi ve aydınla halkın Türkçesi farklıydı. 
Hem çoçuklara hem yetşkinlere yönelik okuma . 
yazma seferberliğinin, dil ve yazı devriminin ama
cı hedef kitleye mesajı anlaşılır bir dille iletmekti.

Bilmiyorum sıkındınız mı ama son derece ente
resan bilgilerin yer aldığı bu çalışmanın kimi bö
lümlerini, önümüzdeki hafta da sizinle paylaşmayı 
istiyorum.

(Haftaya Halk Evleri, camiler, gazete ve dergi
ler)____________________________________________
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şiir bahçesi
SEVDALIYIM SANA GEMLİK

Süslenir dağların, çınarlarınla, zeytinliklerinle, 
Her senenin Onbir Eylülünde Gemlik.
Ovalarında açılan al al çiçeklerinle, 
Her senenin Onbir Eylülünde Gemlik.

Eğilmez başın, yalçın ulu dağlar kadar dik, 
Sevdalıyım sana, kurbanım olayım Gemlik.

Umurbey yamaçlarından, Kumla’ya bakarım, 
Hisartepe'den girer, Balıkpazarı, Manastır’dan çıkarım, 
Dere olur, nazlı nazlı çağlayarak körfezine akarım, 
Her senenin Onbir Eylülünde Gemlik.

Sahillerin sıra sıra, koyların dizi dizi, 
Anadolumun en güzel yerisin, Gemlik Körfezi, 
Sen olur gönlümüz, mutlu edersin bizi, 
Her senenin Onbir Eylülünde Gemlik.

Eğilmez başın, yalçın ulu dağlar kadar dik, 
Sevdalıyım sana, kurbanın olayım Gemlik

23 Aralık 1998 UMURBEY
H.Bayram ARSLANTAŞ

KAYIP
Bursa Trafik şube 
Müdürlüğü'nden 
almış olduğunu 

ehliyetimi, Gemlik 
Nüfus 

Müdürlüğünden 
aldığım nüfus cüz
danımı kaybettim.
Hükümsüzdür.
Nasuh AYER

OLAĞANÜSTÜ KONGREYE DAVET

SAYIN ÜYEMİZ;

Kurşunlu Beldesi Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Camii ve Kur'an Kursu Yaptır
ma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneğimizin olağanüstü genel kurulu, 20 Haziran 
1999 pazar günü saat 14.00’de Cumhuriyet Mah. Yavuz Sk. No : 6 (Dernek bina
mızda) Kurşunlu/ GEMLİK adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk temin edilemediği takdirde 27 Haziran 1999 pazar günü saat 
14.00’de aynı gündem ve aynı adreste yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN 
Haşan Dursun AKDUMAN

gemlik Kö»*fe 

Okuyuh/ 

okutun, 

abone olun

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2- Divan Heyetinin seçilmesi, saygı duruşu.
3- Mevcut yönetim kuruluna gayrimenkul (taşınmaz mal) satınalmaya yetki 

verilmesi veya verilmemesi hakkında.
4- Dilek ve temenniler
5- Kapanış.

s

HATIRALAR
İnsanın unutamadığı,
Aklından hiç atamadığı,
Parayla da satamadığı, 
Tek şey var, o da hatıralar.

İnsan kalbinde iz bırakan, 
Herkesi o dur yaşatan, 
Bize maziyi hatırlatan, 
Tek şey var, o da hatıralar.

İzi yıllar yılı bitmeyen,
Batsada dünya, o dur batmayan,
Varlığı gönlümüzden gitmeyen, 
Tek şey var, o da hatıralar.

Sevdadır, aşktır ikimizde,
Elemdir, kederdir, kimimizde, 
Yitirmeyen tazeliğini içimizde, 
Tek şey var, o da hatıralar.

2 Aralık 1971 Çetinkaya
___________________________ H. Bayram ARSLANTAŞ

1997 model BİLGİSAYAR

Satılık
Broadway

SEKRETER ARANIYORTel: 514 57 83
Tel: (0.224) 221 99 50Cep Tel: (0.532) 417 23 98

SEKRETER ARANIYORSATILIK

KULLANABİLEN
DİKSİYONU DÜZGÜN

Evlenecek ve Nişanlanacak Gençler;
Türkiye'nin En Kaliteli baOetiye Çeşitlerini 

Bir Günde Basıyoruz.
Zengin Katalog Çeşitlerimizi Görmede/ Karar Vermemn.

ILlI.İTE - Ud Zi rK v< GÜVEY..

KÖRFEZ OFS€T
, , .4 b * v'--*' :•.■■Af — •' / • ...

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

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

Tel & Fax : (0.224) 513 17 97
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Erol GÜRÇAY

(CHP) ve Altıok

Londrayı ziyaret eden bir Amerikalı,

nasıl

Haftanın Fıkrası

S

Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

FİKRİM YOK, 
BİLMİYORUM

| Kişiliği ve özerk düşünce yeteneği geliştiril- 
■memiş insan tipi bozuk eğitim sisteminin önem- 
nibir sonucu. 45 milyon insan elini gazeteye sür
ünüyor. Hayat kalitesi açısından Türkiye, Yuna
nistan 45 basamak altında. Kokoreç, lahmacun, 
llpoğaça, simit, sandviç, turşu vs. hariç dışarıda 
Ityemek yeme alışkanlığı olmayan bir milletiz. En 

İli zengin 3 milyon İtişi 21 milyon insan kadar har- 
llcıyor. Televizyonların günlük toplam yayın saati- 
| nin % 10 u reklam. Reklam izlemeyi çoçuklar 
î kadar seviyoruz. Daha saymayacağım.
I Bunların eğitimle olan ilişkisi ne? Eğitim ile 
yaşam arasında bire bir sıkı bir ilişki vardır.

I‘ Düşünmeyi öğrenebilmiş değiliz. Düşünce 
lüretmek bir yana, düşüncemizi ifade edemiyo- 
ruz. Bilsek te söylemeyince bilgi alışverişi ger

çekleşmiyor.
R Bilgi ve inancı farklı çizgiler de sürdürmek ge- 
reği vardır. Bütün sorun insanları çevrelerinde- 

• ki olayları görmeye, onları yorumlamaya yaraya
cak gözlük ile donatmak. Bunu kim yapacak 

[eğitim kurumlan. Eğitimin işlevi zaten bireyin 
hangi ortamda bulunduğunu ve ne yaptığını 
sorgulayarak anlama ve eleştirme yeteneği ka

pandırmak değil mi?
Çoçuklarımıza okuttuklarımızı irdeleme ola

nağı veriyor muyuz? Tüketici olarak taşıdığımız 
değer, üreticilik değerimizin çok üstünde birey, 
vatandaş olmaktan çok potansiyel müşteriyiz. 
Gelişmiş toplumla da insan başkalarından üs
tün olmaya gerek duymayan kendilik değeri ile 
yetişiyor. Etiketiyle değil, işe yararlılığıyla kattığı 
"değer ile varolmak istiyor. Biz ise eğitim olayın
da rüzgar ekip, firtma biliyoruz.

(CHP), 1995 seçimlerinde direkten 
dönmüştü.

Ama. Gereken dersi alamadı.
Kendisini yenileyemedi ve değiştire

medi.
1999 seçimleri geldi çattı.

1 Ve. Beklenen son gerçekleşti.
(CHP) Baraja takılmıştı.
Hem genel, hem de yerel seçimlerde 

tam anlamıyla hezimete uğradı.
Seçim sonrası bir kampanya başlatıl

dı.
Önce, Deniz Baykal gitti.
Ardından suçlu bulunan, eski yönetici

ler yok edildi.
Dokuz yeni genel Başkan adayı ortaya 

çıktı.
Sonunda, gazeteci Altan Öymen Baş

kan seçildi.
Ama. (CHP) o kadar şaşkın ve öfke

liydi ki, parti yönetimini bile doğru dü
rüst seçemedi.

Ülkenin en aydın ve en tahsilli parti
si, “uçan sandalyeler arasında” kongre 
yaptı.

- Aslında (CHP) nin derdi, Genel baş
kan değil.

- (CHP) nin derdi, yönetim ile ilgili de 
değil.

- Daha doğrusu insanlarla ilgili değil.
- Sıkıntı, tezgahtaki boşluktan kay

naklanıyor.
- Tezgahta olan malın da, ülkede alı

cısı yok.
(CHP)nin işe altıoktan başlaması la

zım.
- Altıok’un her birini yeniden tarif et

mesi lazım.
- Altıok’u yeniden doldurması lazım.
- Veya. Değişen dünya düzeni içinde 

kaldırması lazım.
Mesela altı ok’tan bir tanesi Devletçi

lik.
Piyasa ekonomisi düzeni, Devletçiliği 

özelleştirmeye yenik düşürdü.
Batı Dünyası katı devletçiliği kaldırdı.
Ama. Hiç bir zaman Eğitim ve 

Sağlıktaki Devlet desteğini kesmedi.

bir İngiliz işçisine sordu:
“Patronunuz size karşı. 

davranıyor?”
“- Mükemmel” dedi İngiliz.
“■ Mesela, farz edin bir gün 

yağmurda otobüs beklerken gördü.
beni

Hemen beni otomobiline davet eder. 
Villasına götürür.

Önce çay sonra viski ikram eder. 
Beraber yemek yeriz. Öğleden sonra 
havuzunda yüzer, viski içeriz.

Akşam yemek, yine viski...
Ve.. Beni gece evime getirir, bırakır.”

Yok canım? Bu sizim başınıza geldi 
mİ hiç?”

“-Hayır, benim gelmedi. Ama karımın 
başına gelmiş.”

Patronun İyisi “böyle günlerde” belli 
olur!

Sözün Özü
Elimi uzattım bir köpeğe 
okşamak için başını 
Koca bir havlamayla geri çevirdi 
Elimi uzattım bir insanoğluna 
kolum gitti.

“Çiçek Boğatur”

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 
HAN KAT: 1 GEMLİK

TEL : (0.224) 513 02 34
FAX: (0.224) 514 11 48

Fırsat ve ödenek buldukça 
desteği arttırdı.

Bir de bize bakalım..
Elimizde kapı gibi, (CHP)nin 

var.
Altıok’tan biri de, Devletçilik.
Üstelik bu partiyi de ulu 

Atatürk kurmuş.

da, bu

altıoku

önder

Çiçek Boğatur bir şair.
“Çok çoçuklar sokaklarda” isimli bîr 

kitabı var.
Kitapta irili ufaklı (102) şiir var.
Hepsi birbirinden güzel.
Birbirinden anlamlı.
Toplumsallığı,
Duygusallığı,
İnsancıllığı,
Kitabında bir araya toplamayı başar

mış.
Daha da önemlisi, gerekli yerlerde 

şiirlerine felsefi bir boyut da katmış.
Çiçek bizim gelinimiz, yengemiz. 
(Ş-A) lı, Öncü Böğatur’un eşi.
Öncü benim hem sınıf arkadaşım, 
Hem de futbol takımından arkada*

şimdi.
Öyle pek şiir sevdiğimi söyleye-; 

mem.
Ama. Bu kitabı çok sevdim.Ama. Eğitimdeki’ uygulamalara bir ■ Ama. Bu kitabı çok sevdim, 

bakın.“ ———Bjr çırp|C|a okuc|um<
- Özel bir ilköğretim okulunda1 Ama. Bitirdim diyemiyorum, 

okuyan öğrencinin yıllık okul ücreti, 3, ‘ p
milyar lirayı buldu.

Sağlıktaki uygulamalar ise daha çarpıcı.
- Sigorta Hastanelerindeki hasta 

kuyrukları, gece yarılarında başlıyor.
- Parası olan tedavi oluyor.
- Parası olmayan da ölüyor, yada 

hastahane de rehin kalıyor.
Parti ambleminde ki Devletçilik oku, 

bir işe yaramıyor.
(CHP) nin tezgahını dolduramıyor. 1

Çünkü zaman zaman, tekrar okuya
cağım.

Ve, Bazılarını okurlarımla paylaşaca
ğım. ' ________

uçuk" bir söz
~O kadar acelecidir 

kadındı ki, balayında doğum 
________ yapmıştı._________

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

110 1
155
156 
5131055 
5131879
5131206

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

5131051'
5131052
5131053
5132954
5131028

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

VAPUR

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

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

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

Kırkbir Kere Maşallah
Bursa Erkek Lisesi 116. yaşına 

bastı.
30 Mayıs’ta, geleneksel “pilav günü” 

yapıldı.
Biz “yaramaz ve biraz sabıkalı" (5- 

A)lılar, 29 Mayıs gecesi Büyükyıldız 
Otelinde toplandık.

Neşeli ve hareketli bir gece geçirdik.
Gecemize şu arkadaşlar katıldı.
Tuna Altay, Cemal Pazarbaşı, Or

ya! Kahraman, Öncü Boğatur, Adnan 
Tohumcu, Oktay Beken, Kenan Alpa- 
car, Bekir Koyuncular, Seçkin Onur, 
Sıtkı Sancar, Taylan Aykoç, İzzet Tü- 
may, Mesut Özbatır, Tahsin Sevinç, Yü
cel Türker, Behiç Ayhan, Fahri Köprü
lü, Lütfi Artuner, Şekip Yılmaz ye ben
deniz Erol Gürçay.

Tabi. Arkadaşlarımızın zarif ve hoş
görülü eşleri de, toplantıya renk kat
tılar.

Genç ve güzel bir misafirimizde var
dı.

Taylan Aykoç’un kendi gibi mimar 
olan kızı Aysun, bu özel geceyi ilgi ile 
izledi.

Koordinatörümüz Diş Hekimi Lütfi 
Artuner sosyal faaliyetler ile ilgili bil
gi verdi.

- Genel Müdürlük ve Müsteşar 
Yardımcılığı görevlerinde bulunan 
Sıtkı Sancar ile, döneminin 100 metre 
rekortmeni Ferruh Uyğur’un resimle
rinin gerekli yerlere asıldığı öğren
dik.

- Sınıf arkadaşımız BursalI ünlü işa
damı İbrahim Orhan’ın, lisemizdeki 
bir labaratuarın düzenlenmesini “sı
nıfımız adına” üstlendiğini, sevinçle 
ve takdirle öğrendik.

- Fakir üniversite öğrencilerine mali 
destek veren bazı arkadaşlarımızın, 
yardım faaliyetteki konusunda bilgi 
aldık.

Yardım alanında, verenin de bir
birlerini tanımamasından hoşnut kal
dık.

Şimdi gelelim işin eğlence ve ma
gazin tarafına.

- Eczacı Oryal Kahraman ve Ayşe 
Sancar eğlencenin lokomotifi oldular.

- Hem kendileri eğlendiler.
- Hem de geceye katılanların eğlen

melerine, katkıda bulundular.
- Cemal Pazarbaşı, okuduğu şiir

lerle geceye renk kattı.
- Ancak, bu şiirlere yandaşımızda

ki bir masadan şiirlerle karşılık veri
lince, iş bir ara “aşık ozanlar” atışma
sına dönüverdi.

- Bu toplantımızda, “41 yıllık bir 
sır perdesi de” aralanmış oldu.

■ Doktor- Albay Mesut Özbatır’ın 
41 sene önce kaybolan fizik defteri-, 
nin failleri bulundu.

- Bütün suçlamalar, Orman Mü
hendisleri Odası Bursa Şubesi Baş-

H kanı Kenan Alpacar’a doğru yöneldi, 
işte gecemiz böyle gırgır ve şa- 

mata ile geçti.
Seneye buluşmak üzere, yoğun bir 

şekilde vedalaştık.

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

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

Yalova-Sirkeci:(işgü(iû) 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 

nEJVİZ 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- 9.45-12.4017.15- 

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 

FFRİBOT
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)

08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-20.30-
22.30 (Cuma-Pazar)

TÜP DAĞITICILARI

Balıkpazan 2+1

deniz gören

110 m2 daire

Tel
513 17 97

KİRALIK

Kumla’da
5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521.-115 
5132325 
5134521-182 
5134521-111
Yalnız 185

Aygaz
Ozgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz
Ergaz
Ipragaz 
Habaşgaz . 
Llkitgaz
Yeni Llkitgaz 
Alevgaz 
BP Gaz

513 12 95
514 17 00
513 16 37
513 16 37
513 88 43
513 22 59

. 513 45 46
514 28 41
513 65 00
513 40 95
514 59 81

Havuzlu 
75 m2

Tel
5131797
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Apo için sıkı güvenlik Gemlikspor’un yeni 
Başkanı Melih Kazan

Şampiyonluğu Gürsu ile yaptığı karşılaşmada
yenilerek kaybeden Gemlikspor 
başkanlığı el değiştirdi.

Geçtiğimiz sezon Gemlikspor 
seçilen Faruk Güzel’in maddi

Kulübü’nün

başkanlığına 
destekleriyle

Dün, İmralı Adası’nda başlayan Abdullah Öcalan, tarihi duruşması 
nedeniyle Gemlik'te de çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. İlçeye giriş ve çıkışlar 
da sıkı kontroller yapılırken, ilçedeki polis sayısı da arttrıldı.

Bursa'dan çok sayıda polis Gemlik’e gelerek, bilhassa sahil şeridinde 
devriye geziyor.

Polis panzerlerinin de Gemlik'te ilk kez görülmesi ilçe halkının dikkatlerini 
sıkı güveplik önlemlerine çekiyor. İlçe Emniyet Müdürü yetkilileri, alınan tedbir- 

- -terinin normal olduğunu söylediler.

Gürsu maçına kadar namağlupluğunu bırak
mayanı Gemlikspor’un 3. liğin kapısından dön
mesi üzerine kulüpte başlayan moral bozukluğu 
kongrede son buldu.

27 Mayıs günü yapılan Gemlikspor olağan 
kongresinde başkanlık krizi yaşandı.

Faruk Güzel, ısrarlara rağmen başkam olmayı
kabul etmeyince yapılan ikinci toplantıda 
kulubün as başkanlığını yürüten Melih Kazanç’m çıkardığı tek liste 
kongreye gidildi.

Gemlikspor’un yeni patronu Melih kazanç, daha önce de baskı Çığını
takımının şampiyon olmasmda büyük emekleri geçmişti. Kazanç, yaptı
açıklamalarda, yönetimde görev almayacağım söylemişti. Ancak, Fan 
Güzel’in görev almaması üzerine bu görev genel kurul tarafında B

Antep Sofrası 2 B.Kumla'da açıldı
Geçtiğimiz yıl İstiklal Caddesi'nde açı

lan Antep Sofrası Pide- Lahmacun ve Ke
bap Salonu, bu yıl Büyük Kumla’da yaz
lıkçılara da hizmet verecek.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Bü
yük Kumla Hah sahanın biraz ilerisinde 
hizmete açılan Antep Sofrası (2)’nin sahibi 
Arif Bilik’i dostlan ve sevenleri yalnız bı
rakmadılar.

Bilik, “antep usulü kebap, lahmacun 
ve çorba çeşitlerini Gemliklilere sev
dirdik, şimdi Kumlalı yazlıkçılara da 
antepin ağız tadını beğendireceğiz. İş
yerimiz herkesin ailesi ile birlikte gelip 
rahat bir şekilde karamı doyurabilece
ği, çoçuğunu çoçuk parkımızda güvenle , 
bırakabileceği bir mekana kavuştur
duk.” dedi.

Kazanç’a verildi.
Gemlikspor’un yeni başkam Melih Kazanç, gazetemize yaptığı açıkl; i 

mada, aday olmayı düşünmediğini ancak, oluşumlar karşısınd I 
Gemlikspor’u sahipsiz bırakmamak için aday oldum dedi.

Gemliklilerin, Gemlikspor’a sahip çıkmalarım da isteyen Melih Kazan 
bu yıl yarım kalan şampiyonluğun önümüzdeki sezon birlik ve berabeı 
Jikle sağlanabileceğini söyledi.

Gendi! 
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DUVARDAN DUVARA HALIDA
FOTO Ş€N

GEMUK. FOTOĞRAFÇIEzIĞENDA
30. YIIv

> GÜMÜŞSÜMÜ
<1 d i n a r s ur ASSOCIATED

WEAVERS samur

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. YHJNDA
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

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

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

BUIUR»I DIŞINDA HER llKIl l üTtlĞRAK U lK 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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DOĞUŞ FEN DERSHANESİ İŞBİRLİĞİ 
KİTAPÇIĞINI ve KURŞUN KALEMİNİZİ

İLE HAZIRLANAN ÖSS SINAV 
BUGÜN ALMAYI UNUTMAYIN!
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Sayfa: 5

GEMLİK Kaşe ve mühürde bekleme yote 
Her türlü baskı işlerinizde 

Hizmetinizdeyiz.
BİR TELEFON j/ETERLİ !

KÖAF6Z OFS€T

'AY

iye

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

Tel : (0.224) 513 17 97
Z

Belediye Meclisi’nin haziran ayı toplantıları olaylı başladı. Protokol bozuldu, muhalefet dağıldı.

Türbanlı üyeler istila etti
■ Geçtiğimiz hafta perşembe günü toplanan BelediyeMeclisi’nde muhalefetin birlikteliği bozuldu. ANAP ve MHPTıler, CHPTılerin FP ile an
laştığını belirterek, durumu protesto için Meclis toplantısınakatılmadılar. DSP’liler ise önergeleri okunmadı diye Meclisi terk edince ortalık iyi
ce karıştı. FP’li ve CHP’li üyelerin katıldığı oturumda meclisorganları için seçimler yapıldı. ANAP İlçe Başkanı Adnan Tekin, kararların çoğun
luk olmadan alındığını iddia ederek kararların iptal edilmesigerektiğini söyledi. FP’li Yıldız ve Özsabuncu olaylar üzerine istifa etti.

f Gemlik Belediye Meclisi tarihinin 
en hareketli ve bol protestolu toplantı
larından birini geçtiğimiz hafta yaptı.
[ ANAP, DSP, CHP ve MHP’nin FP’ye 
karşı oluşturduğu ve protokole bağla
dığı muhalefet cephesi, FP’li İnci Öz
sabuncu ve Ümmühan Yıldızın türba
nının protesto şekli yüzünden çıkan 
anlaşmazlık sonucu bozuldu.
| CHP’liler FP’li bayanların türbanla 
meclis toplantısına katılması halinde

İDİ

® J

s*

uyanlmasını, kınanmasını, gerekirse [ 
meclis oturumunun terk edilmesini 
istediler. ANAP ve MHP’liler ise mecli
si terk etmeye karşı çıktılar.

Meclis' uzun yıllardır ilk kez İstiklal 
Marşı, söyleyerek açıldı. ANAP ve 
MHP’li üyeler oturuma katılmadılar.

CHP’li Dursun Özbey, Mehmet Ali 
Kaya ve Necdet Ersoy verdikleri öner
ge ile türbanla, toplantılara katılına- 
mayacağını hatırlattılar.

HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Mecliste siyasi şov...
Belediye Meclisi’nin haziran ayı toplantısının ilki, uzun 

yıllardır izlediğim meclis toplantılarının en hareketlilerin
den biri oldu.

Siyasiler, “kaş yapayım derken göz çıkardılar”
Taze meclis üyeleri, birinci toplantıda hiç akıllarına ge

tirmedikleri türbana dolandılar ve Meclis.de tam bir siyasi 
şov izledik.

Aslında meclisin durumu trajik komediydi.
DSP, ANAP ve MHP, protokol ile anlaştıkları CHP ile 

ters düştüler. Meclis toplantısına girmeyerek CHP’yi pro
testo ettiler.

Ben yaşamımda böyle strateji yanlışı dolu bir protes
to şekli görmedim.

Bununla nereye varmak istediklerini anlamak mümkün 
değil. Yaptıkları meclis çalışmasını engellemekti..

Bir kez meclis toplantılarına katılmayarak protesto 
olmaz. Bunu halka anlatamazsınız.

Toplantıya katılırsın, gündem dışı söz alıp meclis 
kürsüsünden FP ile CHP arasında neler dönüyorsa bunu 
kamuoyuna duyurur ve tutanaklara geçirtirsin.

Sorun nereden çıktı diye sorarsanız, türbanlı iki FP’li 
bayan üyenin, toplantılara katılmasının kınanması şeklin
den kaynaklanıyor.

Sesli düşünürsek, CHP’liler ne diyor:
“Danıştay’ın kesin kararı var, kimse resmi dairelere 

başörtüsü veya türban ile giremez. Seçilmiş olsalar 
bile, herkes yasalara uymak zorundadır.

Buna iki FP’li üyenin de uyması gerekir.
Uymazsa, toplantı açıldıktan sonra durumlarını 

kınayalım ve meclisi terk etmelerini isteyelim.
Yok, meclisi terketmezlerse, biz terk edelim.”
ANAP ve MHP’liler ise; “Yalnız kınayalım. Meclisi 

terk edersek biz bunu tabanımıza anlatamayız.” diyor.
DSP’liler ise “iki cami arasında beynamaz” bir tutum 

içindeler.. Sizin anlayacağınız ne yaptığını bilmeyen 
şaşkın ördek gibiydiler.. Meclis Başkanlığına isimsiz, 
imzasız önerge veriyorlar, önergenin okunmasını istiyorlar. 
Başkan da okumayınca, başkanı protesto edip toplantıyı 
terkediyorlar. Sonra da CHPlileri kınıyorlar.

Protokolü bozan şey, meclisin türban nedeniyle terk 
şeklinde düğümleniyor. Oysa türbanlı bayanlar biraz sonra 
istifa ederek meclisin tıkanıklığının önünü açıyorlar.

Sizin anlayacağınız, muhalefetin bir kanadı türban 
konusunda "tavşan kaç, tazı tut” atasözündeki gibi 
davranıyor ve ^baskın hırsız ev sahibini bastırır” 
örneğinde olduğu gibi de olayı siyasi şova dönüştürüyor.

FP’liler ile CHP’liler ise meclisi çalıştırıp, “Atı alıp 
Üsküdar’ı geçiyorlar! “

Asıl olan üzüm yemek. DSP, ANAP ve MHP’liler ise 
bağcıyı dövmek istediler, ama dövemediler...

Belediye Başkanı ise 
Kaymakamlığın bu ko
nuda Cumhuriyet Baş
savcılığına başvurusu 
bulunduğunu ve meclis 
üyesi bayanlar için ta
kipsizlik karan verdiğini 
hatırlatarak, isteğe kar
şı çıkınca CHP’liler, ar- 
dmdahda önergeleri 
okunmayan DSP’liler 
meclisi terk ettiler.

Haberi sayfa 3’te

Mİ

■

0 ANAP İlçe Başkanı Tekin

” Kararlar
iptal edilmeli”

ANAP İlçe Başkanı 
Adnan Tekin, Belediye 
Meclisi’nde alınan ka
rarların yeterli çoğunluk 
olmadığı için geçersiz ol
duğunu iddia etti.

Tekin, Belediye Mecli-

si’nde-iki FP’li üyenin is
tifası sonucu üye sayısı
nın 24’e indiğini, karar
ların ise yarıdan bir faz
la oyla alınmasını gerek
tiğini söyledi.

Haberi sayfa. 6’da

JÖZSABUNCU
İ ve YILDIZ

W

İSTİFA 
ETTİLER
Gemdik Beledi
ye Meclisi tari
hi toplantıla
rından . birini 
yaptı. Türbanlı 
üyeler konu
sunda muha
lefetin anlaşa
maması, parti
lerin birbirini 
protestolarına 
neden oldu.
ANAP, ve MHP 
meclis toplan
tılarına girme
di. DSP de bu
na- uyunca, 
Mecliste gün
demi FP’lilerle 
CHPliler bitir
diler.

Bursa Barosu’nda 
Yeni Başkan Çetin Göz

Hi

Millet Partisi üçe 
Kongresi yapıldı

Millet Partisi Gemlik İlçe kongresinde, ilçe 
Başkanlığına Mustafa Eraslan seçildi.

30 Mayıs günü parti binasında yapılan MP İlçe 
kongresinde, partili üyeler ve il yöneticileri katıldı.

Toplantıda yapılan konuşmalarda, Millet 
Partisi’nin umut olmaya başladığı, devletin güçlü, 
toplumun bilgi toplumu, demokraşimizin tam 
demokrasi, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, 
gerçek laikliğin memleketimizde yerleşmesinin 
zorunlu hale geldiği belirtildi.

Yapılan seçimlerde, İlçe Başkanlığına Mustafa 
Eraslan, Başkan Yardımcılığına Vecdi Pala, 
Sekreterliğe Nazmi Amiz, Muhasipliğe Yılmaz Kuş, 
Üyeliklere ise Zafer Tangil, Hüseyin Çayıroğlu, 
Ahmet Arık, Sadık Şenkaya getirildi.

Bursa Barosu eski baş
kanı Avukat Ali Arabacı’nın 
DSP Milletvekili seçilmesi 
nedeniyle boşalan Baro 
Başkanlığı için yapılan se
çimleri Avukat Çetin Göz 
kazandı.

Pazar günü Bursa Tay
yare Kültür Merkezi'nde ya
pılan seçimlerde, Bursa Ba
ro Başkanlığına Av. Haşan 
İçöz, Av.Şükrü Uyar, Av. Çe

tin Gökgöz, Av. Ercan Kork
maz, Av. M.Üstün Akman, 
Av. Alinaz Surya Aksakal ka
tıldılar.

717 avukatın oy kullan
dığı seçimlerde Av. Çetin 
Göz 168 oy, Av. Haşan İçöz’ 
152, Av. Çetin Gökgöz 114, 
Av. Şükrü Uyar 109, Av. Er
can Korkmaz 80, Av. M.Üs
tün Akman 72, Av. Alinaz 
Surya Aksakal ise 9 oy aldı.

'''s"" r;ş. ? \ ' t

taşi gediğine
CJnan bcune»*

TELEKULAK...
Telekulak kim varsa dinlemiş.
“Konuşan Türkiye”de dinleyen insan 
Az etik ilerleme mi bu!...
Ne mutlu...

Meclis.de
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Şitndi yarış değil, barış zamanı
Yenilenen belediye seçimleri 

CHP’nin başarısıyla sonuçlandı. CHP 
adayıj Bilecik’te oylarını artırarak açık 
farkla belediye başkanlığını kazanır- 
ken, Erzurum Çat ve Samsun Ayancık 
dışıhda seçime katıldığı Aydın Sazlı- 
köy ve Hatay Kuşatanı beldelerinde de 
başarılı oldu, belediye başkanlıklarını 
aldı. Manisa Hacıharmanh’da ise, baş
kanlığı kazanamasa da oylarını Önemli 
oranda artırdı.

: DSP seçime katıldığı her yerde öy 
kaybetti, DYP’de öyle..

Dünka O/ay’ın başlığı son derece il
ginçti:

“Baykal farkı(!)”
İlk bakışta, Baykal'dan sonra girdiği 

-Hk mini seçimde CHP’nin belirgin bir sil
kiniş içinde olduğu izlenimi doğuyor. 
Gerçi bu sonuçlar gerçeği tam yansıt
mayabilir. Ancak 18 Nisan seçimlerinde 
de CHP’nin genelde ve yerelde aldığı 
oylar karşılaştırıldığında, -hiç değilse 
kabaca bir yaklaşımla- Deniz Baykal’ın 
önderliğine yaygın bir tepkinin bulundu
ğu izlenimi -doğuyordu. Pazar günkü 
mini seçimler, bu izlenimi doğrular nite
likte sonuçlar verdi. Seçmen, CHP’ye 
daha bir ilgi gösterdi.

Öte yandan, yeni Genel Başkan Al
fan Öymen’in, seçim öncesinde bakan
ların cirit attığı Bilecik’te, cumartesi gü
nü yaptığı çağrının da tuttuğu anlaşılı
yor. “Oyunuzu iktidar partilerine ve
rin, CHP’ye verirseniz size hizmet 
gelmez” propagandası geçerli olmadı. 
Seçmen, Sayın Öymen’in “Yerel yöne
timlerin merkez yönetimler tarafın
dan yönlendirilmesi”nin yanlışlığını 
vurgulayan şöyleminin doğruluğunu 
kanıtladı; iktidardaki DSP’nin oyunu 
düşürürken, parlamento dışında kalmış 
CHP’ye belediye başkanlığını emanet 
etti.

Altan Öymen, geçen hafta cuma ge
cesi Bursa’daydı. Hem gönlü kırık Bur
salI, partililerle tanıştı, hem de Kurultay 
delegeleriyle bir görüşme yaptı. Edindi
ğim izlenim, BursalI CHP’liler coşku 
içinde destekleme kararında yeni genel 
başkanlarını.

Sayın Öymen uzun süredir tanıdı
ğım, geçmişte siyaset içinde veya dı
şında bir ölçüde yakınlığımız olan biri. 
Daha adaylığının söz konuşu olduğu 
günlerde, bana soranlara, “Öymen’in 
hiç kimsenin adamı olmayacağını”

açıkça söyledim. Bildiğim kadarıyla, si
yasette ve hele parti içi sorunların aşıl
masında “kavga”nın değil, “diya
logun geçerli olduğuna inanan, “uz- 
laşma”dan yana, ama “kararlı” bir po
litikacı.

Milliyet gazetesindeki yazılarını iz
leyenler, Sayın Öymen’in bu nitelikleri
ni fark etmişlçrdir sanırım.

Şimdi ne olmalı?
Adnan Keskin ve şürekasının Ola

ğanüstü Kurultay’da sergiledikleri kor
sanca girişim, bir bakıma Sayın Öy- 
r len’in önünü açmış bulunuyor. O şim
di, daha rahat çalışabileceği bir Parti 
Meclisi oluşturma olanağına daha ya
kın. Konuşmalarından anladığım kada
rıyla, “Yarış bitti, barış zamanı” söy- 

Temini hayata geçirebilecek bir oluşum 
sağlamaya çalışıyor. Bunun için 
CHP’lilerden, Kurultay delegelerinden 
ve gönlünde arslan yatanlardan “anla
yış” bekliyor.

Partilerin kabul etmesi gerekir ki, 
saflaşmaların, gruplaşmaların, hizipçi 
davranışların zamanı değil; “barış”ın 
zamanı şimdi. Bursa’dan bu sürece 
katkı bekleniyor. Olağanüstü Kurul
tay’da olduğu gibi her “gönlünde ars
lan yatan” PM üyeliğine adaylığını ko
yacak ve bunu sağlamak için “grup” 
arayışına çıkacak olursa, parti içi “ba
rış” yolunda yeni engeller oluşur.

Cuma akşamı Selçuk Restaurant’da 
bir araya gelen partililer, eskisiyle yeni
siyle, coşkuyu ve umutlu bir görünüm 
sergilediler. Şu sıralar önemi olmaması 
gereken “ben” hesaplarıyla, bu coşku 
ve umudu boşa çıkarmaya kimsenin 
hakkı yok. Olağanüstü Kurultay’da ol
duğu gibi altı PM adayı ile ortaya çıkan 
bir Bursa örgütü, altı değişik kompozis
yonla ilişki içine girmeye aday demek
tir. Bu ise, Genel Başkan Altan Öy
men’in, 26 Haziran Kurultayı’nda ulaş
mayı umduğu uzlaşmacı, ama reform
cu PM beklentisini olumsuz yönde etki
leyebilir.

CHP’liler, partilerinin eski günlerine 
kavuşmasını istiyorlarsa eğer, parla
mentonun “Kuva-yi milliye” gelene
ğinden yoksunluğundan üzüntü duyu
yorlarsa eğer...

Unutulmamalı, şimdi “yarış” değil, 
“barış” zamanı, Genel Başkan’a “yar
dım” zamanı....

HEM’in
Son
Kermesi
Bugün 
Belediyede 
yapılacak

İlçemiz Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürlüğü’nce 
1998-1999 eğitim-öğre- 
tim yılında açılan kurs
ların çalışmalarının 
sergilendiği son kermes 
bugün yapılacak.

Bugün saat 10.00’da 
Gemlik Belediye Sergi 
Salonu’nda tüm branş
larda karma kermes ya
kılacak.

24 Mayıs 1999 tari
hinde Muratboba Kö- 
yü’nde ve Engürücük 
Yazırova Mahallesinde 
başlayan makine nakışı 
sergisi, 26 Mayıs 1999 
târihinde Karacalli Kö- 
yü’de açılan makine na
kışı ve aynı gün Narlı 
Köyü’nde açılan el sa
natları sergisi, 28 Mayıs 
1999 tarihinde Umur- 
bey Beldesinde yapılan 
makine nakışı ve el sa
natları sergisi halk ta
rafindan büyük ilgi ile 
izlendi.

Öte yandan sergi açı
lışlarının bitmesinin ar
dından 14 Haziran 
1999 _günü saat 
15.30’ta Halk Eğitim 
Merkezi binasında kurs 
öğreticilerine ve öğret
menlerine belge dağıtım 
törenleri yapılacak.

Belge alacak öğretici
lerin isimleri ise şöyle; 

.rGiyim Aliye Akyürek, 
■Makine Nakışı İclal Fil- 
■yos, Ev Mefruşatı Asiye 
Özoğlu, El sanatları Sı- 
dıka Gülsen Akıncı, Ha
tice Parlak, Ulgulamalı 
Anne Eğitimi Nilgün 
Atasayar, Kuaförlük 
Günay Küçükkurt, Bil
gisayar Muzaffer Çiftçi, 
AkifYamen, Pınar Yüce, 
.Muharrem Bozan, Kalo
rifer Ateşçiliği Mehmet 
Utku, Okuma ve yazma 
da ise Neşe Bekeç.

Bahardı onlar
Bu kadar çok olduklarını bilmiyordum. 1 I 
Bu kadar acılı.
Bu kadar vakur.
Bu kadar gururlu.
Gözleri çakmak çakmaktı.
Kiminin yüzündeydi derin çizgiler, kimi

nin gözlerinin taa içinde.
Belki de ilk kez gözgöze geldik.
İlk kez farkına vardık onların.
Cumartesi annesi değildi onlar, şehit an- I 

nesiydi.
O yüzden vakurdular, o yüzden güçlüy- I 

düler.
Aslanları, kuzulan, yavrulan öğretmendi, I 

askerdi, polisti, doktordu.
Bahardı hepsi.
Hiç kış olmayacaklar.
Hiç yaşlanmayacak onlar, saçlan ağarma

yacak, çizgiler derinleşmeyecek yüzlerinde. I

Fotoğraflardaki gibi, gittikleri gibi kala
caklar.

Babasmı dokuz aylıkken kaybeden Meh
met’e “İşte baban bu” diyecekler.

“Babam” diyerek fotoğrafa sarılırken, ba
banın nasıl bir şey olduğunu bilmeyecek. 
Babasının ülkesi ve bayrağı için canını ver
diğini anlatacak annesi. “Merak etme kanı 
yerde kalmayacak” diyecek. O küçük eller 
daha sıkı sıkı tutacak annesinin elini. Anne
si de taze bahar. Üzerine zamansız kış çöken 
küçük bir kadın o. “Bütün şehit eşleri 
gelinimiz” diyor bir isimsiz şehit annesi.

□ OLAY □ BURSA 2000 □ HABER
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KAYIP
Erzincan Nüfus 
Müdürlüğü’nden 

aldığım nüfus 
cüzdanımı ve 

evlenme cüzdanımı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.

Gülhanım KAHYA

“Bütün yetimler torunlarımız...” Yakasın
da oğlunun kahramanlık madalyası, elinde 
Türk Bayrağı, gözleriyle denizi delen şehit 
babası, biz bu kadar kör müydük?

Bu kadar kaptırmış mıydık kendimizi ya
pay gündemlere. Hele son zamanlarda sade
ce bir küçük spot haber olarak geçti acıları
nız.

“.... saldırıda üç er ve bir astsubay şe
hit oldu” O kadardı hayatımızdaki yeriniz. 
Bir spot. Okuduk, izledik ve geçtik. En fazla 
n’olacak bu memleketin hali dedik.

Sonra unuttuk sizi. Görmedik, merak et
medik, o 9 aylık bebekle ne yaptığınızı bil
medik.

Elindeki güzeller güzeli fotoğrafa sarılarak 
ağlayan canım teyzem, öğretmen kızını kim
selerin gitmek istemediği o yerlere gönderir
ken içinden neler koptuğunu bilemedik. 
Onun ders notlarını, kitaplarını, çeyizini ne 
yaptığını, onsuz hayatının nasıl geçtiğini hiç 
sormadık. Şimdi hepimiz için haber değeri
niz var. Herbirimiz için ayrı bir katma değer
siniz.
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Reytingimiz artıyor çığlıklarınızla. Sizi ko
nuşturmaya, şov yaptırmaya çalışıyoruz.: 
Halbuki siz meseleyi zaten çözmüşseniz. He
pinizde bir ermiş mutediliği, sadeliği var; 
Keşke biz de acınıza saygı göstermeyi bece- 
rebilsek. Keşke biz de sizin kadar vakur ol
mayı becerebilsek.

Keşke....
Sis susmanın en büyük çığlık olduğunu 

bilenlerdensiniz.
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Belediye Meclisi’nin haziran ayı toplantıları olaylı başladı. Protokol bozuldu, muhalefet d.
ÇAY

)nlar [Türbanlı üyeler istifa ett.
| Geçtiğimiz hafta perşembe günü toplanan Belediye Meclisi’nde muhalefetin birlikteliği bozuldu. ANAP ve MHP’liler, CHP’lilerin FP ile an
laştığını belirterek, durumu protesto için Meclis toplantısınakatılmadılar. DSP’liler ise önergeleri okunmadı diye Meclisi terk edince ortalık iyi
ce karıştı. FP’li ve CHP’li üyelerin katıldığı oturumda meclis organları için seçimler yapıldı. ANAP İlçe Başkanı Adnan Tekin, kararların çoğun
luk olmadan alındığını iddia ederek kararların iptal edilmesi gerektiğini söyledi. FP’li Yıldız ve Özsabuncu olaylar üzerine istifa etti.

nn Çizgiler,^ 

geldik.
ılann.
li onlar, şefe, 

) yüzden öd 

ulan öğretiM

saçlanalıJ 

ek yüzleri

‘Gemlik Belediye Meclisi, haziran ayı 
toplantılarının ilki karşılıklı kınamalar 
ve protestolarla geçti. DSP ve CHP’lilerin 
Fazilet Partili türbanlı üyeler İnci Özsa
buncu ve Ümmühan Yıldız’m Danıştay 

■kararlarına uyarak Meclise başı açık 
1 gelmek zorunda olduğunu belirten öner- 
geleri üzerine başlayan tartışma sonu- 

icu, Özsabuncu ve Yıldız, meclis üyelik- 
llerinden istifa ettiler.

Perşembe günü saat 14.oo de Beledi
ye Başkam Mehmet Turgut'un başkanlı
ğında toplanan Belediye Meclisi, bugüne 
kadar ilk kez İstiklal Marşı okunarak 
açıldı. Toplantıya ANAP ve MHP’li üyeler 
katılmayarak odalarında beklediler.

Toplantı yeter çoğunluğunun bulun- 
dtığunu gören Başkan Turgut, CHP’li üç 
üyenin divana verdiği önergeyi okudu. 
■ Belediye Meclisi’nin perşembe günkü 
oturumuna yerel basının tüm temsilcile
ri katılırken, Kanal D, at-v, Olay Tv. gibi 
ulusal televizyon kanalları da toplantıda 
[hazır bulundular.

' Toplantının bir özelliği de İlçe Emni
yet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlü
ğü siyasi büro görevlilerinin, kameralar
la Belediye Meclisi Salonu’nun önünde 
beklemesi dikkat çekiciydi.
■ Atatürkçü Düşünce Derneği Başkan 
ve üyelerinin kalabalık bir grup halinde

erak etme n-|dj3aleyiciler sıralarında yer alması yanın- 
' “ 1 da. DSP, CHP, ANAP ve MHP İlçe Baş-
i. 0 ffuC'ia kanları ile FP İlçe Başkanı da meclis 
inine ’ toplantısını izleyenler arasındaydılar.

f î Gergin geçeceği baştan belli olan Be- 
lansızhjMBİdiye Meclis toplanüsı için çok sayıda 

zabıta memurunun da Belediye Başkanı 
tarafından görevlendirildiği dikkat çekti. 

ı şehit Oturumu yöneten Belediye Başkanı
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[Mehmet Turgut, toplantıyı açtıktan son
ra Cumhuriyet Halk Partili meclis üyele
ri tarafından verilen önergeyi okudu.
I Önergede, Fazilet Partili iki bayan 
üyenin türbanlı olarak meclis toplantısı
nda katılmasının yasal olmadığını, bu ko
nuda danıştayın kesin kararı bulundu
ğunu, buna uyulması gerektiği hatırla
ndı.

ak geçtiacfl. Ancak, Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, ilk meclis toplantısmda iki Fazi
let Partili üyenin türbanla meclise gel

ir astsubîjlfeesi nedeniyle İlçe Kaymakamlığının, 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusun
da bulunduğu. Savcılığın yaptırdığı so- 

geçtik. Em tüşturmada, meclis üyelerinin inançları 
doğrultusunda, türbanı kullandığı se

limlerden önce de bu kişilerin türban 
edik, ffi^lfektığını, Belediyeler Yasasında, meclis 
5üyelerinin kıyafetleri ile ilgili açık bir 

)âP e"" [ınaddenin olmadığını, meclisin nizam 
ve intizamının Belediye Başkanına ait 

- { Jd olduğunu belirterek, takipsizlik karan 
I Verdiğini söyledi.

nen Başkan Turgut, bu konuda Gemlik 
, Cumhuriyet Başsavcıhğı’nın 27.5.1999

gün ve 1994/423 takipsiz karannı üye

lere gösterdi.
CHP’li üyelerin konuyla ilgili ısrarları 

üzerine Başkan Turgut, “Bu konuda is
teyen yargı yoluna başvurabilir. Ben
ce, bayanların türbanla mecliste gö
rev yapmalarında sakınca bulunmu
yor. “ dedi.

Bunun üzerine CHP’li üyeler, meclisi 
terketmek isterken, ADD Şube Başkanı 
Hacı Önal, “Atatürk ilke ve devrimleri- 
nin belediye meclisi çatısı altında çiğ
nenmesine izin vermeyeceğiz" diyerek 
yüksek sesle bağırdı ve arkadaşları ile 
birlikte salonu terketti.

Bunun üzerine Belediye Başkanı 
Turgut, meclis üyeleri dışında bulunan 
dinleyicilerin, gürültü etmesi veya mec
lise müdahale etmesi halinde salonu bo
şaltacağını, gerekirse kolluk kuvvetlerini 
çağıracağım söyledi.

CHP’lilerin ayağa kalktığı sırada, 
DSP’li meclis üyesi Ali Altıntaş, kendile
rinin de başkanlığa aynı doğrultuda ve
rilmiş bir dilekçeleri olduğunu ve okun
masını istediler.

Ancak, Belediye Başkam Turgut, di
lekçenin kim tarafından verildiğinin bel
li olmadığı için dilekçeyi işleme almadı
ğını bildirdi. Bunun üzerine CHP’liler ile 
birlikte DSP’liler de salonu terkedecekle- 
ri sırada başkan oturuma on dakika ara 
verdi.

PROTESTOLAR BAŞLIYOR
Zor durumda kalan Belediye Başkanı 

durumu ara vererek kurtarırken, meclis 
kulisinde heyecanlı dakikalar yaşandı.

Basının, parti gruplan ile söyleşi yap
tığı sırada, Anavatan Partisi İlçe Başka
nı Adnan Tekin imzalı bir basın bildirisi 
dağıtıldı.

Tekin, bildiride ANAP, DSP ve 
CHP’nin 28 Nisan tarihinde bir protokol 
yaptığını, ANAP’ın bu protokole uyduğu
nu, ancak meclis öncesi yapılan toplan
tıda, CHP ve DSP’lilerin iki türbanlı 
meclis üyesi için ortak kınama yapma; 
teklifinde bulunduklarını, daha önce ya-1 
pılan protokolde türbanla ilgili bir mad
de olmadığı halde, ANAP olarak ortak; 
bir kınama karan aldıklarını söyledi.

Tekin, şöyle devam etti : “CHP bu
nunla kalmayıp, salonu terketmemizi 
istedi. Buna diğer üç parti karşı çıktı. 
Ama bugün CHP İlçe Başkanı ile gö
rüştük. Saat 11.30’da arayıp bize bil
gi verecekti. Fakat herhangi bir haber; 
gelmedi. Daha sonra İl Başkanım Beh- 
zat Çevik’i aradım. CHP’nin protoko
lü bozduğunu söyledim. Behzat Bey, 
beni onbeş dakika sonra aradı. CHP İl 
Başkanı ile görüşmüş. Görüşmede, 
CHP İl Başkanı Gemlik ilçe teşkilatı-' 
nın Fazilet Partisi ile pazarlıkta oldu
ğunu söylemiş."

Tekin, bunun üzerine meclis toplan
tısına girmeyerek, CHP’yi protesto et-; 
mek için meclis toplantısına katılmadık

larım söyledi.
Daha sonra MHP İlçe Başkam ve 

mecliste bulunan iki üyesi salonun bir 
başka köşesinde, basın toplantısı dü
zenledi. MHP’liler, 29 Nisan tarihinde 
yapılan meclis toplantısı öncesi FP’nin 
yaptığı birlikte hareket teklifini Gemlik 
ile ilgili kararların tüm siyasi partileri il
gilendireceğini öne sürerek, teklifi kabul 
etmediklerini, diğer muhalefet partileri 
ile birlikte Gemlik halkını ve menfaatini 
koruma ve kardeşliği pekiştirmek adına 
karar aldıklarım, seçilen komisyonlarda 
da bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını 
söylediler.

Bildiriyi oküyan MHP İlçe Başkanı 
Mehmet Çelik, konuşmasında, “Biz 
MHP olarak, inancından dolayı başör
tüsü takanları saygı ile karşılıyoruz. 
Ancak, başörtüsünün siyasi çıkar mal
zemesi olarak kullanılmasına ve buna 
laik Atatürkçülük adına protesto 
edermiş gibi görünenlerinde karşısın
dayız. Her iki anlaşıymda yanlışlığın
dan hareketle başörtü meselesini si
yasi malzeme olarak kullanan iki par
tinin Gemlik çıkarlarına değil, parti 
çıkarlarını ön plana çıkararak, anlaş
malarını protesto etmek için meclis 
toplantılarına girmedik” dedi.

DSP grubu adına da konuşan Ali Al- 
tıntaş’da Gemlik Belediye Meclisi’nde 
Atatürk ilke ve devrimlerinin doğrultu
sunda meclis üyelerinin kılık kıyafetlere 
dikkat etmesi gerektiğini, bu konuda 
yargıtaym kesin karan olduğunu hatır
latarak, durumu kınadı. Fazilet Partisi 
ile Cumhuriyet Halk Partililerinin proto
kolü bozmalanndan dolayı da meclise 
girmeyeceklerini söyledi.

Basın mensuplannın hareketli anlar 
yaşadığı meclis kulislerinde bu kez. Fa
zilet Partili meclis üyeleri İnci Özsabun
cu, Ümmühan Yıldız ise başka bir köşe
de, basın toplantısı düzenleyerek, meclis 
üyeliklerinden istifa ettiklerini açıkladı
lar.

Ümmühan Yıldız, basm bildirisinde, 
onbeş yıldır herkesin kendilerini bu kı
yafetle tanıdığını, seçimlere de böyle gir
diklerini, halkın kendilerine böyle oy 
verdiklerini, amaçlarının Gemlik’e hiz
met olduğunu, ama bazı kişilerin Gem
lik’e hizmet yerine kendilerinin başörtü
sü ile uğraştıklarını ve genel dayatma
nın Gemlik Belediye Meclisinde de sergi
lendiğini, huzur bozucu olmamak için 
istifa ettiklerini söylediler.

Daha sonra belediye meclisinde istifa 
eden iki Fazilet Partili üyenin istifaları 
oya sunuldu. İstifalar, CHP’li ve Fazilet 
Partili üyelerin oy çokluğuyla kabul edil
di.

Bunun üzerine FP’li türbanlı meclis 
üyeleri İnci Özsabuncu ile Ümmühan 
Yıldız, dinleyiciler sıralarına oturdular.

CHP grup sözcüsü Dursun Özbey, 

söz alarak yaptığı konuşmada, istifa 
eden meclis üyelerine gösterdikleri anla
yıştan dolayı teşekkür etti.

Başkan Turgut, daha sonra gündem 
maddelerinin uygulamaya geçirdi ve di
van katipliğine onüçer oyla Yüksel Özay- 
dm Muharrem San seçildiler.

Eski meclis zaptının okunmasından 
ve kabul edilmesinden sonra imarla ilgi
li vatandaşlardan gelen dilekçelerin imar 
komisyonuna havale edilmesi kararlaş
tırıldı.

Daha sonra yeni yapılan sokaklara 
verilecek isim konusu da imar komisyo
nuna sevkedildi. 1998 yılı çalışma rapo
ru ve 1999 yılı belediye başkanının ça
lışma raporu oy birliğiyle kabul edildi.

SEÇİMLER
Belediye Meclisi gündeminde bulu

nan Meclis Başkan Vekilliğine Fazilet 
Partili Cemal Aydın Aybey ve Abdülkadir 
Gündüz seçilirken, meclis katiplikleri
ne yeniden Fazilet Partili üyeler Yüksel 
Özaydın ve Muharrem San seçildi. 11 
kişilik Bütçe ve Kesin Hesap Komisyo
nuna; Fazilet Parti’den Erdinç Arabalı, 
Selahattin Bakırcı, Muharrem San, Nec
det Yılmaz, Yüksel Özaydın, CHP’den 
Dursun Özbey, toplantıya katılmayan 
DSP’den Müfit Akman, Bedir Güreşçi, 
ANAP'tan Mehmet Dinç, Hakan Doğu, 
MHP’den Yusuf Tankut seçildiler.

Yedi kişilik Tarife Komisyonuna ise 
5’i Fazilet Partili 2’si CHP’li üye, İmar 
Komisyonuna 5’i FP’li 2’si CHP’li üye yer 
aldı. Encümen üyeliklerine ise 
CHP’den Necdet Ersoy, Fazilet Parti’den 
Yüksel Özaydın seçildi. Belediyeler Bir
liğine ise FP ve CHP’li üyeler arasında 
paylaşıldı. Çiftçi Mallanın Koruma üye
likleri ise bir daha ki toplantıya bırakıl
dı / - '•.... ■.

OTUBÜS ÜCRETLERİNE ZAM
Gemlik Belediye Meclis toplantısında, 

seçimlerin ardından ulaşım, su ve belge, 
resim tarifeleri ele alındı. Komisyondan 
gelen tarifelere yüzde 75 zam yapıldı. 
Gemlik-Bursa arası 200 bin lira tam yol
cu taşıma ücreti, 350 bin liraya, bu hat
taki öğrenci biletleri ise 100 bin liradan 
175 bin liraya çıkanldı.

Gemlik-Görükle, Kurtul, Engürücük 
arası ve şehir içi bilet ücretlerine zam. 
yapılmadı.

CHP’LİLERİN AÇIKLAMASI
. Belediye Meclisi’nde geçen tartışmalı 

protestolar üzerine Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı Bekir Pehlivan, ga
zetemize yaptığı açıklamada, meclis top
lantısından bir gece önce muhalefet gru
bunun toplanarak, türban konusunda 
alınacak tavır konusunun görüşüldüğü
nü, ancak ANAP ve MHP’li üyelerin bu 
konuda kınamanın dışında meclisi ter- 
ketme önerilerine uymadıklarını, kendi
lerinden gelen Cumhuriyetin temel ilke
lerine karşı bizim titiz davranmalarını
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[Belediye Meclis toplantısı kalabalık, halk topluluğu tarafından izlendi. 
(Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ)

'Zz" '

Belediye Meclis toplantısına ANAP-DSP ve. MHP’li üyeler...CHPdyi 
protesto ederek katılmadı. Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ) •

önemsemediklerini belirterek, “Öyleyse proto
kolün bir anlamı kalmaz. Herkes istediği gibi 
davransın.

ANAP’11 bazı üyeler, grup karan alınsa bile 
türban konusunda meclisi terketmeyecekleri- 
rii, bir üyenin ise demokrasinin o kadar önem
li olmadığını kendilerine söylediğini araların
da ortak bir birliktelik kalmayınca, Fazilet 
Partililerin türbanla meclise gelmeleri halinde 
kendilerini kınamada bulunacaklarını, gere
kirse meclisi terkedeceğimizi söyledik ve ip
ler koptu.

Cumhuriyet’in temel ilkelerine karşı tavır 
koyamayan siyasi partilerle birlikte toplum 
yararına çalışma yapamayacağımızı anladık 
ve meclis toplantısına katılarak, düşünceleri
mizi savunduk. Fazilet Partisi ile hiçbir şekil
de toplantı öncesi anlaşma yapmadık. Söyle
nenler gerçek değildir. “ dedi.
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Biliyorsun anam gurbetteyim, 
. Hemde yapayalnız, 
Elimde kalemim, 
Titriyorum ve üşüyorum, 
Dağlar gibi'garibim, 
Bir görsen anam, 
Nasıl bir garibim,1 v
Aah bir görsem anam, ah ah bir görsen!.. 
Biliyorum...
Sende tek başınasın, ■ 
Bahar geldi mi?
Ötlar yeşerdi mi? '
Çiçeklerde açtı mroralarda?
Gördüğüm yok, anam gördüğüm, 
Bildiğim de yok.
Her yanım hasret, • 
Burnumda tütüyorsun; 
Biliyormusun anam, 
Artık beni korkutuyor gurbet. 
Bir görsen..’ 
Aklar düştü saçlarıma, 
Gönlümde de rüzgârlar esiyor,, 
El ayak çekildi mi buralarda, 
Issızlaşıyor sokaklar, 
Ejler uykusunu uyuyor anam, 
Uyutmuyor beni gurbet. 
Artık korkuyorûm!..
Anam gurbet o kadar kötü ki, 
Yâd eller pekte tekin değilmişl... 
Hasretlik var ya hasretlik!... 
Tak etti canıma.
Çekemiyorum artık.
Her şey dolu dolu amma; 
Hiç bir şeyin tadı vermiyor, 
Senin çöreklerinin tadını, 
Gurbetteki böreklerin tadı anam. . 
Unutmuşum yüzünü, 
Kokun nasıldı senin?
Ellerin hala yumuşak mı? - 
Umarım belin bükülmemiş,* 
Saçların da dökülmemiştir. 
Seni o kadar özledim kil..

■ Burnum da tütüyorsun, 
Gurbette anam.

H.Bayram ARSLANTAŞ (7 Ocak 1999 Umurbey)

pn kupumu w 
PUS1İK KKKT !> İSTEMLERİ

O PLASTİK KİMLİK KARTI 
O PERSONEL KARTI 

O ÖĞRENCİ KARTI
O TANITIM KARTI

Ö FATURA KARTI
MATBAAMIZDA İTİMA 

İLE ÇAPILIR

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No : 51/ A GEMLİK 

(Bankacılar Lokali Karşısı) 
Tel : (0.224) 513 i 7 97

SEKRETER ARANIYOR
Daktilo ^ve bilgisayar 

kullanabilen, 
SEKRETER ARANIYOR

İlgilenenlerin 
5144570 ve 5148570 nolu 

telefonlara şahsen 
müracaat etmeleri 

rica olunur.

ELEMAN ARANIYOR
ŞİRKETTE ÇALIŞACAK 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ, 

BİLGİSAYAR KULLANABİLEN 

EHLİYETİ OLAN

ERKEK ELEMAN
ARANIYOR

Tel : 514 16 00
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Evlenecek ve Nişanlanacak Gençler;
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Hık' deyiş

Türkiye'nin En Kaliteli baVetiye Çeşitlerini 
Bir Günde Basıyoruz.

Zengin Katalog Çeşitlerimizi Görmeden Karar Vermeğin.
KALİTE - UCUZLUK ve GÜVEN..

KÖRF6Z 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 & Fax t (0.224) 513 17 97



Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

YARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

DEĞER TİRYAKİLİĞİ
İli Gazetede büyükçe bir manşet. BALİÇ 30 
İl TRİLYON. Eder mi bilmiyorum. Baha kalırsa o 
■paraya yazık. Para çözüm olsaydı, Fenerbahçe 
| her sene şampiyon olurdu. Spora da maddi ba
kış açısı getirildi. Tribünler dolsun; klüp kasası

na yüklü para girsin anlayışıyla maçların tansi
yonu alçak gönüllülük unutuldu. Yaşamın yeni 
tanrısı: Para... Parasız olmak mutsuzluk nedeni 

tolabiliyor. Ekonomik ve politik'çıkarlar uğruna 
■evre kirletiliyor. Cennetler feda ediliyor. Parayla 
para kazanma cazip hale getiriliyor. Bireyleri 
mutlu eden şeyler değişti. Şans oyunlarına para 

Batıranlar, ümit bağlayanlar arttı. Loto bir çıl
gınlık haline geldi. Bencillik, kıskançlık aldı yü- 
■ûdü. Güncel olarak, modaya takılmak yükselen 
■eğerlerimizden. Mektuplaşma kalktı. Şimdi fax 
var, cep telefonu var.
I Aynı sıcaklığı, aynı keyfi hiç verir mi? Gerçek 
■sanatçıyı yazan, çizeri önemseyen çok az. Şimdi 
■how zamanı, devir imaj devri. Emek ve ahnteri 
fcazar bulamıyor. İnsanlar birbirlerine bağlı de- 
ğil. Çıkar uğruna bağımlı. İhsanlan sevmenin en 

■güzel anlatımı, yeri geldiğinde onlan özgür bı
rakmak değil midir? İnsanlar sevgilerini göstere
miyorlar. Tüketerek varolunabileceği yanılgısı 
raşanıyor. Kasetler, küpler, kültür dahil herşey 
Kolayca tüketiliyor. Bir gecede tek bir şarkıyla 
Kolayca şöhret olunabiliyor. Ham çökelek diller
se. Hayat sanki bir tiyatro. Herkes bir biçimde 
rol kesiyor. Oynamaya ne kadar da meraklıyız. 
Bir kendimiz olabilsek.

ı Bu toplumsal dönüşümü sorgulamak 
[gerekiyor.
I SORU : “Paranın ne önemi var, mühim olan 
İnsanlık” deyişiyle hafife alman para mı, insan
lık mı?

SEKRETER ARANIYOR

BİLGİSAYAR 
KULLANABİLEN 

. DİKSİYONU DÜZGÜN 
SEKRETER ARANIYOR

Tel: (0.224) 221 99 50

Herkesin
Hesabı Var

Herkesin kendine göre bir hesabı 
var.

Hem de tepeden-tırnağa herke
sin...

- Sayın Demlrel, ikinci kez Cum
hurbaşkanı seçilebilme beklentisi 
içinde.

Zayıf hükümetler nedeniyle, vitri
ne çıkma başarısını yakaladı.

- Sayın Ecevit, Demlrel ismi üzerin
de ısrar ettikçe, (ANAP) Liderinin de 
önünü tıkıyor.

Çünkü Mesut Yılmaz’dan sonra, 
(ANAP)ın istikbalinden endişe edi
yor.

Ve. Bunun koalisyona yansımasın
dan çekiniyor.

- Sayın Mesut Yılmaz “Merkez 
sağ” yutturmacasının bittiğini anladı.

Artık, ikinci sınıf bir partinin Genel 
Başkanlığı onu mutlu etmiyor.

Onun gözü de, yükseklerde.
O da, Cumhurbaşkanlığını düşü

nüyor. !
Ama. Önce aklanmak gerektiğini 

biliyor.
Önce. Yüce Divanda, yargılanmak 

v istediğini açıkladı.
. Sonra da, Bakanlık paylaşımları sı

rasında gerekli tedbirleri aldı.
- Geçen dönem de adı yolsuzluklar

la beraber anılan “özelleştirme idare
sini”, yine (ANAP) a bağlattı.

Bütün bu işleri denetleyen ve rapor
ları önemli sonuçlar doğuran, “Yüksek 
Denetleme Kurulu”nu da (ANAP)a 
bağlattı.

- Sayın Mesut Yılmaz “Yüce Divan
dan” yırttığı an, Cumhurbaşkanlığı 
adaylığı gündeme gelebilir.

- Bu kararı İşdünyası da, Medyada 
destekler.

- Sayın Ecevit ise, zorla sokuldu
ğu bu koalisyonun, “kendi kusuru ol
madan” bozulacağı günü bekliyor.

- Ülkenin iç ve dış sorunları gide
rek ağırlaşıyor.

- Yaş 75.
- Bu sorunlara ne ölçüde çare bu

labilir.
İşte (2000) yılı öncesi, manzaralar 

ve beklentiler bunlar.
Birde, İsrail seçimlerinden ve 

Apo’nun itiraflarından sonraki man- 
4 zaraya bakalım.

- İsrail’in yeni Başbakanı Barak, or- 
tadoğuda barış taarruzunda buluna
cağını açıkladı.

- Biz ise, tüm komşularımızla so
run yaşıyoruz.

- Bir de Apo’nun itiraflarında adı ge- 
। çen, Batı ülkelerinin tümüne “efele

nirsek”, yalnız kalırız.
Yalnız kalan, yalnız bırakılan ülke

lerin sonları acı oluyor.
Yöneticilerimizin sürekli gerginlik 

yerine, “bir barış taarruz planı” atağı- 
! na girmesi gerekiyor.

Haftanın Fıkrası
Adamın biri yabancı bir ülkeye gelmişti. 

Burada gördüğü bir keçiyi çok beğendi ve satın 
aldı. Yalnız, hayvanı gümrükten geçirmek 
gerekiyordu. Çünkü o memlekete keçi sokmak 
yasaktı. Kalktı, keçiyi arabasının bagajına 
soktu.

Gümrüğe gelince, yetkili memur arabaya 
yaklaşarak sordu.

Gümrüğe beyan edeceğiniz bir şeyiniz 
var mı?“

Hayır.”
“- Açın bagajınızı.”
Açtı. Ve gümrükçü keçiyi görüp, sordu:
“-Peki bu ne.”
“- Bu mu? Hiç... Köpeğim.”
“• Hadi canım sende. Hiç boynuzlu köpek 

olur mu?”
Adam birden asabileşerek, memura diklendi:
“• Afedersiniz ama, ben yanımda taşıdığım 

köpeğimin özel hayatına da karışacak değilim 
ya."

Boşuna dememişler, “Yavuz hırsız ev 
sahibini bastırır.” diye.

Sözün Özü
Bir insanı doğru yapmak isterseniz 
Ona güveniniz.
Düzenbaz yapmak isterseniz 
Ona güvenmeyiniz.

“G. Bernard Shaw”

Sümerbank-Merinosta bir muhasebeci 
vardı. Ahmet Bibereken. Şimdi rahmetli ol
du.

50-60 sene önce, tele-sistem ve on-line 
gibi .banka İşlemleri yoktu.

Merinos’ta toplanan para, İstanbul Sti- 
merbank-Defterdar ve Sümerbank-Beykoza 
çanta ile gidiyordu.

Ahmet Bey bu işi, iri yan bir hizmetli 
memur ile birlikte yapardı.
, Önce Yalova’ya gidilir.

Sonra gemiyle, İstanbul’a ulaşılırdı.
Hizmetli memur iri yarıydı, ama bir ku

suru var.
Hapis yatmış, eski bir sabıkalıydı.
Arkadaşları Ahmet Beyi, hep uyarırlardı.
Bu sabıkalıyı götürme diye.
Ahmet Bey ise, bu riskli seyahatte hep 

onu götürürdü.
Vapura binince, para dolu çantayı eski 

sabıkalı memura bırakır, vapuru dolaşıp du
rurdu.

Zavallı adam çantayı apış-arasına sıkış
tırır, korkudan tuvalete bile gidemezdi.

Zaman içinde Ahmet Bey parayı kaybet
mediği gibi, adamı da kazanmıştı.

Sözü okuyunca, Ahmet Beye bir kez da
ha hak verdim.

"uçuk" bir söz
O kadar ateşi vardı ki, 
doktor nabzını maşa ile 

tutuyordu.

Futbol Takımı ve Belediye
Sefa Sirmen ve Celal Doğan.
Her ikisi de, (CHP) li Belediye Baş

kanı.
Her ikisi de, ard-arda ikinci kez se

çildi.
Sefa Sirmen Kocaeli’nin Beledi

ye Başkanı.
Celal Doğan ise, G.Antep’in Be

lediye Başkanı.
Her iki başkanda, kamuoyunun il

gisini çekiyor.
İlginin sebebi, Belediye Başkanı ol

dukları için değil.
Biri, Kocaelispor’un, diğeri de 

G.Antepsporun yıllardır Başkanlığı
nı yapıyor.

İşte. Kamuoyu esas bu yönleri 
ile, onları tanıyor.

Bu iki Başkan kazandıkları başarı
lar ile, futbol-Belediye ilişkisini gün
deme getirdiler.

Aslında, Her iki Başkanda Beledi
ye gelirlerini futbol takımlarına ak
tarmıyor.

Ama. Her sene iyi transfer politi
kası izliyorlar.

Ve. Futbolcu alım-satımlarından, 
sürekli karlı çıkıyor bu iki Başkan.

Sefa Sirmen futbolda emeklilik 
yaşına gelmiş B.Saffet’i hem Galata
saray’a hem de Fenerbahçeye sattı.

Hem para kazandı.
Hem de takas yoluyla, daha genç 

ve daha dinamik futbolcular aldı.
Evren’i takas yoluyla, Galatasa

ray’a sattı sonra geri aldı.
Ve. Takas yoluyla aldığı futbolcu

lar kar kaldı.
Tayfur’u Beşiktaş’a sattı.
Takas yoluyla, “Nadasta bekle

yen” Beşiktaşlı yıldız futbolcuları, 
kadrosuna kattı.

Parlayan ve yüksek talep alan fut
bolcularını, tam zamanında sattı.

Ve. Yaptığı takaslarla, hep karlı 
çıktı.

Şimdi. Hücum oynayan, Ahmet 
için teklif bekliyor.

Ahmet’in Kocaelin’den, ayrılmasın
dan çok, karşı taraftan isteyeceği fut
bolcuları tesbit ediyor.

G.Antep Başkanı Celal Do- 
ğan’da, aynı politikayı izliyor.

Boliç’i bir servet karşılığı, Fener
bahçe’ye sattı.

Ayhan’ı bir servet karşılığı, Be
şiktaş’a sattı.

Bu boşlukları ucuz fiyatlarla trans
fer ettiği, siyahi futbolcularla doldur
du.

Futbol takımına, Belediyenin el 
atması o kadar önemli değil.

Önemli olan Belediye Başkanı- 
nın, futbol takasından ve futbol tica
retinden anlamasıdır.

Ve. Futbolcusunu, tam zamanında 
pazara sunmasıdır.

Sefa Sirmen ve Celal Doğan’ın 
başarısının sırrı, buradadır!

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Matbaamızda bilgisayar 
sistemiyle 

kaşe ve mühürleriniz 
30 dakikada yapılır.

BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET 
Gazhane Cad. No: 51 /A 
Tel : 513 17 97 GEMLİK

GEMLİK REHBERİ SATIHK
Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Kartal-Yalova:(İşgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00
İtfalve T,'WW :*İ‘' TEK Arıza 5132066 (Tatil) 09.00-13.00-18.45
PAİiZlmrint ı« ’’ --TEK işletme 5134503 Yalova-Slrlceci:(işgünü) 05.50-13.30-17.30 (Tatil)
, .imaa* 55 Turizm Der. 5131274 6.30-13.00-17.30 Slrkeci-Yalova:(lşgünü 09.15-
ondalmoL 514009S 14.75-18.75 ITatil) 09.75-14.00-,8.15

Ssîtarakolu - 513 870 i - Qrn.BÖI.Şf. .5131286 1>BMİZ OTOBÜSÜ
c o nnî , Milli Eğt. Md. 5131174 Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-13.00-

Gar.Kom 5131206 Ha|k Eğt. Mrk. 5131846 14.30-16.00-17.30-19.00-20.30

Kaymakamlık Ha.kKütüp. 5131353 «9.15.10^1^3^5.45-17.00-
ezsîevs

C. Savcılığı 5n 063 Uman Bşk. 5131133 (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30
C SövcıYrd 4iqoo<6i Mal Md. 5131095 Kabataş-Yalova (İşgünü):8.35-11.00-16.10-18.25EmrSSlVI SSSS - Nüfus Md. 5133742 (Haftasonu) T09.15-1135-16.15-18.35
tmnıyeT M. 5131028 özel İd. Md. 5131507 FEBIBOT

Tapu SIc. 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 TÛtoSa,™ fek™Md |Ş«2

Aydın Turizm 5132077 Ver. Da. Md. 5132360 08 30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-20.30-
Tnr Mrl KİAliAA «« «« /o r»___

Balıkpazarı 2+1 

deniz gören 

110 m2 daire 

Tel: 
513 17 97

KİRALIK
, ll>j»W IMI< ITIWI | 1 Vv

||Ao Çar Mri • K1AAOOA
zz.dü (uunıa-rcucu/

Kumlada 
Havuzlu 
75 m2 

Tel: 
5131797

TÜP DAĞITICILARI
Hastaneler , . '

Devlet Has. 5139200 c Be edlYe
SSKHastanesl 5132329'. f^*™"23
Mer. Sağ. Ocağı 5131068 |°g£nhk fj3^2°

TAKSİLER Otobüs İşlet. 5134521-122
Körfez Taksi 5131821 Şu İşletmesi 5134521-115
Çınar Taksi 5132467 [W® . 5132325
Güven Taksi 5133240 Muhasebe M. 5134521-182
Gemlik Taksi 61-32324 5,1?4521'111
Manastır Taksi 5143550 Şu Arıza Yalnız 185

Atyöaz ' 513 12 95
Özaaz 514 17 00
Tekgaz : 513 16 37
Ocakgaz 513-1637
Ergaz 513 88 43
Ipragaz 513,22 59
Habaşgaz 513 45 46
Ukltgaz 514 28 41
Yeni Likitgaz 513 65 00
Alevgaz 513 40 95
BP Gaz 514 59 81.
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ANAP İlçe Başkanı Tekin 

” Kararlar 
iptal edilmeli”

Gemlik’te
2737 öğrenci 
üniversite

Y*ız spor okulu
kursları

Adnan J'ekin, açıkla
masında, perşembe günü 
ANAP, MHP ve DSP’li üye
lerin katılmadığı Belediye 
Meclis toplantısında ali
nin karârların geçersiz 
olduğunu savundu. Te
kin, "Meclisin açılışında 
başkanla birlikte sayısı 
2p idi. Alınacak kararlar 
yândan bir fazla oyla 
alınması gerekirken 13 

'toyla alınmıştır. Bu salt 
çoğunluk değildir ve ka
rarlar bize göre geçer
sizdir. Durumu resmi 
makamlara ileteceğiz” 
dedi.

Gemlik Kaymakamı 
-Şener Can ise, meclis tu
tanaklarının ve kararlan- 
nın kendilerine ulaştığını, 
durumun yasal çerçevesi
ni araştırdıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut ise gazetemize 
yaptığı açıklamada “Mec
lis üyeleri Ümmühan 
Yıldız ile İnci Sabuncu
nun istifasından sonra

meclis sayısı 24’e düş
müştür. Bu iki üye yeri
ne yedek üyeler getiril
memiştir. Bu nedenle 
mecliste kararlar yarı
dan bir fazla oyla alındı
ğına göre 13 sayısı ye- 
terlidir. Bir yanlışlık 
varsa, meclisi yeniden 
toplar ve alınan kararla
rı yeniden gözden geçi
ririz. Değişen şey ise za
man kaybetmektir. Bu 
da hizmetin gecikme
sinden başka birşey ol
maz. Biz Gemlik’e hiz
met için geldik, boş şey
lerle zamanımızı harca
mamamız gerekli” şek
linde konuştu.

Öte yandan . meclis 
toplantısı öncesi CHP’li- 
lerle anlaştınız mı? soru
muzu da yanıtlayan Tur
gut, “Bu konulan siyasi
lere sorun. Meclisimiz 
yasalara uygun bir şekil
de teşkil edip çalışmala
rı sürdürüyor."diye ce
vapladı.

sınavlarına
katıldı

Pazar günü bütün 
yurtta yapılan Üniver
site giriş sınavları bu 
yıl ikinci kez ilçemizde 
de düeenlendi.

İlçe Milli Eğitim Mü- 
dürlüğü’nden aldığı
mız bilgilere göre, 6 
Haziran 1999 Pazar 
günü saat 8.30 da 
başlayan sınavlara, 
168 salonda 361
öğretmenin
minde 2737 öğrenci 
katıldı.

Sınavlar, sakin bir 
şekilde sona erdiğini 
söyleyen ilgililer, sınav 
sonuçlarının ile teslim 
edildiğini bildirdiler.

ANAP İlçe Başkanı Adnan 
Tekin Belediye Meclisinde 
salt çoğunluk olmadan ka
rarların alındığını iddia edi
yor.

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut ise istifalardan sonra 
meclisin 24 kişi kaldığını, 
kararların 13 oyla alındığını 
savunuyor..

İlçemizde, her yıl yaz aylarında faali
yet gösteren yaz spor okulları, 29 Hazi
ran 1999 günü açılıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tara- 
I findan gazetemize yapılan yazılı açıkla
mada, yaz okulu spor kursları kayıtları
nın stadyum ve kayıkhanede yapılacağı 
bildirildi.

Bu yaz sezonunda tüm Gemlikli 
' gençlerin yaz spor okullarına katılmala- 
j rı gerektiğini belirten İlçe Spor Müdürü 
Burhan Ankan, “Bu sezon futbol da 7- 
14 yaş arası, basketbol, voleybol ve 
masa tenisi branşlarında 7-16 yaş 
arası gençlerimize spor yaptıracağız. 

' Her spor branşından en az 15 öğren
cinin kayıt yaptırması halinde diğer

, branşlarda da hizmet vereceğiz. Spor 
gözeti.-? 1 okullarında beden eğitimi öğretmen-

ÇIRAK 
ARANIYOR
Matbaacılıkta 
yetiştirilmek 

üzere 
ÇIRAK 

ARANIYOR
KÖRFEZ 
OFSET

Tel : 513 17 97 
GEMLİK

DUVARDAN DUVARA

S“JR
> GÜM ÜŞSU^U

d i na r s uASSOCMTfD
WfAvW5 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

açılıyor
leri ile spor akademisinde okuyan 
spor bilgilerini pekiştirmiş eğitin^, 
lere görev vereceğiz. “ dedi.

‘ Ankan, yaz spor okullarına müraca. 
at .edecek gençlerin, İlçe Gençlik ve Spor | 

• Müdürlüğü’nden aldıkları formları, n(j. 
( fus kayıtlarına uygun olarak doldurula- 
jcak, sağlık kontrollerini sağlık ocakla! 
nnda yaptırdıktan sonra 2 adet foto™ 
ve' kayıt ücretlerini ödeyerek müracaat! 
larjni( tamamlamış olacaklarını söyledi.!

Öte yandan yaz spor okullarına katı
lacak gençlerin branşına göre ödeyecek
leri ücretler ise şöyle :
Futbol, 
Basketbol, 
Voleybol, 
M.Tenisi ı

5 milyon + 250 bin
3 milyon + 250 bin
2 milyon + 250 bin 

milyon 500 bin + 250 bin

Küçükkumla Belediye
Meclisi toplandı

Küçük Kumla Belediye Meclisi, haziran 
ayının ilk toplantısında, meclis organlarını 
belirledi..

Geçtiğimiz hafta cuma günü Belediye 
Başkanı Ömer Bal başkanlığında toplana
rak, Başkan Vekilliğine Atilla Akgün’ü, 
Encümen üyeliklerine Nurettin Yasa, 
Mehmet Akceylan’ı, Meclis katipliklerine; 
Remzi Aydoğan, Abdullah Topal’ı, Meclis 
Başkan Vekilliğine Atilla Akgün, Nurettin 
Yasa’yı seçti.

İmar Komisyonu ise Nurettin Yasa, 
Refik Malatya, Remzi Aydoğan dan oluştu.

Satınalma Komisyonuna Refik Malat
ya, Abdullah Topal seçildiler.

Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu-

jjıt Meclisi

jtkdiyeM 
©malanın 
^tısında 
nUidaşlanı

na; Remzi Aydoğan, Mehmet Akceylan, 
Abdullah Topal getirildiler.

Tarife Komisyonuna; Atilla Akgün, 
Refik Malatya, Mehmet Akceylan seçildi
ler.

Mecliste eski gündem maddesi okundu 
ve kabul edildi. Belediye otobüs biletleri 70 
bin liradan 125 bin liraya yükseltildi.

Belediye Meclisi toplantısında, zabıta 
personeline verilecek fazla mesai ücretleri 
görüşülüp, karara bağlanırken, yaz döne
minde inşaat yasaklarının 1 Temmuz'dan 
itibaren başlamasına karar verildi. Beledi
ye Başkanının 1998 çalışma raporu ve 
1999 yılı çalışma programı okunarak, 
kabul edildi.

[Belediye J 
fcstclu t( 
tente au

ı lifte M 
«konular 
Huan Yay 
sim ima 
«s ve beli

FOTO Ş€N
GEMLİK FOTOGRAFÇIMGENDA 

30. YIL
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 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 ARAYDI. 
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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Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantılarının İkincisine siyasi partiler katıldılar. Meclis sakin geçti.

Meclis, inceleme
komisyonu kurdu

Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısının ikinci oturumunda Belediye Meclisi eski dönem 
çalışmalarını incelemek için “Araştırma İnceleme Komisyonu” kurdu. Sakin geçen meclis 

I toplantısında protesto yoktu. Toplantıya tüm siyasi partiler katıldılar. Mecliste, imarla ilgili 

■ vatandaşların istekleri görüşüldü, Çiftçi Mallan Koruma Meclisi oluşturuldu.

Belediye Meclisi’nin haziran ayında yapılan
■ protestolu toplantıdan sonra geçtiğimiz hafta
■ perşembe günü ikinci toplantısını yapan meclis,
■ sakin geçti.

Belediye Meclisi’nin gündeminde bulunan imarla
■ ilgili konuların görüşülmesi sırasında Gemsaz’da
■ bulunan Yapı Kooperatifi’ne ait 18 dönümlük
■ arazinin imar değişikliği yapılarak, spor sahası
■ olması ve belediyeye devri kararlaştırıldı.

Mecliste, eski dönem hesapların incelenmesi ve 
belediyenin mali durumunun düzeltilmesi için 
çeşitli partilerden oluşan 7 kişilik bir komisyon 
kunıldu. Komisyon, meclise öneriler getirecek.

Öte yandan Belediye Meclisi, Çiftçi Malları 
Koruma Meclisi için de seçimler yaptı. Çiftçi Mallan 
yönetimine Şükrü Bekçe, Hüseyin Kaya, Haşan 
Çakıcı, Niyazi Birlik, Faik Aydın getirildiler.

Haberi sayfa 3’de

HAFTAYA BAKIŞîKjmr.

Kadri GÜLER
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Belediye zamları
398 raiSE

Taksi şoförü, arkadaşını öldürdü
Gtemlik Taksi yazahanesinde şoförlük yapan 

Bedri Şener (55), Faruk Erdilli (50) tarafından bı
çaklanarak öldürüldü.

Gemlik-Bursa arası 345 bin lira oldu.

iub
OT'# 
TUB

Rus işi
Sırbistan da, Arnavut müslümanlara karşı başlatılan 

soykırıma, geç de olsa müdahele eden NATO üyesi ülkele
rin kararlı tutumuy.sırp vahşetini durdurdu.
. Bir kara harekatına gerek kalmadan Sırpların Arnavut 
nıüslümanların topraklarından geri çekilmesi, birçok ma
sum insanında gereksiz ölümünü engelledi.

NATO üyeleriyle bir masaya oturan Milosoviç, yurtları
nı terk etmek zorunda bıraktıkları göçmenlerin evlerine 
dönmesini kabul ederken, 21. yüzyıla 6 ay kala, beyinlerin
deki Sırp şovenizminin gerçekleşemeyeceğini geç de olsa 
'anladı.

Aylardır Sırp topraklarını haya harekatıyla döven NATO 
güçleri, Müslümanların yaşadığı bölgelerde garantörlük 
görevine yapmak için girmeye hazırlandıkları bir sırada, 
CNN tüm dünyaya Rus askerlerinin Priştine’ye girdiğini du
yuruyordu.

> Sırpların müslümanlara karşı yürüttüğü onca kıyıma 
sessiz kalan ve destekleyen Rusya, NATO güçlerinin cay
dırıcı hareketlerine de tepki göstermiş, ancak ekonomik 
gücü sıfıra indiği için,.yapacak birşey bulamamıştı.

Dünya, Rus kurnazlığını ve emrivakisini televizyonları 
başında şaşkın bakışlarla izledi.

Beyaz Saray şaşırdı kaldı.
Anlaşılan şu ki, değişen Balkanlarda Rusya da kendinin 

de sözü olmaşıpıjştiyor.
NATO güçlerinin buna kayıtsız katması şaşırtıcı bir olay. 
Dünyanın birçok yerinde diktatörlükler devam ediyor.
Sırp diktatörleri, Avrupa’nın ortasında binlerce kişiyi 

katlederken dünyanın buna sessiz kalması düşünülemez
di.

Kendi şoven ruhlarını tatmin için ülkesinin yok olması
na göz yumanlar, bugün Yogoslavya’yı harabeye döndür
düler.

Sırp halkı, yıllarca bu yıkıntının acısını çekecek.
Öte yandan, evinden, yurdundan olan onca müslüman 

Arnavut ve Türkler kaybettikleri eşlerinin, çocuklarının acı
sını, nasıl unutacaklâr.

Balkanlarda “Rus Geldi aşka, Rus’un aşkı başka’’ deyi
mi yerini buldu.

Ruslar oynadıkları Rus Ruletini bâşarılı çıktılar.
Gözler bundan sonra yine Balkanlarda olacak.
Olası bir yanlışlık, Balkanlarda yeniden bir sıcak sava

şı gündeme getirir.
Dileriz Balkanlarda barış hakim olur.

yürürlüğe girdi
Belediye Meclisi’nin haziran ayı birinci toplantısında aldığı 

otobüs ve su işletmesi zamları bugün yürürlüğe girdi.
18 Nisan seçimlerinden sonra toplanan Belediye Meclisin

ce oluşturulan Fiyat ve Tarife Komisyonu tarafından hazırla
nan raporu, haziran ayının ilk toplantısında, Fazilet Partili ve 
Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerince görüşülerek, karara 
bağlanmıştı,.

Gemlik kaymakamı Şener Çan’ın da onayladığı meclis 
kararları bugün uygulanmaya başladı.

Buna göre; Gemlik Bursa arası otobüs tam bileti 345 bin 
• liraya çıkarılırken, Gemlik- Bursa öğrenci. 170 bin liraya, Gö- 
rükle sivil 450 bin liraya, Engürücük 200 bin lira, Kurtul 250 
bin liraya, Görükle öğrenci 225 bin liraya, şehiriçi öğrenci 25 
bin liraya, şehiriçi sivil ise 50 bin liraya, şehiriçi şoför 75 bin li
raya; Bursa şoför 350 bin liraya çıkarıldı.

Öte yândan konutlarda 25 m3 e kadar kullanılan suyun 
metreküpü 75 bin lira, 25-40 m3 arası 150 bin, 40 m3 den 
sonra kullanılan suyun tonu ise 375 bin lira oldu.

Ticarethanelerde 25 m3 e kadar 200 bin lira, 25-40 metre- 
1 küp 300 bin lira, 40 metreküpten sonra ise 600 bin lira olur
ken, resmi dâirelerin metreküpü 160 bin, okullarda 100 tona 
kadar 20 bin lira, inşaatların metrekare başına 240 bin lira ol
du.

Belediye Meclisi, belediye aporlöründen yapılan ilanların 
kelimesini 50 bin liraya çıkarırken, arazözle Türk bandıralı ge
milere su vei’menin tonunu. 20 milyon liraya, Borusan İskele
sinde yanaşan yabancı bandıralı gemilere ve arazöz ile su 
verildiği zaman ise ton başına 60 bin lira alınmasına karar 
verdi.

Belediye otobüslerinin 10 km. uzaklığa kiralanması 15 mil
yon, 20 km. -uzaklığa kiralanmağı 22 milyon 500 bin, 30 km. 
iuzaklığâ kiralanması ise 30 milyon lira olarak kabul edildi.

Bu oranlar, küçük otobüslerde, 10-13-16 milyon lira olarak 
uygulamaya kondu.

Öte yandan Gemlik Belediyesi’nin 1998 yılı kesin hesap- 
ilan da 1\ trilyon 562 milyar 887 milyon 506 bin 618 lira olarak 
bağlandı. . >

Belediye otobüs yolcularından bilet karşılığı alınacak 350 
.bin liranın 5 bin lirasının 3 bin TL.si Gemlikspor’a, 2 bin TL. si 
«'ise Gemlik.Hastane Yaşatma Derneği’ne bağış olarak verile
cek. \

Haberi sayfa 3'de

yaşına
giriyoruz

Gazetemiz Gemlik Körfez, önümüzdeki hafta 
çıkacak sayısıyla 26 yayın yılrnı geride bırakarak, 27 
yaşına girecek.

16 Haziran 1973 günü ilk sayısını çıkaran Gemlik 
körfez Gazetesi, uzun yıllar el dizgisiyle hazırlanarak, 
tipo makinalarda basılarak siz değerli okuyucularına 
ulaşıyordu. z

1980 yıllarda entertip dizgiye geçeri Gemlik 
Körfez, 1994 yılında ise bilgisayar dizgili ofset baskı 
tekniği ile yayın yaşamına devam etti.

Bugüne kadar, basın dalında çeşitli ödüller alan 
Gemlik Körfez Gazetesi, geçtiğimiz yıl da Bursa 
Çağdaş Gazeteciler Derneği Güney Marmara Şube- 
si'nce 25 yıl kesintisiz yayın yaşamını hiç bir holdinge 
dayanmadan sürdürdüğü için “Onur Ödülü” ile ödül
lendirildi.

Gemlik Körfez, Türkiye’de çıkan yerel gazeteler 
arasında ilkeli, gazetecilik anlayışı nedeniyle 
saygınlığını koruyor.

Deniz otobüsü tamam gibi
i Belediye Başkanı Meh

met Turgut, geçtiğimiz hafta 
gittiği İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Deniz Otobüsü İş
letmesi ile görüşmeler yapa
rak, 12 ay ilçeye her gün ge
lip gidecek seferlerin başlatıl
ması için söz aldı.

Turgut, yaptığı görüşme
lerin olumlu geçtiğini belirte
rek, “Gemlik’te sabah kal
kacak, akşam ise İstan
bul’dan dönüş yapacak di
rek Gemlik seferlerini dü
zenleyecek bir talebimiz ol
du. Bu konuda işletme yet

kilileri ile anlaşmaya var
dık, ancak başlama tarihi 
konusunda daha sonra ka
rar verilecek. Küçükkum- 
la’ya cuma günleri yapılan 
deniz otobüsü seferleri, es
kiden olduğu gibi deVam 
edecek” dedi.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut, ayrıca ilçenin su 
ihtiyacını karşılamak için iki 
kamyon boru siparişi verildi
ğini, boruların önümüzdeki 
günlerde ilçemize gelerek, 
döşeme çalışmalarına başla
nacağını söyledi.

Jnan Tatneı1

DÜZEN ....
Hükümetçe bankalara yeni düzen . 
Gerekli
Eski düzen, öyle bir düzendi ki;
Boşalta, boşalta...
Tükendi.. Tam takır, kuru bakır...
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[Yılmaz AK Kİ UÇ

38. Bursa Festivali
38. Uluslararası Bursa Festivali görkemli 

bir açılışla başladı. Festival, her ne denli Bursa 
Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın (BKSTV) eti
keti altında ise de, açılışı, Kültür Bakanhğı’nın 
sanat kurumlârınca hazırlanan ve sunulan -ö/- 
le denilmiş broşüründe- “OsmanlI Devleti’nin 
700. Yıldönümü Anma Konseri” olarak su
nuldu.

Ne var ki, yukarıdaki “görkemli” niteleme
si “kusursuzluğu içermiyor...

Gece saat 21.30’da başlayıp 02.00 değin 
süren program çeşitli ve doyurucu, ama biraz 
da sıkıcıydı. Özellikle Bursa Bölge Senfoni 
Orkestrası ile büyük sanatçı rahmetli Ulvi Ce
mal Erkin’in müzik dünyamıza armağanı olan 
“Anadolu’dan Esintiler” : Köçekçe’nin eşli
ğinde Kültür Bakanlığı Devlet Halk Dansları 
Topluluğu’nun proğramı gerçekten harikaydı. 
Bu aradâ, adını ne yazık ki proğrama yazma
dıkları, Mehterin o olağanüstü sesli “gazel- 
han”ını anmadan geçemeyeceğim.^

Açılış'ı eleştirilecek yanları mı?
Elbette var; ancak çoğunluğu hoş görülebi

lir. Ne ki, biri beni hayli rahatsız etti: Sunucu 
Binnur Özel...

Sunucu, yaklaşık dört saatlik programın 
neredeyse bir buçuk saatini çaldı. Üstelik, - 
kendisi belki öyle sanıyordu, ama- hiç de iyi şi
ir okuyucusu değildi. Ahmet Hamdi Tanpınar, 
eğer mümkün olsa da Özel’i dinleyebilseydi, 
belki de Bûrsa’da Zamanı yazdığına pişman 
olurdu; neydi o öyle, dizelere sözcükler, söz
cüklere takılar'veya bağlaçlar eklemeler?!... .

Ya Yahya Kemal? Önce belirtmeliyim ki, 
ben, kendimi bildim bileli Yahya Kemal'in şiiri
ne hayranimdır, zaten az sayıda olan şiirlerinin 
hemen hepsini ezbere bilirdim bir zamanlar - 
şimdilerde belleğim zayıfladığı için unuttukla
rım var.-Ama koca OsmanlI'nın Mohaç Türkü
sü ağl^r gibi mi okunurdu allah aşkına, Akıncı
lar’! öyle mi yorumlamalıydı?

Ya Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın, o harika 
J’Mustafa Kemal’in kağnısı”nı, şairin adını 
anmaya gerek görmeksizin okuması I..

Bizim Ertan Akman'ın neyi eksikti bu Binnur 
Özel’den?

Gelelim yanlışlara : Sunucu Binnur Ha- 
nım'a, yanlış bilgi verilmiş. Kara Fatma’nın 
Bursa ile uzak yakın herhangi bir ilgisi yok. Bu
nu, kendi kurgularının gerçekliğine giderek 
inanmaya başlayan bol keseden “Atatürk 
araştırmacısı” sanını kullanan bir âmeli bayan 
öğretmen çıkardı ortaya. Vali Sayın Taşanlar! 
da ikna edip, Beşevler’de bir göbeğe bir “anıt” 
diktirdi. Kimseyi kırmadan, dökmeden uyarma
ya çalıştım, çalıştık, çalıştık -örneğin Vali Yar
dımcısı Sayın Uludağ’a bizzat söyledim-. Sanı-J

yordum ki bu uyarıların etkisi oldu; zira anıtjş 
“Mücahide Kadınlarımız" terimi yer almak
taydı. Ama anlışıyor ki) yanlış sürdürülüyor, ya 
da İster İstemez yerleşmiş. Oysa Bursa'da ulu
sal savaşıma katkı sağlamış öyle kadınlarımız 
var kİ... Bırakınız bunlardan birini ikisini anma
yı, dedim ki. “Meçhul Kadın Anıtı” ölsün bu. 
’ ’”*) gerçeği aktarma çabalarımız kös din-

Hani bizde bir atasözü vardır, “Bir deli ku
yuya bir tas atmış, kırk akıllı çıkaramamış” 
diye. Öyle b ay işte!

Peki başka : Efsaneyle tarihi, düşte gerçe
ği birbirine karıştırmak, insanları yanılgılara dü
şürür. OsmanlI Devleti gerçi Babai ve dolayı
sıyla Bektaşi geleneğinden esinlenerek,örgüt
lenmiştir, doğru bu. Yani Baba İlyas-Baba Is- 
hak müridiJ“Abdalan-Rum”un, Hacı Bektaş’ın 
ve Ahi Evran'ın izleyicilerin hayli etkisi vardır 
OsmanlI'nın doğuşunda, yükselişinde. Ta ki 
Fatih'in “fütüvvet” kapatışına, Yavuz’un Alevi- 
Bektaşi kırıman değin..

Binnur* Hanım, bu tür tarihi gerçeklerden 
habersiz olabilir; ama binlerinin ona, Oşman 
Gazi’yle Hacı Bektaş ve Ahi Evran’ın'buluşma- 
larının olanaksız olduğunu anımsatması gere
kirdi. Hâ, denilebilirdi ki: “Kendisi de bir ‘ahi 
şeyhi” olan, dolayısıyla Babaların, Bek- 
taş’ın ve Evran’ın düşüncelerini benimse
yen Şeyh Edebali, ona bu yolu göstermiş
tir.” .

Daha önce de yazdım, söyledim : Tarih 
masal değildir! Yalan yanlış, söylencesi anla
tımlarla insanlar.! düş dühyasında gerçek üstü
lüklere boğarak 21. Yüzyıla gidilmez, gidile
mez. ...

Uluslararası Bursa Festivali artık kurum
sallaştı, gelenekselleşti. Bu, iyi, bir şey!

Bir zamanlar İznik’te, “Üzüm Festivali” ya
pılırdı, unutuldu gitti.,Gemlik’te geçen yıllarda 
denendi bir şeyler, tutturalamadı. Orhangazi'de 
“Zeytin Festiv/ali” düzenlenirdi, artık duyul
muyor, ya da etkisini yitirdi.

Aslında bi‘z “geleneksel”, sözünüyerli yer
siz kullanıyoruz. Bakıyorsunuz, belediyenin bP’ 
ri bir şenlik 'veya -kendince- festival düzenle
miş. Hemenı başına ekliyor: Geleneksel bil
mem nere, bilmem ne festivali. Kaç yıldır sü
rüyor ki, “geleneksel”lik kazanmış olsun?

Orhaneİi’de de bir “Karagöz Festivali” 
var, sürdürülüyor da galiba. İyi de, ne ilgisi var 
Karagöz’ün, Hacivat'ın Orhaneli ile? Bir za-" 
manlar, kirn bilir kimin “hayal-hane”sinden uy
durduğu biır öyküden gayri?

Bence yaşadığımız çevreyi, o çevrenin 
'geçmişini, Ibiraz daha ciddiye almamız gereki
yor...

jjeclis' Sayfa: 2
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İlçemiz Halk Eğitim Merkezi - 
Müdürlüğü tarafından 1998- 
1999 eğitim öğretim yılında açı
lan kursların sergileri sona er
di,..
i.' Dün,' saat 15.30’da Halk 
Eğitim Merkezi binasında yapı
lan yıl sonu sergisi büyük ilgi 
gördü.

Göz kamaştıran sergi açılı
şında konuşan Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Kemal Çeti- 
noğlu, 1.3 branşta 45 adet kur
sun açıldığını, kurslardan 842 
kursiyerin yararlandığını, 26 
adet sosyal ve kültürel faaliyet
te. bulunulduğunu, kurslardan 
yararlananların' sayısının 
15’.484 kişi olduğunu kursiyer 
sayılarının dörtte birinin erkek
lerden oluştuğunu söyledi.

■ Çetinoğlu “Giyim kursuna 
devam edenler, kumaşa şekil 
vermeyi, nakış ve el sanatları 
kurslarına devam eden kursi
yerlerin sanat eserleri ortaya 
çıkarttığını, uygulamalı anne 
eğitim kurslarına devam 
edenler çoçuğun daha iyi na
sıl eğitebileceğini, aile plan
lamasını nasıl yapacağını öğ
rendiğini, Bilgisayar, kalori
fer ateşçiliği, kuaförlük kurs
larını bitirenler kolayca iş 
bulduğunu veya kendi işyer
lerini açtığını, 9 kadrolu 15 
ücretli öğretici ile bu hizmet
lerin verildiğini, Halk Eğitim 
Merkezlerinin meslek eğiti
minde en ucuz ve en kısa za
manda hedefe ulaşan eğitim 
Ikurumları olduklarını ben her 
'işi yaparım diyen değili ben 
şu işi yapanım diyen kısaca 
meslek sahibi olmayan insan 
kalmaması için halk eğitim 
merkezlerinin bina araç-ge- 
reç ve. personel yönünden 
daha fazla desteklenmesini 
gerektiğini” söyledi.

Sergilerin ardından başarılı 
Kurs öğretmenlerine, Halk Eği
tim Merkezi Müdürlüğü tarafın
dan başarı belgesi dağıtıldı. Gi
yim ve makina nakışı Aliye Ak- 
yürek, Ev Mefruşatı Serap Fo
dul, Asiye Özoğlu, El Sanatları 
Sıdıka Gülsen Akıncı, Hatice 
Parlak, Uygulamalı Anne Eğiti
mi. Nilgün Atasayar, Kuaförlük 
Günay Küçükkürt,, Bilgisayar 
Muzaffer Çiftçi, Akiif Yamen, Pı
nar Yüce ve Muhaırrem Bozan, 

■ Kalorifer Ateşçiliği Mehmet Ut
ku, Okuma Yazmıa ise Neşe 
Berkeç’e başarı bölgeleri dağı
tıldı, •

Öte yandan öğretmen ve 
öğreticilerden Pabeo Kumaş 

i Boyama yarışmasında Türkiye 
2'nci il birincisi olan Gülsen 
Akıncı, İL 3.olan Hatice Parlak, 
Anchor Makine ndkışlari yarış
malarında' Türkiye elemelerin
de mansiyon alan Sınger yarış
masında il. 2.si olan Serap Fo
dul, Anchor yarışmasında il 3. 
olan Fatma Özöztürk birer altın 
ile ödüllendirildiler. ' .
HALK EĞİTİMDEN DEFİLE

Halk Eğitim Merkezli tarafın
dan OsmanlI Devleti’nin Kuru
luşunun' 700.ncü Atatürk’ün 
Samsun’a! çıkışının 80. yılı ne- 

j deniyle düzenlenen sokak defi- 
| leşi büyük ilgi gördü.

Dün, (yıl sonu sergilerinin 
ardından kalabalık bir davetli 
topluluğunun izlediği defilede, 

18 manken 40’a yakın kıyafet 
.sundu. Ayrıca Uygulamalı An- 
। ne Eğitimi kursuna devam 
i eden küçük mankenlerde ilgi 
ile izlendi.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Atatürk’ün izlediği 
iletişim stratejisine bu hafta kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. Hatırlıyorsanız ilk hafta stratejinin mantığı
na, ikindi hafta stratejiyi oluşturan kadroya ve onun fi
lizlendiği sofraya değinmiş, okuma yazma seferberli
ğinden ve en ücra köşelerde bile örgütlenen devlet 
kadrolarından bire tpr nasıl yararlanıldığını vurgula
mıştık.

Bu hafta ise halkevleri, camiler ve basın kanalıyla 
sağlanan iletişimden söz edeceğiz.

Tabii ki yine Dr. Haşan Ûrder’in, Kemalizm ışığın
da Atatürk Döneminde Eğitsel Değerler isimli doktora 
tezi bize yol gösterecek.

İlk olarak 1912’de kurulan, 1924 yılından itibaren 
hükümetin desteğiyle yurdun büyük bir kısmında ye-' 
niden hızla örgütlenen, Nisap 1931'de kapatılıp yerinil 
Halkevleri’ne bırakıncaya kadar faaliyetini ’sürdürerij 
Türk Ocakları, önemli bir eîitişim kanalıdır.

Ocaklar devrimlerin getirdiği yeni yaşam tarzını ve I 
değerlerini,' konferenslar, balolar, kurslar, yayınlar, 
spor faaliyetleri,, sergiler ve sinemalarla halka indirme
ye yardımcı olmuştur. .

Mustafa Kemal modernleşmeyi dini karşısına ala
rak değil, yanına alarak yapmaya karar vermiş gibidir. 
Din adamlarından, camilerden ve dinsel kurumlardan 
inkılaplar için yararlanma düşüncesi ağır basar. 1922- 
23 yılları arasında konuşmaları, Mustafa Kemal’in “ta 
rihsel İslâm”ın yerine, bugünkü deyimle “Kurani İs
lam’a dönmek gibi bir düşüncesi olduğunu gösterir. 
Devrimleri yaparken hakiki İslam’a dönmek gibi bir 
düşüncesi olduğunu gösterir. Devrimleri yaparken hal 
kiki İslam ulemasını yânına almak ister.

1926 yılından sonra halkın eğitimde camilerden ve* 
din adamlarından yararlanmıştır. O zamanki Diyanet 
İşler Başkanı Rıfat Börekçi aracılığıyla hem din adam
larını ve hutbelerini kontrol etmiş, hem de halkı belli 
hedefler doğrultusunda harekete geçirmek için ondanl 
yararlanmıştır. Örneğin, her yıl artırıp ve. yerli malı 
haftasında imam ve hatiplerden tasarrufun ve yerli 
malı kullanmanın ülke için yararlarını anlatmaları is
tenmiştir.

Mustafa Kemal kamuoyu oluşturmada ve halkın 
eğitimde basının öneminin farkındadır..Mütarekeyılla-ı 
rında arkadaşı Fethi Okyar ile birlikte Minber isminde: 
bir gazete çıkarırlar. Daha milli mücadelenin başında,! 
Sivas Kongresi'ndebir gazete çıkarılması kararı alınır 
ve gazetenin ilk sayısı üç gön sonra çıkar. Mustafa 
Kemal, Ankara’ya gelince yaptığı ilk işlerden biri, adı 
1934’te Ulus olarak, değişecek olan Hakimiyeti Milliye] 
Gazetesi’ni çıkarmak (10 Ocak 1920) ve Anadolu 
Ajansı’nı (6 Nisşn 1,920) Matbuat ve İstihbarat Müdü| 
riyeti Umumisi’ni (7 Haziran 1920) şimdiki Basın Ya-J 

yın Enformasyon Genel Müdürlüğü- kurmaktın j
Atatürk, düşüncelerinin ve amaçlarının hedef kitle

lere iletilmesinde basının aracılığına çok önem veri 
miştir. Milli mücadeleden sonra, planladığı devrimler^ 
desteklemeleniçin^nde gelen gazetecilerle saatlerce 
konuşur. Bütün* bu görüşmelerde, Mustafa Kemal’in 
arhacı planladığı devrimleri yaparken basını yanına 
almaktır.

Radyonun yayın alanının genişleme süreci de. 
Cumhuriyetin kürüluş yıllarında genel olarak iletişim 
ağının gelişip genişleme sürecine yansıtır. 193O’larda| 
iletişim kanallarını genişletmeye ve merkezileştirme
ye çok önem verilir. 1-939’dan sonra da hem alıcı sal 
yısı artar hem de yayın kalitesi düzelir. Radyo “mille
tin kulağı, devletin ağzı” haline gelir.

Bu iletişim, stratejisinde dış basın da ihmal edil
mez. Dış kamuoyunu bilgilendirmek ve/veya etkile
mek amacıyla süreli yayınlar da çıkarılmıştır. Bunların 
başında Matbuat Umumi Müdürlüğü'nün Haziran 
1943-1948 arasında 49 sayı çıkan ve dış temsilcilikle
re, tan inmiş, yabancı gazete ve dergilere, ünlü yazar! 
lara gönderilen, esas olarak Fransızca, az da olsa Al
manca yazıların bulunduğu La Turğuie Kemaliste ad
lı dergi gelir. Dergi gerçekten ustaca çekilmiş fotoğraf
larla süslenmiştir ve gerçekten etkileyicidir.

Ayrıca Hükümet, Türkiye hakkında kitap yazan ya
bancı yazarlara, gazetecilere, fikir adamlarına maddi 
yardımlar yaparak, materyaller vererek, kolaylıklar 
göstererek çalışmalarına yardımcı otmuş, daha sonra 
da bağlantılarını sürdürmüştür.

Basın desteğinin tam ve koşulsuz olmadığı za
man, baskı ve susturma mekanizmaları harekete ge
çirlise de bunlar Atatürk’ün gerçek bir iletişim ustası 
olduğu gerçeğini değiştirmez.

MyeMeı 
Ljıaştınn 
L katıldı

kî Meclis 
L ikinci top 
us bir 
te eskiBı 
temAvc 

L icapların 
[jiffinnna 
kakara 
teniz hafi 
LsdEdiyt B< 
jftıjııt ba 
Lr Gemli 

m jndflniı

m Meclis 
LiMHPTı 

K® mazı 
te topl 
ka kadre 
te meclis 
jişFdet I 
feuncu' 
fcanbank

kaıivaıir 
İEsiaffdİ.

1I11UHA
I ota 
İfâ toplan 
Işimtarak 
lam ü

Is Km 
sşlen n 
-s tekeı 
te 
Ifâkomis 
Halan k 

[İsıda bul' 
fecratif

flören 
W Adandı

«ret
BMajısAta 

Rgta 
Mûıh 
- ₺ns 

■ra®da ı

l^îtiiTe 
I Wamc 
| Railer 

■pSaşnf

I ^fûlCı

?Sçer!l



15 Haziran 1999 Salı Körfez Sayfa: 3

I Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantılarının İkincisine siyasi partiler katıldılar. Meclis sakin geçti.

Meclis inceleme 
komisyonu kurdu
Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısının otumunda Belediye Meclisi eski dönem çalışmalarını incelemek 

için “Araştırma İnceleme Komisyonu" kurdu. Sakin SeÇen meclis toplantısında protesto yoktu. Toplantıya tüm siyasi 
partiler katıldılar. Mecliste imarla ilgili vatandaşların ıs^e^er* görüşüldü, Çiftçi Malları Koruma Meclisi oluşturuldu.

[ Belediye Meclisi’nin Hazi- 
ran ayı ikinci toplantısı, bu 
kez olaysız bir şekilde geçti. 
Toplantıda, eski Belediye Baş
kanı Nurettin. Avcı dönemin
deki hesapların incelenmesi 
için bir araştırma komisyonu 
Enırulmasına karar verildi.

Geçtiğimiz hafta perşembe 
günü Belediye Başkanı Meh
met Turgut başkanlığında 
[toplanan Gemlik Belediye 
Meclisi, gündeminde bulunan 
[maddeleri görüştü.
[ ANAP’lı Meclis üyesi Hakan 
Doğu ile MHP’li üye Yusuf 
Tankut’un mazeretli olarak 
katılmadığı toplantıya diğer 
üyeler tam kadro geldiler. Ha- 
iziran ayı meclis toplantısının 
.ilkinde Fazilet Partili üyeler 
İnci Özsabuncu ve Ümmühan 
Yıldız’ın türbanla toplantılara 
katılması nedeniyle yaşanan 
kriz, iki üyenin istifasından 
sonra sona erdi.

ATA MAHALLESİ NE 
MUHTARLIK

Meclis toplantısı eski tuta
cağın okunarak kabul edilme
sinden sonra imar konuları
nın görüşülmesiyle başladı.

İmar Komisyonu’nd an
meclise gelen vatandaş istek
leri teker teker ele alınarak 
görüşüldü.
I Meclis komisyonlardan ge
len raporları kabul ederken, 
Gemsaz’da bulunan Gemsaz 
Yapı Kooperatifine ait 18 dö

nümlük arazinin plan deği
şikliği yapılarak “Spor Alanı” 
olarak değiştirilmesi konusu
nu ele aldı.

Belediye Başkanı Mehmet 
Turgut, Gemsaz Yapı Koope
ratifi Başkanı’nın bu alanın 
kamuya ayrılarak Gemsaz’m 
gelişmesi için kullanılmasını 
istediğini, kendilerinin de 
Gemliksporun antremanlannı 
yapacağı bir tesisin bulunma
ması nedeniyle bu alana açık 
futbol, voleybol, basketbol sa
haları ile tenis kordu yapılma
sı hâlinde Gemsaz’m hareket
leneceğini belirterek, yerin Be- 
lediye’ye tahsisini istediğini 
söyledi.

Kooperatif Başkam ile an
laştıklarını belirten Belediye 
Başkam Turgut, “Meclisimiz 
bu alanm plan değişikliğini 
yaparsa, ilçe sporunu temsil 
eden Gemlikspor kendine 
ait bir tesise kavuşacak, 
Mülkiyeti belediyenin ola
cak olan bu alanm kullanım 
hakkını Gemlikspor’a vere
ceğiz. Gemlikspor bu sezon 
basketbolda şampiyon öldü. 
Futbol branşında ise kılpayı 
şampiyonluğu kaçırdı. İlçe
mizde spor kulüplerinin 
dağmık olmasını doğru bul
muyorum. Zeytinspor’un da 
Gemliksporla birleşmesi ge
rekir. Sesimizi daha iyi du
yururuz.” dedi.

Belediye Meclisi Başkanı

Gemsaz’da plan değişikliği 
önerisini kabul etti.

ÇİFTÇİ MALLARI 
KORUMA

MECLİSİ SEÇİLDİ
Belediye Meclisi daha son

ra gündeminde bulunan Çiftçi 
Mallan Koruma Meclisi için 
seçim yaptı.

Belediye Başkam bu konu
da Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Ziraat Odası ile birlikte seçi
min yapılması gerektiğini an
cak, Ticaret ve Sanayi Odası
nın teklifinin bulunmaması, 
Ziraat Odası’nm da Gemlik’te 
olmaması nedeniyle görevi 
meclisin yerine getireceğini 
söyledi.

Daha sonra Belediye’ye ve
rilen isimler arasında yapılan 
öneri oya sunuldu ve oybirliği 
ile Gemlik Çiftçi Mallan Koru
ma Meclisi oluşturuldu.

Çiftçi Malları Koruma 
Meclisi şu kişilerden oluşu
yor:

Şükrü Bekçe, Hüseyin Ka
ya, Haşan Çakıcı, Niyazi Bir
lik, Faik Aydın.

Denetleme Kurulu: Ayhan 
Bayraktar, Mehmet Ulukaya, 
Hurşit Kutlu, Osman Çakıcı, 
Süleyman Yalçın.

Fazilet Partili Meclis üyesi 
Erdinç Arabalı “Gemlik Bele
diyesi’nin Mali Durumunu 
araştırmak ve iyileştirilmesi 
için çalışmak” konulu öner
gesi oylanarak kabul edildi ve

Belediye Meclisi, haziran ayının ikinci toplantısına, tüm siyasi 
partiler katıldılar. Mecliste, imarla ilgili konular görüşüldü, Ma
li işler inceleme komitesi kuruldu, Çiftçi Mallan Koruma Mecli
si yönetimi için seçimler yapıldı. (Fotoğraf Gemlik KÖRFEZ)

Gemlik Belediyesi’nin geçmiş dönem mâli durumunun ince
lenmesi, iyileştirilmesi için, CHP’den Mehmet Ali Kaya, 
ANAP’tan Ayten Şendil, DSP’den Ali Altıntaş , MHP’den Yusuf 
Tankut ile FP’li üyeler Cemal Aydm Aybey, İbrahim .Candemir 
ile Kamil Hocaoğlu’ndan oluşan komisyon kuruldu.

Belediye Başkam Mehmet Turgut, Belediye meclis üyeliğine 
yeni seçilen DSP’li üyeler Ali Altıntaş ve Kemal Yavuz, FP’li 
üyeler İbrahim Hocaoğlu, İbrahim Camcıoğlu Gemlik Belediye
si’nin rozetini takarak ilçe için başarılı çalışmalar yapmasını 
istedi.

Gemlik Belediye Meclisi, 17 Haziran 1999 perşembe günü 
gündemde kalan maddeleri görüşmek üzere yeniden toplana
cak.

19 Mayıs törenlerindeki başarılı çalışmalarından 
dolayı kutlandılar

Kaymakam Çan'dan 
öğretmenlere teşekkür

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama ko
mitesinde görev yapan ilçemiz öğretmenlerine Kaymakam Şener 
Can teşekkür belgesi verdi.

19 Mayıs Bayramı’m düzenli ve disiplinli bir şekilde 
yapılmasında emeği geçen öğretmenlere, dün saat 14.00’de 
makam odasında kutlayan Kaymakam Şener Can, kendilerine 
teşekkür etti ve birer teşekkür belgesi sundu.

Kaymakam Çan’dan teşekkür belgesi alan 
öğretmenler şunlar ;
Salih Sergin (îlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Vekili)
Serpil Aka (Celal Bayar Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni) 
Ali Görücü (Celal Bayar Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni) 
Hilmi Tannsever (Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı) 
Metin Yeşildal (Celal Bayar Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni) 
İsmail Çetin (Celal Bayar Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni) 
Şükriye Görücü (Celal Bayar Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni) 
Savaş Deveci (Gemlik Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni) 
Yalçın Siper (Gemlik Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni) 
Suat Taştaban (Gemlik Lisesi Edebiyat Öğretmeni)
Ahmet Kocaman (Endüstri Meslek Lisesi Beden Eğitimi Öğret

meni) x.
Temel Büyükbudak (İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğret

meni) ,
Emel Minare (Kız Meslek Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni) 
Çiğdem Çakır (Atatürk İlkokulu Beden Eğitimi Öğretmeni) 
H. Songül Köklü (Lale Kemal Kılıç İlköğretim Okulu Beden, 

Eğitimi Öğretmeni)

r Çevre yolu ne 
zaman açılacak? 
O Yıllardır tamamlanamayan 7 km.lik

çevre yolu şimdi de Rıfat Minare Çiftli
ği girişindeki altgeçide takıldı. Bir ay 
içinde geçit trafiğe açılmazsa trafik soru
nu sıkıntı yaratacak.

, Gemlik şehir içi trafiğini hafifletecek çevre 
yolu bağlantısının tamamlanmaması yakın
malara neden oluyor.

Gün geçtikçe büyüyen ilçe nüfusu ve sıkı
şık hale gelen trafik sorununu çözmek için Rı
fat Minare Çiftliği içinden geçen ve Manastır 
girişine bağlanan 40 metrelik Çevre Yolunun 

; tamamlanamaması, turizm mevsiminin başla
nmasıyla, ilçe içi trafiğin iyice sıkışmasına ne- 
। den oluyor.

ÇALIŞMALAR AĞIR YÜRÜYOR
Yıllardır ödenek yokluğundan tamamlana

mayan yolun, Bursa asfaltı Rıfat Minare Çift
liği alt geçit girişinde sürdürülen çalışmalar, 
mevsimin gelmesine karşın ağır yürüyor.

Alt geçit yan duvarlarının örme çalışmaları 
ağır aksak ilerlerken, geçtiğimiz yıl asfaltı dö
külen Zeytin Hali çıkışında ise yol köstebek 
yuvasına döndü.

Turizm sezonuna yetiştirilmesi her yıl erte
lenen Çevre yolu, bu sezon da tamamlana- 
mazsa, Gemlik içindeki trafik sıkışıklığı büyük 
sorunlar yaratacak.

Yol, bu yıl tamamlanarak, trafiğe açılırsa. 
Bursa ve Yalova yönünden gelen araçlar, İlçe
ye Rıfat Minare Çiftliği alt ye üst geçirinden gi
recekler. Çıkışlar, ‘Dörtyol kavşağından ola- 
tcak.

Taksi şoförü, 
arkadaşını öldiirdii

Gemlik Taksi yazaha- 
nesinde şoförlük yapan 
Bedri Şener(55), Faruk 
Erdilli(50) tarafından bı
çaklanarak öldürüldü.

Üzücü olay, geçtiğimiz 
hafta cumartesi günü sa
at 19.30 sıralarında Be
lediyenin karşısında bu
lunan. Gemlik Taksi ya- 
zahanesinin önünde 
meydana geldi.

Aralarında sıra nede
niyle tartışma çıkan iki 
meslekdaşın tartışması 
küfürleşmeye dönüşüp 
araya tahrik de girince 
tartışma kavgaya dönüş
tü. Beleri Şaner’in kendi
ne ağır küfür ettiğini gö
ren Faruk Erdilll, üzerin
de taşıdığı bıçakla Bedri 
Şener’e saldırarak, çeşitli 
yerlerinden ağır bir şekil

de yaraladı.
Bedri Şener, arkadaş

ları tarafindan hastaneye 
kaldırılırken, yolda öldü.

Olaydan sonra kaçan 
arkadaş katili taksi şog- 
förü Faruk Erdilli daha 
sonra polisçe yakalana
rak, çıkarıldığı mahke
mece tutuklanarak, ceza
evine gönderildi.

Bedri Şener’in aynı 
yazahanede taksi şoför
lüğü yapan kardeşi Sa
bahattin Şener’de girdiği 
bir psikolojik bunalım sı
rasında evinde silahla 
kendini vurarak,- intihar 
etmişti.

Şener’in cenazesi se
venlerinin gözyaşlan ara
sında geçtiğimiz hafta 
toprağa verildi.
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BENDE VARI M 
Uzanan yollar selam durdu, ağladı kuşlar, 
Toprağa verildi, her gün itina ile taranan saçlar 
Küstü bana, altında oturduğumuz ağaçlar, 
Seni kaybedince sevgilim.

Köhne masamda kendimi içiyorum, 
Sensiz sokaklardan matemle geçiyorum, 
Bütün güzelliklerden, diyar diyar kaçıyorum, 
Seni kaybedince sevgilim.

Her lokma düğümleniyor, yutkunan boğazımda, 
Senin sevdiğindir tel kaldı, kırık sazımda, 
Kış kokuyor, ilkbaharımda yazımda 
Seni kaybedince sevgilim.

Soğuk rüzgarlar çarpıyor bağrıma, isyan eder gibi 
Nefretle bakıyorum insanlara, kahrc 
Şölene dalmış, yılan soyları zevk eı 
Seni kaybedince sevgilim.

Senden hatıra bir tek resim, o da yarım, 
Ağlamakla geçiyor günlerim, o da benim karım, 
Sanma yalnızım, yaşamam haram, peşinde bende varım 
Seni kaybedince sevgilim.

(17 Eylül 1973 Çetinkaya) H.Bayrak Arslantaş
KİTAP KAPAĞI

Kitap kapağı her şeyi saklar, 
Ne sırlar gizlidir, onun altında. 
Bütün aşklar içinde yatar, 
Ne sırlar gizlidir, onun altında.

Bir şirin aşkını o yazar,
Bir mecnun aşkını o yazar, 
Kitap içinde dünyalar yüzer, 
Ne sırlar gizlidir, onun altında. 

Dertleri gizler asırlar boyu 
Değişsede dünya, asla kaybolmaz soyu, 
Sır yüklü kitaplar, derin bir kuyu, 
Ne sırlar gizlidir, onun altında.

(21 Mayıs 1973 Çetinkaya) 
H. Bayram ARSLANTAŞ
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Türk Silahlı 
Kuvvetlerini 
Güçlendirme 
Vakfı’na Genel 
'Müdürlükten 
şürkan belgesi

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlen
dirme Vakfı Gemlik Şubesi’ne Genel s 
Müdürlük tarafından teşekkür bel- ’ 
gesi verildi.

15 Mayıs 1999 tarihinde Türk Si
lahlı Kuvvetlerine yardım amacıyla 
komite üyelerinin eşleri tarafından 
düzenlenen çay’dan sağlanan 1 mil
yar 36 milyon 850 bin liranın makbu
zu Vakıf Genel Müdürlüğü muhase
besine ulaştırıldı.

Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından 
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendir
me Vakfı Gemlik Şubesi Başkanı Kay
makam Şener Can, üyeler Ferruh Er- 
çek, Ceyhan Aydm, Nurettin Avcı ve 
Kemal Akıt’a şükran belgeleri gönde
rildi.

Şükran belgesinde şu sözler yer 
alıyor:

“ Bütün tarihi boyunca büyük mil
letinden aldığı güç ve güvenle milli 
varlığımızın koruyuculuğunu daima 
en üst düzeyde ifa ve icra eden Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin güçlendirilme
sinde gösterdikleri içtenlik ve katkı
lardan dolayı şükranlarımı sunarım.

Bilgi Büyükünal 
Genel Müdür

pvc kupumu ve 
S’TİK KK«r S'İSTEMLERİ

O PLASTİK KİMLİK KARTI
O PERSONEL KARTI

O ÖĞRENCİ KARTI
O TANITIM KARTI

O FATURA KARTI
MATBAAMIZDA İTİNA İLE ÇAPILIP

E

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No : 51/ A GEMLİK 

(Bankacılar Lokali Karşısı)Tel : (0.224) 513 17 97
Evlenecek ve Nişanlanacak Gençler;

Türkiye’nin En Kaliteli Davetiye Çeşitlerini 
Bir Günde Basıyoruz.

Zengin Katalog Çeşitlerimizi Görmeden Karar Vermeğin.
KALİTE - UCIZITK ve GÜVEN..
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Erol GÜRÇAY

da.

EN HAKLI SÎZSİNİZ

Syrus”

Hakim 19499

ÇIRAK ARANIYOR

Sözün Özü

körfez ofset

"uçuk" bir söz

Haftanın fıkrası.

& İ -'S*' .. . «

Otobüs zamları
1994 ve 1995 yıllarını bir hatırlayalım. 
Bursa’da trafik sıkışıklığı had safha-
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>ilahh 
ilerini 
ildirme

“lükten 
ıbelgrç

iObi

Muzaffer Gürboğa 
Eğitimci

Tuhaf Bir 
Oturum

Yanılıyor olabilirim, ancak özür dileme ko- 
nusunda fazla cimri olduğumuzu sanıyorum. 
Hata yapan özür dilerse bilinçli bir tavır sergi
lemiş olur. Nedense haldi çıkmak hoşumuza 

|gidiyor. Haklı çıkmakla zafer kazanmış oluyo- 
ruz, ya da kişiliğimiz yara almaktan kurtulu
yor. Oysa doğru davranışlar paylaşılsa daha 
iyi olmaz mı? Hep haklı üstelik en haldi çık
mak her zaman olanaklı mı? Aşırı savunucu 

I bu tutumun temelinde neler yatıyor? Eğer ne
denleri doğru kavrayabilirsek uygun çözümler 
öngörülebilir. Sonuçlara değil, nedenlere ba» 
karak çözüm aranmalı. Aşın savunucu tutum 
bir tür şiddet sayılamaz mı? Ya da bir tür ben
cillik. * Kendimizi ifade edeceğiz, açacağız an- 

■ cak ilişkilerde dengeyi sürekli korumak gere
kir.
( Ben daima haklı çıkma davranışını engel
lenme sorunu olarak görüyor ve şiddetin kay
maklarından sayıyorum. Eğitim ve deneyimle 
giderilebileceğini düşünüyorum. Beyin ve yü
reklerde değişimi bu nedenle zorunlu görüyo
rum.

Yaptığımız bireysel seçimler ile genel ahla
kın, genel doğruların, gerçeklerin çok dışına 
düşebiliriz. Hata yapmış hakkımız var. Ancak 
hatalardan yanlışlardan dersler alma bizi ge
liştiren deneyimlerdir. Ders almamak, hatala- 
n yinelemek, yanlışta ısrar etmek hem kendi
mizi, hem de başkalarını sevmediğimizi göste
rir.
I İdeal ile gerçek arasındaki dramatik çatış
ma daima var olacak. Önemli olan bence ide
al ile gerçek arasındaki açının küçülmesidir. 
। Doyumlu yaşamın böyle oluşabileceğini 
düşünüyorum.

GEMLİK
İCRA TETKİK MERCİİ 

HAKİMLİĞİNDEN
Gemlik Engürücük yolu üzerinde fa

aliyette bulunan, Yılmaz Petrol ve Tica
ret Kollektif Şirketine, Mahkememizin 
12.04.999 tarihli 999/18-33 sayılı ka
rarıyla verilen iki ay konkordato mehli 
içerisinde işlemlerin tamamlanamama
sı nedeniyle, Mahkememizin
W. 06.1999 tarihli aynı sayılı ek kara
rıyla 12.06.999 tarihinden geçerli ol
mak üzere İKİ AY EK MEHİL VERİL
MİŞTİR.

İş bu ilanın gazetelerde neşir tarihin
den itibaren 7 gün içerisinde ek mehil 
kararma itiraz olunabileceği ilan olu
nur.

Matbaacılıkta yetiştirilmek üzere 
ÇIRAK ARANIYOR

Tel : 513 17 97 GEMLİK

Gemlik Belediye Meclisi’niri 29 Nisan’daki 
toplantısında tam anlamıyla bir “muhalefet 
şov”u vardı.

ANAP-DSP-MHP ve CHP blok muhalefet 
yaptı.

Bu toplantıda, muhalefet ne istediyse o 
oldu.

Komisyonlara muhalefet egemen oldu.
Fazilet Partisi’nln başörtülü iki bayan 

üyesi de, muhalefet oyları İle katip üyeliğine 
seçildi.

O günlerde türban olayı, manşetlerde 
değildi.

- (ANAP) son yıllarda, Laiklik ve muha
fazakarlık arasında gitti, geldi.

- Meydanlarda, “ya Allah, Bismillah, Al* 
lahü ekber” diye slogan atari (MHP), zaten 
üniversitelerde türbanın serbest olmasını 
savunuyordu.

- Sayın Ecevit'in, “inanca saygılı laiklik” 
sloganı ise (DSP) teşkilatının dindar ve muha
fazakar kesime daha sıcak bakmasını sağladı.

- (CHP) ise, katı laik tutumun ve hırçın 
politikaların zararını gördü ve meclise gire
medi.

İşte. Gemlik Mecİisi'ndeki “Blok muhale
fet” bu duygularla göreve başladı.

Ve. İlk toplantıda türbanlı üyeler sorun 
olmadı.

Ama. Sayın Ecevit’in , Merve Kavakçı 
olayında yaptığı çıkış, Gemlik’e de anında 
yansıdı.

Başta (DSP) olmak üzere; tüm Blok Mu
halefet üyeleri telaşa kapıldı.

Medya ve Sivil Toplum örgütlerinin bas
kıları, Blok muhalefeti çözdü.

Parti temsilcileri, bir takım hayali senar
yolarla kendilerini savunmaya başladılar.

. .işte bu gergin ve heyecanlı atmosfer için
de,' 3 Hazirandaki toplantı günü geldi çattı.

Toplantı günü tam bir karambol yaşandı.
- MHP ayrı bir köşede basın bildirisi 

okudu.
- Bir taraftan oturum sırasında, (ANAP) il

çe başkanı tarafından imzalanan basın bil
dirisi dağıtıldı.

- (DSP) tarafından Meclis Başkanlığına 
imzasız olduğu bildirilen bir bildiri verildi.

- Bu arada bir başka yerde, Fazilet Partili 
türbanlı iki bayan üye istifa bildirilerini 
okudular.

- (CHP)li üyeler ise, toplantıya devam 
ettiler.

Muhalefetin, “toplantıya katılarak” yapı
lacağını gösterdiler.

Salonun kıyısında köşesinde oturarak, 
muhalefet yapılamayacağını bir güzel anlattı
lar.

... 3 Haziran günü yapılan bu tuhaf toplantı
nın, en başarılı isimleri (CHP)li üyeler oldu.

Hem türbanlı bayan üyelerin istifâlarını 
sağladılar. Hem de meclisin tıkanmasını önle
diler. .

Türbanlı iki bayan üye de, olayı tırman
dırmadı.

Hem, meclisin önünü açtılar.
Hem de, Belediye Başkanını rahatlattı

lar.

Bir sirk müdürü, hiç de iyi gitmeyen işleri 
düzeltmek İçin mükemmel bir çare bulmuş
tu

Önce bütün şehre şöyle afişler asttırttı:
“Temsilden memnun kalmadıklarını 

söyleyenlere, ödedikleri bilet fiyatının üç 
misli olarak paraları iade edilecektir.”

Tabi.. Bunun üzerine halk sirke akın etti.
Temsil sırasında oturacak tek yer bile kal

mamıştı.
Ve. Gösteriler son derece bayat ve kö

tüydü. .
Temsilden sonra müdür sahneye çıkıp, 

nazik bir tavırla seyircilere şöyle hitap etti:
“-Sayın Seyirciler! Hakikat saati geldi 

çattı. Temsilden memnun kalanların ayağa 
kalkmalarını rica edeceğim. Yerinden kalk
mayıp oturanlara, ödedikleri bilet parasının 
üç katı derhal iade edilecektir.”

“Maestro müzik lütfen!”
Ve. Sirk orkestrası derhal milli marşı 

çalmaya başladı.
Zaman zaman milli değerler, kişisel çı

karlar için kullanılıyor. Kaçak bina yapan 
kişiler, yıkım ekiplerinin karşısına Türk 
Bayrağı ve Atatürk posteri ile çıkabiliyorlar. 
Bazen izinsiz eylem yapan göstericiler, po
lisleri karşılarında görünce, İstiklal Marşını 
söyleyiveriyorlar.

Bir kadın ya sever 
Ya da nefret eder; 
Ortası yoktur

Kadınlar, konu sevgi olunca politik ola
mazlar. Sevgisini de nefretini de açıkça 
belli ed^^^Ş

Eğer seviyorsa, bunun işaretlen bellidir.
Gözlerindeki sevgi ve şefkat pırıltılarını 

rahatça görebilirsiniz.
Gerçekten seviyorsa, bunu açıkça belli 

eder.
Kendini saklamaya ve kasılmaya gerek 

duymaz.
Ama. Bu açık sevgi gösterisini herkes 

için yapmaz.
Bu fedakarlık sadece “özel ’ adamlar" 

içîhdih
Eğer nefret dolu ise, işte o zaman 

tehlikelidir.
Kadınlar nefret ettikleri olaya ve kişiye 

adeta odaklaşırlar.
Her an bu nefreti yaşarlar
Kısacası. Kadınlar şakaya gelmez, 

onlarla barış şarttır. -

O kadar nişancı bir avcıydı ki; 
500 metre öteden bir serçenin, 

serçe parmağının tırnağını 
vurabiliyordu.

- Halk kömür ve egzos dumanından 
boğuluyor.

Rayh-siştem ve otobüs terminali pro
jeleri masada bekliyor.

Belediye yönetimi ve “minibüs ikti
darı”, suçluyu buluyor.

Ve. İlçe araçlarına, şehir merkezine 
giriş yasaklanıyor.

kuzey, Batı ve Doğu garajları kurulu
yor.

Kuzey ve Doğu garajlarından şehir 
merkezine f olcu taşıma işi özel otobüs 
firmalarına yeriliyor.

Yeni minibüs taşıma hatları düzenle
niyor.

Bursa Belediyesi, özelleştirme adı al
tında, yavaş yavaş “taşıma rantının” dı
şına itiliyor.

Ardından, yeni otobüs terminali işlet
meye açilıyor.

-Terminali yapan Boy-Koop, terminal
den şehre yapılan yolcu taşıma işini te
keline alıyor.

- Boy-koop, şehirlerarası yolcu' oto
büslerinin şehirden-terminale şirket mini
büsleriyle yolcu taşımasını yasaklıyor.

- Trafik yoğunluğu azalacağı yerde 
daha da artıyor. Ardından, 8 yıllık eği
tim devreye giriyor.

Okul servisleri ve firma servis oto
büsleri, trafiği eskisinden daha da yo
ğun hale getiriyor.

Olan, ilçe minibüsleri ile otobüsleri
ne çluyor.
’ ilçelerden Bursa’ya gidip-gelen hal

ka oluyor.
Esas amaçın, trafik sıkışıklığını önle

mek yerine, “taşıma rantının” paylaşıl
ması olduğu anlaşılıyor.

Kısa bir süre önce Büyükşehir Bele
diye Başkanı Erdoğan Bilenser ile, Mi- 
nibüsçüler Odası Başkanı arasındaki 
görüşmeler bunu çok güzel kanıtlıyor.

-” Minübüs iktidarı”, Sayın Bilen- 
ser’den yeni minübüs hatları istiyor.

- Özel otobüslerin kaldırılarak, bu 
hatların minübüslere yerilmesini isti
yor.

Sayın Belediye Başkanı, gelişmiş ül
kelerde minübüs taşımacılığı olmadığını 
ve büyük araçlarla toplu taşımadan yana 
olduğunu, oda Başkanına ifade ediyor.

- Sayın Bilenser, Eski-Fakülte ile ye- 
ni-Fakülte arasını 3-4 minibüsle giden 
vatandaşların, bu ıstırabını dindirecek 
çalışmalar yapıyor.

- Belki Gemlik halkı da, bu Kuzey 
Garajı ıstırabından kurtulur.

Eskiden olduğu gibi, otobüsler Fo- 
mara’ya kadar çıkabilir. Belediyenin 
350 bin liralık yeni ücret uygulaması, 
(emsallerine bakılırsa) pek fazla sayılma: 
malı!

- Ama. Otobüslerin, mutlaka Foma- 
ra’ya veya bu olmaz ise, halen bomboş 
bekleyen eski Santral Garajı kadar gel
mesi sağlanmalıdır.

Bu “rant paylaşım kavgasının” 
Gemlik halkını ezdiği anlatılmalıdır.

Belediye Meclisi’nin iktidar kana
dındaki üyelere, çok iş düşüyor.

Gemlik halkı, bu üyelerden hizmet 
bekliyor!_____________________________

GEMLİK REHBERİ Valo,a’Ka,7Ş?)s

Gerekli Telefonlar Resmi Daireler Kartal-Yalova:(lşgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00
jtfaive ■ 1in TEKAnza 5132066 (Tatil) 09.00-13.00-J 8.45
PniklmHnt TEK İşletme 5134503 Yalova-Sirkecl:(işgünü) 05.50-13.30-17.30 (Tatil)
Jandarma İmdat 66 Turizm Der. 5131274 6.30-13.00-17.30 Sirkeci-Yalova:(lşgünü) 09.15-
andama 1055 Spor Sah. 5140095 ' 14.15-18.15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15

' Polis Karakolu 5 3 879 ' Orm' Böl. Şf. 5131286 DEVİZ OTOBÜSÜ
1 Car Kam c , onl 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 ‘ HaikKûtüp.. 5131353 (Tatil) 9.15-1045^^^
-------*-------------=------------  Aç CK R121AR7 1/.4o-10.öU-1 y.ZU-ZU.oU

Kaymakamlık 513105i karavolları 5 3 308 Yalova ' Kabata? < kgünü): 7.20- 9.45-12.40 17.15-
Kaymakamlık Ev . 5.131052 ® 308 19 30 Tel: 0.226.812 04 99
C. Savcılığı 5131053 ® (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30 .
C Savcı Yrd 51390521 Mal Md. 5131095 Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-18.25
Emniyet M 5 ??™ Nüfus Md. 5133742 (Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.35
tmnıyeııvı. 5131028 özel İd. Md. 5131507 FERİBOT

Tapu SIc. 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 Turizm 5131212 Tekel Md. 5131042 07.30-08.30^0 30-^.30^^

Aydın Turizm 5132077 Ver. Da. Md. 5132360 qs.30-1 0.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-20.30-
IçeTar. Md. 5131186 22.30 (Cuma-Pazar)
İlçe Seç. Md. 5134994

Devlet HOTaStC,nel673920O „ Belediye ğgaz 5141700

SSK Hastanesi 5132329 |°Kllk 5134520'23 Skgaz 513 16 37
Mer. Sağ. Ooağl 5131063 - gg,™ Ş1M520 ocakgaz 513 16 37

TAKSİLER Otobüs İşlet. 5134521-122 ES2L, 5 3 22 59
Körfez Taksi 5131821 Su İşletmesi 5134521-115 ELhasaaz 5 3 45 46
çınar Taksi .5132467 W© K ... 5)32325 uffiz9 5 4 28 41

| Güven Taksi 5133240 ^asebe M. 5134521-182 ^Ukitgaz 513 65 00

Gemlik Taksi 5132324 sS Ânza Alevgaz 513 40 95
Manastır Taksi 5143550 bu Arıza Yalnız 185 BP Gaz 514 59 81

Balıkpazan 2+1 

deniz gören 

110 m2 daireTel: 513 17 97
Kumla’da Havuzlu 75 m2Tel : 5131797
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Gemlilcspo 
d şampiyonluk gecesi 

düzenliyor
.Gemlikspor Basketbol Takımı, şam

piyonluk gecesi düzenliyor.
Gemlikspor Basketbol Takımı’nm, 2. 

lige Yükselmesi nedeniyle şampiyonluk 
göçesi düzenleyen Gemlikspor Yönetim 
Kurulu, 2 Temmuz 1999 cuma günü 

\saat 20.oo'de Tibel Otel’de düzenlene
cek gece ile ilgili davetiye satışlarına 
önümüzdeki günlerde başlayacak.

Gemlikspor Kulübü Başkam Melih 
Kazanç, Gemlikspor’un 1998-99 sezo
nunu yüksek başarı grafiği ile kapattığı
nı, Gemlik futbol takımının şampiyon
luğunu son anda kaçırdıklarını ancak, 
basketbol takımının şampiyon olmasın- 

. dan dolayı büyük mutluluk duyduklan- 

...nı söyledi.

Yeni Sezonda Gemlikspor’a Gemlikli
lerin de destek çıkmalarını isteyen Ka
zanç, mali sorunlarının çözülmüş bir 
Gemlikspor’un iyi transferler yapacağını 
ve başanh olabileceğini belirtti.

"^de şampiyon olan basketbol ta- 
'düllendirmeyi ve kulübe gelir

Saöx<A-l.v. V 
Başkan 
için elim 
por baskı

da amaçladıklarını söyleyen 
ızanç, “Herkes Gemlikspor 

geleni yapmalı. Gemliks- 
ol takımının bu yıl daha

TEŞEKKÜR

Sayfa: 6

Teni düzenlenen işyerimizin 
açılışına katılan, 

çelenk ve çiçek gönderen, 
telefonla arayarak bizleri 

kutlayan eş, dost ve 
müşterilerimize teşekkürü 

bir borç biliriz.

W

büyük desteğe ihtiyacı var. İşimiz zor 
ama, üstesinden geleceği inancında
yız. Arkadaşlarıma güveniyorum. 
Gemliklilerden bize sonuna kadar 
destek istiyorum. “ şeklinde konuştu.

okullarına

İlçemizde her yıl yaz aylarında fa
aliyet gösteren yaz spor okullarına 

I kayıtlar başladı.
29 Haziran 1999 günü başlayacak 

olan futbol, basketbol, voleybol, masa 
tenisi dallarında açılacak olan kurs
lara, 7-14 yaş arası ve 7-16 yaş arası 
gençler katılacak.

İlçe Spor Müdürü Burhan Ankan, 
■ - spor okullarında beden eğitimi öğret- 

menleri ve spor akademisi öğrencile- 
I rinin vereceği kursların, ilçede yıllar- 
!■ dır büyük ilgi gördüğünü, bu yıl da

velilerin çoçuklarmın tatillerini spor 
yaparak geçirmeleri için yaz okulları
na kayıt yaptırmalarını söyledi.

Burhan Ankan, kayıt için 2 adet 
fotoğraf ve ilçe Spor Müdürlüğü’nden 
alınacak formların doldurulması. ge
rektiğini, sağlık kontrolü yapılmış 
olan kursiyerlerin futbol dalında 5, 
basketbol dalında 3, voleybol dalında 
2, masa tenisi dalında ise 1 milyon 
500 bin lira ücret ödeyerek, kurs 
kayıtlarını yaptırabileceklerini belirt-) 
ti.

DUVARDAN DUVARA HALIDA

> GÜMÜŞSÜMÜ
I' d i n a r s u’ , AS5OCMF£D

WEA VEftS 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

m

UMUT (EYİZEVİ
Nermin Kılık

ÇIRAK 
ARANIYOR
Matbaacılıkta 
yetiştirilmek 

üzere 
ÇIRAK 

ARANIYOR
KÖRFEZ
OFSET

Tel : 513 17 97 
GEMLİK

SATILIK DAİRE
Gemlik Emin Dalkıran

Kordonu’nda
Denize karşı 3+1

Hidroforlu-Kaloriferli

Asansörlü 130
80.000 DM

Tel : (0.542) 233 98 24

FOTO Ş€N
GEMUK FOTOGRAFÇIMGINIDA

30. YIL
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 * J

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 ARATIN. 
SİZE UTGUN 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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Belediye Meclisi Toplantısı’nda imarla ilgili konuların görüşülmesine devam edildi. Okullar

Belediye şirketine kıskaç
I Eski Başkan Nurettin Avcı tarafından kurulan “Doğalgaz Şirketi”nin yönetim kurulu üyeleri Bele
diye tarafından belirlenecek. Başkanın önerisini Belediye Meclisi oybirliği ile kabul etti. Ruhsatı giriyor
olup iki yıldır inşaatına başlamayan veya çeşitli nedenlerle Yapı kullanma İzni alamayan inşaatla
rın durumunun görüşüldüğü meclis toplantısında, konunun hukuki durumunun incelenmesi için
Komisyona gönderildi Haberi sayfa 3’de

RotaryKulüpde 
nöbet değişimi

Zeytin sap 
dibi

I Gemlik Rotary Kulübü, 1999-2000 dönemi devir teslim töreni 26 
Haziran 1999 cumartesi günü Almira Otel Havuzbaşı Restaurant'ta 
[yapılacak.
I Eski Dönem Başkanı Melih Kazanç, kulüp rozet ve madalyonunu 
İyeni başkan Yunus Kardeştuncer'e takarak, yeni dönemi başlatacak, 
peçede, kulübe yeni katılan iki üye için de giriş töreni düzenlenecek.

mücadelesi

Kadri GÜLER

27. yıl
v Gemlik Körfez Gazetesi elinizdeki sayısıyla 26 yılı geri
de bıraktı.

Yerel bir gazetenin çeyrek asın aşarak yayıncılığını sür
dürmesi oldukça zor bir olay.

Biz, bu zoru başaran sınırlı yerel gazetelerdeniz.
Anadolu'nun kasabalarında birçok gazete, çıkar. Hatta 

matbaa işleten matbaacılar, ömürlerinde hiçbir haber yaz- 
masalar da “gazeteci” desinler diye gazete çıkarırlar.

Kimileri resmi ilan pastasından yararlanmak için adı ga
zete olan gazeteler basarlar.

Bazen aynı gazetenin sahibi, birkaç gün arayla başka 
bir adla bir gazete daha çıkarır.

Bu ise naylon gazetedir.
Bunların yüzlerce örneği vardır ülkemde.
Bir kaç yüz tane basarlar ve resmi yerlere dağıtırlar o kadar.
Gemlik Körfez, hiçbir dönemde bu saydıklarıma benzemedi.
İlkeli ve doğru haberciliği, olayları yakından izleyerek 

okuyucuya duyurmadaki çabası, güçlü kalemleri ile demok
rasiyi, laikliği, çağdaşlığı savunması ile okunan gazete oldu 
26 yıldır.

Taşlamalarıyla “Taşı Gediğine” oturtan İnan Tamer, 
r Bilgi birikimi ve usta yazılarıyla Yılmaz Akkılıç.

İpeksi kalemiyle barışa, kardeşliğe ve güzelliğe gergef 
dokuyan Gonca Yerllyurt.

Gerçekçi, birleştirici ve yol gösterici kalemiyle Erol Gür- 
Çay.
K Yaşamını eğitime ve kültüre adamış yazılarıyla Muzaf
fer Gurboğa ve geçmişteki yazılarıyla unutulmayan nice 
değerli arkadaşım,

Gemlik Körfezin yerel gazeteler içinde saygın bir yere 
taşınmasında karşılıksız emek veren bizim kahramanları
mız bunlar.

Hepsine teşekkür ediyorum.
Hiçbir maddi karşılık beklemeden bize destek veriyorlar.
Gemlik Körfez, Gemlik'in geçmişden geleceğe uzanan 

en sağlıklı yazılı arşivlerinden biri olarak yayınlandığı sü
rece kalacak.

Gemlik Körfez, 26 yılda birçok gazeteci yetiştiren bir 
okul oldu.

Gemlik Körfez, birçok kişiye yazı yazmayı sevdirdi, ya
zar araştırmacı olmasına olanak sağladı.

Gemlik Körfez, işinden ayrılan birçok gazeteciyi kadro
suna aldı.

27. yıla mutlu giriyoruz.
Arzumuz, teknik olanaklarımızı daha da geliştirerek 

daha çok sayfalı ve haberi bol olan bir gazete yapmak.
27. yılımızda bedava dağıtılan bir yerel gazete yerine, 

abonesi olan ve -verdiği emeğin karşılığını alan bir gazete 
olmak istiyoruz.

Bize verdiğiniz destekleriniz nedeniyle sonsuz 
teşekkürler...

başladı
Zeytin ağaçlarının önereli 

hastalıklarından biri olan 
“Sap Dibi” hastalığı ile ilaçlı 
mücadele başlatıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü yet
kilileri, zararlı ile hemen mü
cadelenin başlaması gerekti
ğine dikkat çekerek, zehir 
içeren ilaçların atılmasını is
tediler. Haberi sayfa 2’de

Avukatlar,

görüştü
Haberi sayfa 3’de

Gemlik Lisesi öğrencileri 
Molyer’in Cimri’sini 

oynuyor Sayfa 2’de

İlk ve orta dereceli okul
larda, 1998-99 eğitim ve 
öğretim yılı yaz tatili 25 Ha
ziran 1999 cuma günü 
başlıyor.

13 Eylül günü yeni öğ
retim yılına kadar tatil ya
pacak olan öğrencilerin bol 
bol dinlenmeleri isteniyor. i

İlçemizde 14 'milyon. 
683 öğrenci öğrenci ve 499 
öğretmen var.

Haberi Sayfa 3’te

Anadolu
Lisesi’nde

Gemlik Celâl Bayar 
Anadolu Lisesi’nde bugün 
sâat 17.oo. de. “Kep Giyme 
Töreni” düzenleniyor.

Bu yi I ikinci mezunlarını 
veren başarılı' okulun kep 
töreninden sonra eski öğren
cilerine pilav dağıtarak bir 
geleneği de başlatacak.

Haberi sayfa 3’te

Trafik ekipleri 73 araca 825 milyon ceza kesti

Dikkat radar var!
• İlçe Emniyet Müdürlü

ğümden yapılan açıklama
da, şehir içinde hız sınırını 
aşan araçlara 20 günde 824 
milyon 900 bin lira para ce
zası kesildiği bildirileli.

1 Haziran 1999 günün
den başlayan ve Bölge Tra
fik Şube Müdürlüğü ile Gem
lik Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Büro Amirliği ta-

rafından bilgisayarlı radar
larla şehir içinde hız sınırını 
aşan araçların izlenerek pa
ra cezası uygulaması başla
tıldı.

• Uygulamanın . devam 
edeceğini bildiren yetkililer, 
hız sınırıhı aşân vatandaşla
ra istendiğinde bilgisayar çı
kışlarının Verilebileceği 
belirtildi.

Gazetemizin 27. yayın yaşamına 
girmesi nedeniyle bizleri katlama 

nezaketini gösteren
İlçe Kaymakamımız Sayın 
Şener CRN'a ve değerli 
dostlarımıza teşekkürü bir 

borç biliriz.
GEMLİK KÖRFEZ

Anadolu Lisesi Hazırlık sınıfı öğrencisi 
ABD Başkanına barış için yazmıştı

Clinton’dan Filiz’e
mektup var

Gemlik Celal Bâ- 
yar Anadolu Lise
si hazırlık sınıfı 
öğrencisi Filiz Bil
gin, ABD Başkanı 
Bili Clinton’a sa
vaşların sona er
mesi için yazdığı
mektuba 
ton’dan 
geldi. 
Çlinton,

Clin- 
cevap

»Filiz’e
“Gençlere par
lak bir gelecek 
yaratmak - için 
yardım etmek is
terim.
Eğer birlikte ça
lışırsak, dünyayı 
değiştiririz” çağ
rısında bulundu.

Haberi sayfa 3'de j

TAŞI GEDİĞİNE

CJnan Lama»*

RUH LAZIM, RUH!...

Fenerbahçe’den transfere 11 trilyon 
A... Beyler, hala anlamadınız 
Para gücü ile olunmuyor şampiyon 
Ruh lazım, ruh!...
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Kasetlerden yansıyan
Fethullah Gülenin kasetleri bomba 

gibi düştü gündeme. Daha dün gibi yakın 
zamana değin Hoca Efendi hazretlerini 
göğe koymayan anlı-şanlı medyamız, ip
liğini pazara çıkarma yarışına girişti ki, 
sormayın!..

Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yö
nettiğini sananlar?

Asıl onların açmazı evlere şenlik. Dizi 
dizi huzura çıkıp Hoca Efendi hazretle
rinden birerle kolda “Devlet Adamı” pa
keti alanlar, şimdi ne diyeceklerini şaşır
mış durumda. Aşağı tükürseler sakal, 
yukarı tükürseler bıyık...

25 Aralık 1997’de Laik Türkiye Cum- 
huriyeti’nin Cumhurbaşkanı, Hoca Efen
di hazretlerinden plaket alırken diyordu 
ki: “Ödül töreni İbret dolu, ders doluy
du. Gönül isterdi kİ bu töreni Türki
ye’de herkes izleyebilsin -kasetleri iz
ledik, yetmez mi-. Bu plaketi Türki
ye’nin bölünmez bütünlüğüne, Türk 
milletinin mutluluğuna, barış içinde 
yaşamasına verilmiş sayıyorum.”

Kim bunları söyleyen?
Laik Türkiye Çumhuriyeti’nin kurucu

su Atatürk’ün Çankaya’sında oturan Sa
yın Süleyman Demirel.

Niçin söylüyor?
Bir “dini cemaat lideri”nden plaket 

aldığı için...
Aynı Demirel, ancak Hoca Efendi 

hazretleri’nin “Demirel zekasının (zeka
tının) üç katı laf eder” diye kendisini kü
çümsediğini, ciddiye almadığını, adeta 
dalga geçtiğini öğrenince haykırıyor; 
“Cumhuriyete, Anayasa’ya sadıkız 
deyip, sonra bir sadakatsizlik çıkarsa 
bu takıyye olur” buyuruyor.

Günaydın!
Oysa yine Sayın Demirel'in söylemin

den anlaşılıyor ki, bu durum Milli Güven
lik Kurulu’nda gündeme gelmiş, galiba - 
hem de- pek çok kez.

Ya Başbakan Ecevit?
Anımsayacaksınız, o da, yani Türki- 

ye’nin “demokratik sol” kaşifi Sayın 
Bülent Ecevit de, Hoca Efendi hazretle
rinden “Devlet Adamı” plaketi alanlar 
arasındaydı. O da Hoca Efendi hazretle
rinin karşısına geçip, adama “uzlaşma
cı” kişiliğinden dolayı övgüler düzmüş, 
aday listelerine yerleştirdiği Fethullahçı- 
larla -güya- ılımlı sağ oyları toplamayı

ummuş ve de bir bakıma başarmıştı bu
nu.

Ama o, «Sayın Demirel kadar keskin 
dönüşler yapamıyor, kıvırıyor:

“Aslında Türkiye’de pek çok kuru
luş siyasal amaçlı, siyasal işlevi! veya 

islevll bir çok kuruluş devlette 
şmaya çalışıyor, tek bir kuru

lu,. uugil” diyor. Sanki, bu durumu önle
mekle görevli “başbakan” değil de, tah
kikatla görevli “müfettiş” mübarek! Du
rumu tespit ve arz etmekle yükümlü sa
dece.. •

Adamı kasetlerden izlemişsinizdir. 
Hele o İzmir’de camideki şov! Birden de 
düşüp bayılmıyor Hoca Efendi hazretleri, 
ne olur ne olmaz bir yeri incinir, yavaş 
yavaş yatıyor ve o arada “Su getirin, su 
getirin” diye inlemeyi de ihmal etmiyor.

Oyyy Atatürk, oy!
Bi yol halk da, sabah akşam, her za

man ve her yerde senin adını ağızların
dan düşürmeyenlerin bu ülkeyi getirip bı
raktıkları noktaya bak! Doğrusu ben Sa
yın Demirel’e pek de kızmıyorum, o’nun 
siyasal yaşamı esasen bu çizgide; daha 
birkaç yıl önce, “İyi ama bizim ilk ana
yasamızda ‘Türkiye Devleti’nln dini, 
din-i islamdır’ yazıyordu” dememiş 
miydi? Her kalıba girer Sayın Demirel, 
ve de ne yazık ki bugün Laik Cumhuriye
ti korumak için o’na muhtaç bu ülke.

Fotörünü ensesine yıkıp, arkasında 
bir fotoğrafçı ordusuyla cuma cuma do
laşan o’ydu, şimdi MGK’den uyarı gel
dikçe aynaya bakıp suçlayan da o...* * *

Türkiye, Doğululuğun “maküs ta- 
lii”ni yenme savaşımında her geçen gün 
biraz daha zorlanıyor, hatta geriliyor. 
Ecevit gibi, CHP’nin devrimci birikimin
den yararlanarak olgunlaştıktan sonra 
ansızın “hidayet”e(!) eren ve “mürit’le- 
şen bir siyasetçi, bu savaşımında Türki
ye’nin ciddi handikapı Halk, o’nun yıllar 
süren gelişim sürecine ve ılımlı sol görü
nümüne bağlanıyor, solcusuyla sağcı
sıyla.

Ama o, “Atatürk, üstyapı devrimler! 
yaptı” dediği noktada direnip kalmış, öy
le anlaşılıyor.

Oysa ne demişti Atatürk : “İdare-! 
maslanatçılar esaslı inkılap yapa
maz.... “ '
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TIR ve 
kamyonlara 
park yasağı j

İlçe Trafik Komisyo
nu aldığı kararla Gemlik 
içine park edecek TIR ve 
kamyonlara yasak getir
di.

20 Mayıs 1999 günü 
toplanan İlçe Trafik Ko
misyonu, 1999 yılının 
ilk trafik kararında 
Gemlik ilçe merkezinde 
kaldırımlara, sokaklara 
ve caddelere TIR ve 
kamyon park etmesini 
yasakladı.

İl Trafik Komisyo- 
nu’nca 1 Haziran 1999 
tarihinde onaylanan ka
rar, 7 Haziran 1999 tari
hinden itibaren yürür
lüğe girdi.

Bundan böyle Gemlik 
içindeki sokak ve cadde
lere, park yapan TIR ve 
kamyonlara ceza uygu
lanacak.

İlgililer, TIR ve kam
yonların kamyon garajı
na park edilmesini iste
diler.

Zeytin sap 

dibi ile 

mücadele 

başladı
Zeytin ağaçlarının 

amansız düşmanların
dan olan sap dibi ile 
mücadele başladı.

İlçe Tarım Müdürlü
ğü yetkililerinden aldığı
mız bilgilere göre, zeyti
nin sapına musallat 
olan ve meyvenin kopa
rak, yere düşmesini sağ
layan zararlılarla müca
delenin başlandığı öğre
nildi.

İlgililer zararlı ile mü
cadelenin geç kalınma- 

. maşım ve zeytinliklere 
zehirli (ıntektisit) ilaç
lardan herhangi birinin 
atılmasını istediler.

GemliK^' 
Lisesi w t 
öğrencileri 
Molyer’in 
*‘Cimrt’’sini 
oynuyor(U

Gemlik Lisesi Mol
yer’in ünlü oyunu Cim- 
ri”yi sahneye koyuyor.

Dün okul salonunda 
öğrencilere, bugün ise 
veliler ile Gemliklilere 
gösterilecek oyunu Gü- 
'ven Atanlar sahneye i 
koydu. Oyunu 9/A ve 
10/D sınıfı öğrencileri 
oynayacaklar.

Babam olduğun için?.
Dün Babalar Günü’ydü. 1974 yılından beri 

haziran ayının üçüncü pazan Babalar Günü 
olarak kutlanıyor. Son yıllara kadar hep unu
tulsa veya yanlış günde hatırlansa da bizim gir 
bi tüketim toplumlannda Anneler Günü gibi? 
Sevgililer Günü gibi, Babalar Günü de artık za
manı gelince hatırlatılıyor. Babalar Günü ilan
ları, haberleri günler öncesinden medyadaki 
yerini alıyor.

Ticari kaygıların ötesinde düşünüldüğünde 
bu özel günler sevginin ve o sıcaldığa sahip ol
manın mutluluğunu hatırlatır.

Sırf bu yüzden sevgili babacığım diye başla
yan yazılan çok anlamlı bulurum. îşte onlar
dan tüm babalara bir demet;

Sevgili babacığım;
Beni sevgiyle yarattığın için,
Annemin karnındayken, aşermelerini, saba

hın birinde sokaklara fırlayıp, yeşil erik ve tur
şu bularak giderdiğin için,

“Doğduğun gün hayatımın en güzel günüy
dü” dediğin için,

Bir sürü bebeklik resmimi çektiğin için,

Jye tara 
Milıolup 
Jılanndu 
^syoı 
^Meclis. 

i0iedıld 
Kşı Başk 
^ııdatop 
^eriMûdı 
gülerek ka 

alındı, 
^ıcdasöz 
tâ Harita 1 
yılmış an 
rfinşaatma 

dilekçe! 
«yenile 
^ıbaslay 
<:jriann dı 

doldu
Lderin di

। şitri Daire
Yıkanırken suyla birlikte küvetin deliğinden Jğı halde

kaçıp gitmeme izin vermediğin için,
Ne kadar şapşal görünürsem görüneyim’ be

ni sevdiğin için
“Uflanma yara bandı yapıştırdığın içir>
Karşıdan karşıya geçerken iki tarafa bakma

yı unuttuğumda çektiğin nutuklar için,
Umumi tuvaletlerde bana refakat ettiğin, 

için.
Adresi ve telefon numaramızı ezberlettiğin 

için,
Yabancılan verdiği şekerlemelere, daha son-

ra da uyuşturuculara doğrudan hayır demeyi 
öğrettiğin için.

Annem masaya oturmadan yemeğe başla
mamamı hatırlattığın için,

“Mini mini bir kuş” şarkısını defalarca dinle-
diğin için,

Esprilerim ne kadar kötü olursa olsun onla
ra daima güldüğün için,

Canavarları odamdan uzat tutmak için bü
tün gece boyunca elektrik harcama pahasına 
ışığımı açık tuttuğun için,

“Lütfen” ve “teşekkür ederim” sîzlerini sık
sık söylememi hatırlattığı için,

“Daha gelmedik mi" sorulanım usanmadan 
cevapladığın için.

Beni lunaparka götürdüğün için,
Takipçi değil, lider olmam için cesaretlendir

diğin için,
Bütün arkadaşlanna yaşıma göre olağanüs

tü zeki ve yeteiıekli bir çoçuk olduğumu söyle
diğin için,

Bazen hak etmememe rağmen beni hiç ağ
latmadığın için,

Hangi paranın kaç lira olduğunu öğrettiğin 
için,

Sana “haberleri” seyrederken rahat vermedi
ğimde beni pencereden fırlatmadığın için

Geçit törenlerini izleyebilmem için beni sırtı
na aldığın için,

Yüzmeyi öğretip, benimle suda kaydırak oy
nadığın için,

O inanılmaz okul maceralarımı har zaman 
dinlediğin için

Babaların da canlan istediğinde anneler gibi 
iş yapabildiğini gösterdiğin için,

BENİM BABAM OLDUĞUN İÇİN 
TEŞEKKÜRLER.
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Rliukt 
m için.,

Belediye Meclisi toplantısında imarla ilgili konuların görüşülmesine devam edildi.

Belediye şirketine kıskaç
974 yıhndjjı 
n Babalar t 
ı kadar 
ansa da ik

Eski Başkan Nurettin Avcı tarafından kurulan “Doğalgaz Şirketi ”nin yönetim kurulu üyeleri 
Belediye tarafından belirlenecek. Başkanın önerisini Belediye Meclisi oybirliği ile kabul etti. 
Ruhsatı olup iki yıldır inşaatına başlamayan veya çeşitli nedenlerle Yapı kullanma İzni alamayan
(inşaatların durumunun görüşüldüğü meclis toplantısında, konunun hukuki, durumunun incelenmesi 

SkS için komisyona gönderildi.

luşûnutoj

iden

4“ oijîjjı

Belediye Meclisi'nin Haziran ayı toplantı
larına devam edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Turgut'un 
başkanlığında toplanan Belediye Meclisi'n- 
de Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Meclis-;
te görüşülerek karara bağlanması istenen 
konular ele alındı.

Toplantıda söz alan Belediye Fen İşleri 
Müdürü Harita Mühendisi Habip Aslan,
"ruhsat almış ancak yasalara göre iki yıl 
içinde inşaatına başlamamış olan vatan
daşların dilekçelerini yenilemeleri gerek
tiği halde yenilemediğinin görüldüğünü, 
inşaatına başlayıp 5 yıl içinde bitireme- 
miş olanların durumunun ne olacağı, 5 
yılhk süre dolduğu halde inşaatlarını bi
tirmeyenlerin durumu ile eski dönemde 
Fen İşleri Dairesince projeye uygun bu
lunmadığı halde Belediye Başkanı tara
findan imzalanan projelerin ceza ile ruh
sat verilmesinin bu dönem nasıl olacağı
nın aydınlanması gerekir." dedi.

i İmar yasasının süresi geçen ruhsatlara 
vatandaşların dilekçe vermesi durumunda

yapılaşma anında önlenir.” dedi.
Konunun hukuki boyutlarının araştırı

larak komisyona gönderilmesi önerisi oya 
sunularak kabul edildi. Geçtiğimiz meclis 
toplantısında kurulan, Gemlik Belediyesi 
hesaplarını inceleme ve iyileştirme komis
yonunca hazırlanması gereken raporun za
man darlığı nedeniyle hazırlanamadığı be
lirtildi. «

Daha sonra eski Belediye Başkanı Nu
rettin Avcı tarafından kurulan "Doğalgaz 
Dağıtım Şirketi” ile ilgili Belediye Başkanı 
Mehmet Turgut söz alarak bu şirketin daha 
kuruluş aşamasında olduğu, Yazı İşleri Mü
dürlüğü’nde şirketle ilgili hiçbir yazışmanın 
görülmediğini belirterek, “Şirketin yöne
tim kurulunda bulunan sembolik serma
yeli eski meclis üyesi arkadaşlarımız bu 
dönem seçilemediler. Bunların burada 
bulunan sermayeleri küçük de olsa ileri

ruhsat yenilemesi yapabileceğini söyleyen 
Belediye Başkam Mehmet Turgut, “Fen İş- 
jleri Müdürlüğü bu dilekçe yi meclise 
önermekle bizleri fuzuli yere işgal edi
yor. Yasa açıkça yapılacak işleri gösteri
yor” dedi.

Fazilet Partili üye Erdinç Arabalı ise Fen 
İşleri Müdürlüğü’nde kaç tane 5 yılı aşkın 
ruhsat, kaç tane 2 yılhk süresi dolmuş ruh
sat bulunduğunu belirterek, "Vatandaşla
rın inşaatım kontrol etmek Fen İşlerinin 
görevidir. Temel ruhsatı, demir ruhsatlı- 
lar ile diğer ruhsatlar alındığında görevli
ler yer belirlenmesi yapmalı ve bu inşaat
tan her aşamada kontrol etmelidir. Bun
lar yapılırsa vatandaşın proje dışı inşaat 
yapması imkansız olur. Kaçak ve izinsiz

de babadan oğula devredecek bir miras 
gibi kalacak, gerektiği zamanlarda yöne
timde sorunlar yaşanacaktır. Bunun için 
anasözleşmede değişiklik yaparak yöne
tim kurulunda bulunan kurucu üyelerin 
B tipi hisS'e senetleri için kurucu asıl şir
ket olan Belediye’nin göstereceği meclis 
üyeleri oFırak belirleyelim. Böylece her 
seçimden’sonra yönetim kurulu da değiş
miş olur. Şirket daha sağlıklı çalışır” de
di.

Tartışmalardan sonra belediye başkanı- 
nın teklifi kabul edildi.

Yazışmaların Belediye Hukuk İşleri Mü- 
dürlüğü’nce yapıldığı öğrenildi.

SOKAK ADLARI
Belediye N^eclisi’nin görevleri arasında 

yeni açılan sokak ve caddelere ad verilmesi 
konusunun da bulunduğunu hatırlatan 
Belediye Başkanı Mehmet Turgut, bazı so

kakların adlarının bulun
madığını, bunun geçmiş 
yıllarda olduğu gibi Beledi
ye meclis üyelerinin soyad- 
lannın verilmesini önerdi.

Başkanın teklifi oy çok
luğuyla kabul edildi.

Belediye Başkanı Meh
met Turgut daha sanra İs
panya Hükümetinin Türki
ye ile yaptığı ikili anlaşma 
gereği açacağı 25 milyon 
dolarlık kredi konusunda 
belediye meclisi üyelerine 
bilgi verdi.

Belediye Meclisi komis
yonlara gönderdiği konula
rı görüşmek üzere başka
nın çağıracağı bir zamanda 
olağanüstü olarak toplana
cak.

Okullar

tatiline®' 
giriyor *

1998-99 öğretim ve 
eğitim yılı hafta sonun
da sona eriyor.

Bir yılı çalışarak ge
çiren öğrenciler 25 Ha
ziran günü 13 Eylül 
gününe değin uzun bir 
dinlenme maratonuna 
çıkacakla!-.

Cuma günü karne 
alacak olan ilçemizdeki 
ilk ve ortaöğrenim oku
lu öğrencilerinden ba
şarısız olanlar 1 Tem
muz günü ortalama 
yükseltme sınavlarına 
katılacaklar.

Öğretmenler, 9 Tem
muz 1999 günü yaz ta
tiline başlayacak. Ta
tilleri 1 Eylül 1999 gü
nü sona erecek.

Öğretmenler ise 9 
telmuz günü tatili baş
layacak, 1 Eylül günü 
görevlerinin başına dö
necekler.

İlçe Milli Eğitim Mü
dürlüğünden aldığımız 
bilgilere göre 1998-99 
öğretim yılında ileçe- 
miz ilköğretim okulla
rında 210 derslikte 
11513 öğrenci öğrenim 
görüyor.

Orta dereceli okul
larda ise 93 derslikte 
3170 öğrenci okuyor. 
İlçemizdeki toplam öğ
renci sayısı 14683 kişi.

Ayrıca 362 sımf öğ
retmeni, 137 de branş 
öğretmeni bulunuyor.

Anadolu Lisesi öğrencisi Hazırlık sınıfı 
öğrencisi ABD Başkanına barış için yazmıştı

Clinton’dan Filiz’e 
mektup geldi

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi Hazırlık B sınıfı öğ
rencisi Filiz Bilgin, ABD Başkanı Bili Clinton’a Kosa- 
va'nın bombalanması üzerine yazdığı mektuba cevap gel
di.

19 Mayıs öncesi İngilizce ders öğretmenleri Hüseyin 
Üstün’ün verdiği bir ödev üzerine, NATO’nun sırp güçleri
ni bombalamaya başladığı sıralarda, ABD Başkanına 
mektup yazan Filiz Bilgin, Clinton’dan dünyadaki savaş
ların sona erdirilmesini içeren, barış çağrısı yapan bir 
mektup yazdı.

BARIŞ ÇAĞRISI
Savaşların insanları öldürdüğünü, çocukların annesiz 

babasız kaldığını, açlık ve sefaletin savaşlarla ortaya 
çıktığını yazan Filiz Bilgin, Clinton’dan dünyadaki 
savaşların durdurulmasını istemişti.

Geçtiğimiz hafta postacı Filiz Bilgin’e ABD damgalı bir 
mektup getirdi. Arkadaşlarından kendine mektup geldiği
ni sanan Filiz, zarfı açınca şaşırdı!

ABD’nin Başkanı Bili Clinton’un imzasını gören küçük 
Filiz, sevincinden göklere uçtu.

ABD Başkanı CLtNTON, Filiz bilgine şöyle sesleniyor
du:

'Sevgili Filiz. 9.999
Düşüncelerini benimle paylaştığın için teşekkür 

ederim.
ABD’nin başkam olarak gençlere parlak bir gelecek 

yaratmakta yardım etmek isterim.
Eğer, birlikte çalışırsak, dünyayı değiştiririz. Çev- 

reyi temizleyebiliriz.
Sizin yardımlarınıza ihtiyacımız var ve bütün ülke

lere bunu birlikte anlatabiliriz.
Ülkemle ilgilendiğin için seni takdir ediyorum.
Sevgilerimle.”

Bili Clinton

Okul ikinci mezunlarını pilav günü ile uğurluyor

Anadolu Lisesi 
öğrencileri bugün 

kep giyiyor
İlçemizde kurulduğu günden beri eğitim ve öğretim 

alanında başarılara imzasına atan Celal Bayar Anadolu 
Lisesi bu gün düzenlenecek törenle ikinci mezunlarına 
kep giyme töreni düzenliyor.

Anadolu Lisesi Müdürü İdris Aka, okullarının geçti
ğimiz öğretim yılında birinci mezunlarını verdiğini, haf
ta sonunda sona erecek olan 1998-99 öğretim ve eğitim 
yılı nedeniyle bu öğrenim yılı mezunlarının Kep Giyme 
Töreninin bugün saat 17.oo de okul bahçesinde düzen
lenecek törenle gerçekleşeceğini söyledi.

Aka söyle konuştu:
" Celal Bayar Anadolu Lisesi yetiştirdiği öğrenci

lerinin başarılarıyla gurur duyuyor.
Gemlik'in adını yurt çapında duyuran bu öğrenci

lerimize her yıl yenileri ekleniyor.
Bu yıl ikinci mezuniyetimizi veriyoruz. Bunun 

için bugün saat 17.oo de yapacağımız Kep Giyme tö
renine öğrencilerimiz, ilçe yöneticilerimiz ve velile
rimiz katılacak.

Geçtiğimiz yıl mezun ettiğimiz öğrencilerimizi de 
törene davet ettik. Kep giyme törenlerinde pilav şö
lenimiz de olacak ve bunu gelenek halinde her yıl 
tekrarlayacağız.” dedi.

Kep Giyme töreninde öğrenciler adma okul birincisi 
öğrenci bir konuşma yapacak, okul kütüğüne plaket 
çakacak,

Daha sonra okul müdürü ve İlçe Kaymakamı Şener 
Can bir konuşma yapacak.

92 öğrencinin kep giymesinden sonra pilav yenecek, 
spor salonunda Hazırlık sınıfı öğrencileri tarafından 
hazırlanan resim ve İngilizce projeler sergisi açılarak

İmralı Adası’nda süren duruşmaya yarın 
devam edilecek.

Avukatlar, Ocalan
ile görüştü

İmralı Adası’nda tutuk
lu bulunan PKK Lideri Ab
dullah Öcalan’ın duruşma
larına 15 günlük aradan 
sonra yarın devam edile
cek.

Savcıların idam istemi 
ile yargılanan Abdullah 
Öcalan’ın savunma hazır
lıklarının sürdüğü öğrenil
di.

Dün, ilçemize gelen 
Öcalan’ın avukatları İrfan 
Dündar, Mahmut Şakar, 
Kemal Bilgiç, Serkan Ak
baş, saat O9.oo’da İlçe Jan
darma Bölük Komutanlı-

ğı’na geldiler.
Avukatların kimlik

kontrolünden sonra İmralı 
Adası’na gittiler. '»

Abdullah Öcalan ’ ile 
yaklaşık iki saat görüşen 
avukatlar, akşam- saatle
rinde Gemlik’e döndüler.

Avukatlar, İstanbul’a 
dönerken, yaptıkları açık
lamada Öcalan’ın yazılı ve 
sözlü savunma yapacağını 
ifade ettiler.

Avukatlardan Mahmut 
Şakar, yargılamanın bu 
hafta içinde sona ereceğini 
söyledi.
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şiir bahçesi
GARDAŞ

Tertemiz kalmak istersen eğer, 
Sakın kfrnseyle görüşme gardaş. 

Bu dünya kahpe dünyasîymjş meğer, 
Kimseye yönünü danışma gardaş.

Kör gibi dolaş, garip garip gez, 
Arkanı kolla, her şeyden hile sez, 
Ölürsen gurbette bulamazsın bez 

Kefen almayı unutma gardaş.
Güven olmaz elin oğluna, kızına, 
İlaç olmaz kimse, ağrıyan sızına, 

Bakmazlar, alnındaki garip yazına, 
Birgün, bir köşeye sızarsın gardaş.

Serin ol, o kadar derin düşünme, 
Yardım et fakire, sakın üşenme, 
Olduğun yere yerleş, bir de ~a, 
Arkadan kuyuyu, kazarlar ç

(23 Şubat 1972) Çetinkaya H. Bayraı >, *5.

ŞAİRLİK
Yazmak iyidir ama, dizmek zor, 
İnanmazsan gitte bir şaire sor, 

Ama o gizli, çok gizli bir sır, 
Şairlik bu, ne yapalım arkadaş.

Şair sessizdir, bir şey söylemez, 
Bazan ekmek, aş bile yemez, 

ı Bir gün boyu, belki hiç gülemez, 
Şairlik bu, ne yapalım arkadaş.

Şair sustumu, bir vatan batar, 
Şairin kaleminde binlerce kalp atar, 
Hele bak şu deftere, ne sırlar yatar? 

.Şairler bu, ne yapalım arkadaş.
Şair söyledi mi, herkes dinlemeli, 
Kelimeler şairin elinden inlemeli, 
Gerçeği görüp doğru söylemeli, 
Şairlik bu, ne yapalım arkadaş.

Dile getirir aşkı, şairin kalemi, 
Gir şair kılığına, gör gizli alemi, 
Borç bilmeli şaire, bir millet selamı, 
Şairlik bu, ne yapalım arkadaş.
 (15 Mayıs 1973) Çetinkaya H. Bayram ARSLANTAŞ.

Bu yaz sıkıntısı çekilmeyecek

WC KÛPLÛMU l/F
Pimin nam miEMuni

Eski Belediye Başkanı Nurettin Avcı 
tarafindan ilçemiz taş ocakları mevki
inde çıkartılan artezyen süyunun ana 
şebekeye bağlanması için gerekli olan 
2100 metre boruların döşenme çalış
malarına başlandı.

İller Bankası tarafindan projelendi
rilen ve boru, işçilik bedelleri 83 mil- 
yan 250 milyon lira olan döşeme işinin 
çalışmaları Belediye Su İşletmesi ekip
leri tarafindan yürütülüyor.

İller Bankası’na ödenecek bedelden 
işçilik ücreti olan yaklaşık 30 milyar li
ranın düşüleceğini belirten Belediye 
Başkanı Mehmet Turgut, belediyenin 
üç elektrik panosu ile trafo, iki direğe 
ve malzemelere yaklaşık 6 milyar 500 
milyon lira ödeneceğini aynca, 10 mil
yar liraya iki pompa, ileride de 4 milyar 
liraya da bir pompa alınacağını açıkla-.' 
dı.

Belediye Başkanı Turgut, boru döşe-' 
me işlerinin 1 Temmuz'a kadar bitiril
mesini planladıklarını, İller Banka- 
sı'nın yapacağı işlerin ise 5 Temmuz'da 
sona ereceğini belirterek, Gemlik’e en 
geç 10 Temmuz’da su vereceklerini, 
böylece ilçede su sıkıntısının giderilece
ğini söyledi.

O PLASTİK KİMLİK KARTI
O PERSONEL KARTI

O ÖĞRENCİ KARTI
O TANITIM KARTI

O FATURA KARTI
MATBAAMIZDA İTİMA İLE ÇAPILIR

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No : 51/ A GEMLİK

(Bankacılar Lokali Karşısı)
Tel : (0.224) 513 17 97

Evlenecek ve Nişanlanacak Gençler;
Türkiye'nin En Kaliteli Davetiye Çeşitlerini 

Bir Günde Basıyoruz.
Zengin Katalog Çeşitlerimizi Görmeden Karar Vermeğin.

KALİTE - UCIZLIIK 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 & Fax : (0.224) 513 17 97
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YARI ŞAKA YARI CİDDİ Erol GÜRÇAY

SANAT NEDEN ÖNEMLİ?
İktidarlarla ve erk sahipleri sanatın gücün

den daima korkmuşlardır. Sanatçılar yaratma 
özgürlüğünü kullanırken düzenle çatışmak 
zorunda kalmışlardır çoğu kez. Sanatçı düşü
nen, gören, yorumlayan, eleştiren, değiştiren 
kişidir. Sanatçı için sanat önce kafa da doğar.

İnsana, yaşama ve olaylara farklı bakmayı 
denediği için sanatçıya marjinal gözüyle bakı
lır toplumumuzda. Sanatçılar iyi bir gözlemci
dir. Kendi renklerini kullanırlar. Kendini ara
yan bir kişinin doyumsuzluğunu yaşarlar. 
Toplumumuzda entel, toplum kaçağı, uçuk 
tanımlamasın, sanatçılara yapılan haksız bir 
tutum olarak görüyorum. İyi sanatçının yanı 
sıra bencil, tutarsız, topluma formasyon ol
mayan sanatçı yok mu? Yok olması mümkün 
mü? Kültürün yozlaşmasına neden olan sa
natçı demeyeceğim, kişiler yok mu? Diyalek
tik yasalarına göre her şey kendi zıddını için
de barındırmıyor mu?

Okulların kitaplığına kaç edebiyat ve sanat 
dergisi giriyor? Sergi ya da müzeleri gün de 
kaç kişi geziyor? Kaç kişi sanatla uğraşıyor? 
Yakın çevremizden haftada bir kitap okuyan 
kaç kişi tanıyorsunuz? Sorular..., sorular....

Sorulara verilen yanıtlardan bir sağlıktık 
belirtisi çıkacağını ummuyorum, daha doğ
rusu beklemiyorum. Her sevgi biçimi gibi sa
nat sevgisi de paylaşarak çoğalır.

Güzel sanatlar ve özellikle müzik halkla sı
kı sık yüzyüze getirilmeli. Bu çabalar ile ülke
nin kalkınması hızlanır. Gerilemenin karşısı
na ancak sanatla karşı çıkılabilir. Ortaçağ ka
ranlığına gömülme tehlikesi sanatın gücüyle 
yok edilebilir.

Sorunları şiddetle çözmek azalır, yok olur. 
Kurtarıcı aramalar biter. Yılgınlıkla köşeye çe
kilmenin yerini devinim alır. Nitelikli sanat 
beğenisi geliştiğinde ilişkilere kalite gelir. Ko
nuşmayı, uzlaşmayı, öğrenmeyi yaşam biçimi 
yapabiliriz.

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Gemlik
Doğalgaz Projesi

Gemlik’teki tüm Belediye Başkan 
adaylarının ortak bir vaadi vardı.

“Gemlik’e doğalgazı getireceğiz” 
dediler.

Hatta bazıları tarih bile verdi.
- Eski Başkan Avcı- Eylül-Ekimde 

işlem tamam dedi.
- Yeni Başkan Turgut ise, (1) yıl 

içinde olacak dedi.
Küçük arşivimi karıştırırken, bir ya- 

zım gözüme çarptı.
5 Eylül 1995 tarihli, “Mega Proje” 

isimli bir yazı.
Doğalgaz Projesi ile ilgili bir yazı.
Dönemin Belediye Başkanı Sayın 

Nurettin Avcı’ya sunulan bazı öneri
ler vardı.

Sayın Avcı bu dönemde biraz ha
reketlendi.

Bir takım dokümanlar hazırlattı.
Ara, ara Ankara’ya gitti, geldi.
Ama. Somut bir gelişme sağlaya

madı.
Görev süresi bitmek üzereydi.
Ani bir çıkışla, doğalgaz şirketini 

kurdu.
Halbuki yıllar önce, bu tip Şirket

leri kuran belediyeler vardı.
Bu şirketler ne işe yarı yordu.
Bu şirketler, Belediyeyi “BO- 

TAŞ”ın egemenliğinden ve Devlet 
bürokrasisinden kurtarıyordu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de, 
bu şirketi kurmakta gecikti.

Yıllarca “BOTAŞ”ın yapacağı, bo
ru hatları ihalesini bekledi durdu.

Ne Gemlik Belediyesi’nin, ne de 
Bursa Belediyesi’nin İstanbul Beledi
yesi tarafından kurulan ‘İGDAŞ’ı in
celemeye akıllan yetmedi.

’ jiNeyse, artık geçmişe takılıp kalma- 
y®gerek yok.

Bugüne dönelim.
Şimdi Belediyemizin, bir Doğal

gaz Şirketi var.
Önümüzde, bu örnek uygulama

ları yaşayan İstanbul ve Ankara Be
lediyeler var.

Bilgi alış-verişinde bulunmak 
için, bazı gerçek uzmanlar bu Beledi
yeler gönderilebilir.

Veya. Bu belediyelerden geçici o 
larak, bazı uzman kişiler Gemlik Be
lediyesine transfer edilebilir.

Sayın Başkan Mehmet Turgut’un 
Belediyenin günlük yoğun işlerinde 
boğulmadan, şimdiden bu tip “Mega 
Projeleri” ateşlemesi gerekir.

Zaman çok çabuk geçiyor.
Şöyle göz açıp kapatıncaya kadar, 

(1) yıllık sürenin geçtiğini görürsünüz..
Belediyenin rutin işlerden sıyrılıp, 

yavaş yavaş büyük projelere ve kur
may işlere girme zamanı gelmiştir.

Haftanın Fıkra
Temeli paraşüt ile atlama eğitimi 

için Avrupa’ya gönderirler.
Dershanelerdeki teknik eğitim sona 

erer.
Sıra, Yüzbaşı nezaretinde paraşütle 

atlamaya gelir.
Yüzbaşı uçakta, Temel’e son uyarı

larını yapar.
“-Uçaktan atladıktan sonra en üstteki 

birinci düğmeye basacaksın ve paraşüt 
açılacak.”

Eğer birinci düğme çalışmaz ise, 
ikinci düğmeye basarsın, o zaman ye
dek paraşüt açılır.”

Temel bu uyarıları dikkatle dinledik
ten sonra şu soruyu sorar.

“-Peki. Her iki düğmede çalışmaz 
ise” diye sorar.

• Yüzbaşı anında cevap verir.
“-0 zamanda Meryem Anaya dua 

edeceksin”
Nihayet uçaktan atlama zamanı gelir.
Yüzbaşı uçaktan atlar ve kısa za

man sonra paraşütü açılır.
Sıra Temel’e gelir o da uçaktan at

lar.
Birinci düğmeye basar, paraşüt 

açılmaz.
Telaşla ikinci düğmeye basar, yedek 

paraşüt de açılmaz.
O zaman dua etmesi gerektiğini an

lar.
Ama. Kime edileceğini o anda hatır- 

layamaz. ...
Hızla yüzbaşının yanından yere dü

şerken sorar.
“Hangi kârıya dua edecektim yüz

başım”

Sözün Özü
Okumak bir insanı doldurur, 
İnsanlarla konuşmaya hazırlar. 

Yazmak ise olgunlaştırır.
“Francis Bacon”

Okumak, konuşmak ve yaz
mak, çağdaşlığın simgesidir.

Bu özelliklere sahip olan 
insanlar, yeniliği, güncelliği ve 
değişimi emsallerinden önce 
yakalarlar.

Bu özelliklere sahip olmanın 
önemi, sadece bilim açısından 
değil, dini açıdan da geçerlidir.

"uçuk" bir söz
O kadar aptaldı ki, 

röntgen filmini çektirmeye saçını 
yaptırarak gitmişti.

Zamlar ve Faizler
Kurtuluş Savaşı yıllarında, ola

ğanüstü dönem yaşandı.
O günkü şartlara göre, (6) aylık 

geçici bütçeler yapıldı.
Bu yılın ilk (5) ayını da, bütçesiz 

tamamladık.
Demek ki o günden bu güne, de

ğişen bir şey olmamış.
Yine, haziran ayı geldi, çattı.
Memur ve emekliye, verilecek 

zam gündemde.
% 20 zammın bütçeye yükü ne 

kader.
Yaklaşık 500 trilyon olduğu söy

leniyor.
Şimdi memur zammını, bir yana 

bırakalım. .
Geçici bütçenin dengelerine 

bakalım.
- Beş aylık bütçe açığı 5,5 katril

yon-.
•- İlk (5) ayda ödenen faiz 4 trilyon.
- Her gün faize ödenen para 30 

trilyon.
Peki. Bu büyük faizler kime öde

niyor.
Bankaya para, yatıran halka diye® 

çeksiniz.
Ama. Ne yazık ki onlara değil.
Bu büyük faiz holdinglere ve 

dolayısıyla onların sahip olduğu 
bankalara ödeniyor.

Alışveriş yok. Esnaf kan ağlı
yor.

Piyasada durgunluk almış başı
nı gidiyor.

Bu olumsuz şartlara karşılık, 
bankalar nasıl kar ediyor.

Para babaları çok iyi tezgah 
kurmuş.

(%75-80) ile, halkın parasım 
bankalarında topluyorlar.

Borç batağındaki devletin, hazi
ne bonosu ihalelerini kolluyorlar.

(%115-120) faiz üzerinden, dev
letin hazine bonolarını alıyorlar.

Yani (%75-80) faizle halktan 
topladıkları paraları, (%115-120) 
faizle Devlete satıyorlar.

- İşte “bütçenin kimyası” böyle 
bozuluyor.

Esas soygun göz ardı ediliyor.
Medyada, bu konuları ısrarla iş

lemiyor.
Çünkü her medya grubunun, 

artık bir bankası var.
Dikkatler, maaş zamlarına çeki

liyor.
Çalışan kesim, yıpratılıyor.
Hatta bazen, aşağılanıyor.
Esas bütçeyi soyanlar, manşete 

çıkarılmıyor.
Yarışma programlarıyla, televo- 

lelerle halk uyutuluyor.
Sürekli bir gerginlik politikasıy

la, açlık sınırına gelen halk sindiri
liyor.

Terörün her çeşidi tehlikelidir.
Ama. En tehlikelisi “ekonomik 

terördür.”
Bu terör; halkı toplumsal patla

maya bile iter.

Matbaamızda bilgisayar 
Sistemiyle kaşe ve mühürleriniz 

30 dakikada yapılır. 
BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET 
Gazhane Cad. No: Ğl/A 
Tel : 513 17 97 GEMLİK

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

110
155
156 
5131055
5131879 
513'1206

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

5131051
5131052
5131053
5132954
5131028

VAPUR

NÖBETÇİ ECZANELER
22 Haziran 1999 Sah flO/.-SENOCZANESİ

23 Haziran 1999 Çarşamba İSTİKLAL ECZANESİ
24 Haziran1999 Perşembe i ERÇEK ECZANESİ • /

25 Haziran 1999 Cuma________ ENGİN ECZANESİ
26 Haziran 1999 Cumartesi VEZİROĞLU ECZANESİ

27Haziran 1999 Pazar SERİM ECZANESİ

28 Haziran 1999 Pazartesi . YİĞİT ECZANESİ

ULAŞIM
Uludağ Turizm 5131212
Aydın Turizm 5132077

Resmi Daireler 
TEK Anza 
TEK İşletme 
Turizm Der. 
Spor Sah. 
Orm. Böl. Şf. 
MIHI Eğt. Md. 
Halk Eğt. Mrk. 
Halk Kütüp.. 
As. Şb. 
karayollan 
Liman Bşk. 
Mal Md. 
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu SIc. Md. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Tekel Md.
Ver. Da. Md. 
İlçe Tar. Md. 
İlçe Seç. Md.

5132066 
5134503 
5131274 
5140095 
5131286 
6131174 
5131846
§131353 
5131057
5131308 
5131133 
5131095
5133742 
5131507.
5131414 
5131364
5131411- 
5131042
5132360 
5131186 
5134994

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

Kartal-Yalova:(lşgünü) 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 Slrkecl-Yalova:(İşgünû) 09.15- 

14.15-18,15 (Tatil) 09.15-14.00-18.15

PETVİZ OTOBÜSÜ
Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-13.00- 

14.30-16.Ö0-17.30-19.00-20.30 
(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- 9.45-12.4017.15-

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

Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-18.25 
(Hattasonu): 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) 

08.30-10.30-12.30-14.30-16.30-17.30-19.30-20.30- 
22.30 (Cuma-Pazar)

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

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

5131821
5132467
5133240
5132324
5143550

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

5134521-23 
5134520 
5132432 
5134521-122 
5134521-115

, 5132325
I- 5134521-182 

5134521-111 
Yalnız 185

TU1* DAĞITICILARI
Aygaz 
Ozgaz 
Tekgaz 
Ocakgaz 
Ergaz 
Ipragaz 
Habaşgaz 
Llkltğaz 
Yeni Ukltgaz 
Alevgaz 
BP Gaz

513 12 95 
514 1700 
513 16 37 
513 16 37
513 88 43 
513 22 59
513 45 46 
514 28 41
513 65 00, 
513 40 95
514 59 81

SATHJK
Balıkpazan 2+1

deniz gören

110 m2 daire

Tel
513 17 97

KİRALIK

Kumla’da
Havuzlu 
75 m2

5131797



22 Haziran 1999 Salı
Sayfa: 6

Hasanağa ve Karacaali Kamplarında ya başladı

izciler kampta
Milli Eğitim Bakanlı

ğına bağlı olan ilçemiz 
Hasanağa ve Karacaali 
kamplarında yaz dönemi 
kampları izcilerle başla
dı.

21-30 Haziran tarihle
ri arasında Hasanağa 
kampında yaz kampına 
başlayan Karabük, Anka
ra, Bursa, İskenderun ve 
Ankara’dan gelen 120 
küçük izci ile Alma- 
ta’dan gelen 21 öğrenci 
bulunuyor.

Kamp ilgilileri bu se
zon ilk kez 4. ve 5. sınıf 
öğrencilerinin kamp yap
maya başladıklarını,

kampların yeni arkadaş
lıklar kurma, birlikte ka
rar verme ve paylaşma 
duygularım geliştirdiğini 
belirterek, ikinci devre
nin 1-7 Temmuz arasın
da izcilik, 8-24 Ağustos 
tarihleri arasında orta
okul ve lise dengi okullar 
öğrencileri 26 Ağustos-1 
Eylül tarihleri arasında 
ergin izci kanım açıla
cak.

Karaçalı lu.! mia ise 
gençlik kampları devam 
edecek.

' İlgililer, birinci dö
nem kampına İstanbul 
Spor Akademisi son sınıf

öğrencisi 130 kişi kampa 
devam ediyor.

Kampların eylül ayına 
kadar devam edeceğini 
Söyleyen ilgililer, öğren
cilerin 8 günlük kamp 
dönemlerinde sabah 
kahvaltısından sonra te
mizlik işlerini tamamla
dıklarım, daha sonra çe
şitli etkinlikler için grup
lara aynldıklarmı belirt
tiler.

Kamplarda resim, 
folklör, spor, yüzme, mü
zik, el şanatları gibi çe
şitli beçeriler kazananlar 
öğrenciler evlerine dönü
yorlar.

Yeni dönem projelerini hazırlıyorlar

Rotaryen hanımlardan
yardımlara devam

Gemlik Rotaıy Kulübü 
üyelerinin eşleri 1999- 
2000 yılında yapacakları 
projeleri görüştüler.

Kulüp Lokalinde bugün 
toplanan rotaryen eşleri, 
1999-2000 yılında üç öğ
renciye burs verecek, Ra
mazan Bayramında yoksul 
öğrencileri giydirecekler,

doğa ve çevre gezileri dü
zenleyecekler.

Rotaryen eşleri ayrıca 
Kermes düzenleyerek ge
lirleri ile öğrencilere katkı 
sağlayacaklar.

Okullarda çocuk sağlık 
ve Çocuk Ruh Sağlığı ko
nulu kçnferanslar verile
cek.

Öte yandan Rotaryen 
eşleri perşembe günü saat 
11.30’da Askeri Hara ve 
Garnizon Komutanı Nail 
Uygun’u, cuma günü saat 
10.30’da Kaymakam Şe
ner Çan’ı ve aynı gün saat 
lO.oo’da Belediye Başkanı 
Mehmet. Turgut’u, maka
mında ziyaret edecekler.

FOTO Ş€N
GEMEİK FOTOĞRAI^ILIĞIAOA 

30. YEL
YU s 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 Poloroıd anında vesikalık

O Düğün Nişan çekimleri
O Aceje amatör baskısı

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 ARATIN. 
SİZE UYGUN ÇÖZÜM BULACAĞIMIZA İNANIYORUZ.

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

DÖKTAŞSPOR KULÜBÜ
Spor- Kültür- Sosyal Etkinliklerle 
1999 YILI YAZ SPOR OKULU

07-18 Yaş Grubu Çocuklar
I . Dönem : 12 Temmuz - 30 Temmuz
II .Dönem : 02 Ağustos - 20 Ağustos
III .Dönem : 23 Ağustos - 10 Eylül

O TECMİPELİ LLNTİlENÖİlLEP
O PlRNU PP06MM

O Kapan Spor S'honu
O Ounvo
O S'ervi s

O FoPMK-foPT

vaz OKULU
O Tek dönemlİk ppmpum
O İKİ DÖNEMLİ PP06PKM 
O Uç DÖNEMLİ PP06RKM 

f EKLİNDE T FNPKU VKP!OH

UVÛUIKNKCNKT^

ÜCRET:
Tek Dönendik Program : 10.000.000.- TL.
İki Dönemlik Program : 17.500.0Ö0.- TL.
Üç Dönemlik Program : 25.000.000.- TL.

KAYIT ve DANIŞMA : (0.224) 573 89 01

DÖKTAŞSPOR KULÜBÜ
Spor- Kültür- Sosyal Etkinliklerle 
1999 TILI YAZ SPOR OKULU

08-14 Yaş Uruba Çocuklar
Dönem : 05 Temmuz - 30 Temmuz
O Trceüerıi eNrernöeıre

O Pihnu peoeenM
O MîNi çiM rene

O Ronvo
O S'reuii

O Foeun-Ş'opT

ÜCRET: 4.000.000.- TL.
KAYIT ve DANIŞMA: (0.224) 573 89 01

ÇIRAK 
ARANIYOR
Matbaacılıkta 
yetiştirilmek 

üzere 
ÇIRAK 

ARANIYOR
KÖRFEZ 
OFSET

Tel : 513 17 97 
GEMLİK

SATILIK DAİRE
Gemlik Emin Dalkıran 

Kordonu’nda
Denize karşı 3+1 

Hidroforlu-Kaloriferli
Asansörlü 130 m2 

80.000 DM
Tel: (0.542) 233 98 24



Apo’ya idam
imralı Adası’nda yargılanmakta olan 30 bin insanın ölümünden 

sorumlu PKK lideri Abdullah Öcalan’ın bugünkü duruşmasında iki 
nolu Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi hakimi idam kararı verdi. 
.. Bütün dünya' tarafından ilgiyle izlenen davada yargıç 
Ocalan’ın vatana ihanet, bölücülük, ülkeyi parçalama ve cinayete 
azmettirmekten suçlu bularak TCK 125 maddesine göre idamına 
karar verdi. Karar Mudanya’da bulunan müdahillerce sevinçle 
karşılandı.

DSP, ANAP ve MHP birlikte hareket etme kararlılığını sürdürüyor.

Sorunlara birlikte çözüm
ANASOL-MHP hükümetinin Gemlik'teki temsilcileri Belediye’de başlattıkları birlikte hareket 

etme girişimlerini sürdürüyorlar. DSP, ANAP ve MHP ilçe Başkanla» düzenledikleri basın 
toplantısında, Gemlik’in sorunlarını masaya yatırdılar ve bu sorunların çözüme kavuşması için bir
likte hareket etme kararı aldılar. Haberi sayfa 3’de

Kabotaj ve Denizcilik 
Bayramı’nın 73. yıldönümüKapalı Çarşıya Dernek kuruluyor 

v İlçemizin ilk düzenli çarşısı olan ve Belediye tarafından yaptırılan 
“Yeni Çarşı” esnafı, çarşının yangın, sabotaj ve hırsızlık olaylarına 
karşı hiçbir güvenliğin bulunmadığını belirterek, bir dernek kurmaya 
karar verdi. Bunun için çarşı çşnafı 3 Temmuz günü saat 20.oo de 
Çarşı Kahvehanesinde bir toplantı yapacak.

Mal Müdürlüğü personeli Zeki Kalyoncu’nun 
^merdiven çıkarken ölmesi üzüntü yarattı Hükümet Konağına asansör isteniyor

J HAFTAYA BAKIŞ

Kadri GÜLER

Bir ölüm üzerine
Zeki Kalyoncu’yu kaybettik.
Zeki Bey, Mal Müdürlüğü’nde şef olarak görev yapı

yordu.
Mal Müdürlüğü, Gemlik Hükümet Konağı’nın 

dördüncü katindadır.
Yani en üst katta.
Zeki Bey, kalp hastasıdır ve her gün görevine gidebil

mek için dört katı çıkmak zorundadır.
Ayşe Hanım yaşlıdır. Tapuda işi vardır ve dört kat yu

karıya çıkabilmek için soluk soluğa kalır.
Fatma ninem kızına daire bağışlayacaktır işi Tapu 

Dairesindedir, emekliyerek çıkar merdivenleri...
Bu örnekleri çoğaltabiliriz...
Eğer bir gün işiniz yoksa dikilin Hükümet Konağı’nın 

üçüncü katına ve insanımızdan manzaraları seyredin. 
n: Acırsınız hallerine.

Vergisini alarak ayakta duran devlet, vatandaşına 
karşı nedense katı benim ülkemde.

Zeki Bey, hükümet konağında asansör bulunmama
nın kurbanı.

Belki yarın bir başka hasta veya yaşlı insan merdi
venlerin başında tıkanıp kalacak.

Ve bu duruma hepimiz seyirci kalacağız.
Bu konuda harekete geçmek zamanı geldi.
Başta Sayın Kaymakamımız Şener Can olmak üzere 

tüm daire müdürleri, Belediye Başkanımız ve sanayi ku
ruluşlarının hayırsever sahipleri, devletin yapamadığı 
asansörün yapımı için start vermeliler.

Yıllardır göremediğimiz bu durumu kısa bir sürede 
çözüme kavuşturmak o kadar zor değil.

Hükümet Konağı’nın ortasındaki boşluğa konacak bir 
asansör vatandaşa büyük kolaylıklar sağlayacak.

Başka Zekilerin aramızdan ayrılmaması için bu işi 
ciddiye alalım ve Hükümet Konağını asansöre kavuş- 

ı turalım.
Bugünden itibaren işi koyulalım.
Belediye’niıi çok katlı yapılardan istediği çağın 

kolaylığı asansör, niye Hükümet Konağı’nda olmasın.
Lütfen yaşlılar için, hastalar için bu konuya duyarlı 

olalım ve bu ayıbımızı kapatmanın yolunu birlikte 
bulalım.

Ahmet Dural Meydanında bulunan Sümerbank Satış Mağazası. geçtiğimiz hafta gece yansı aniden yandı. ■Geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat OS.oo sıralarında aniden yanmaya başlayan mağaza, itfaiyenin çabalan sonucu söndürüldü..Havanın yağışlı ye şimşeğin sıkça çaktığı saatlerde yandığı görülen Sümerbank Satış Mağazasına gelen Belediye itfaiyesi mağazanın asma kilidinin açık olduğu. kapı kilidinin de zorlanmadan açıldığını gördü.
। İtfaiye yaptığı müdahale sonucu yangını söndürdü. Yangın sonucu mağazanın yanında bulunan Acar Züccaciye mağazası da büyük oranda hasar gördü.İtfaiye raporunda mağazada, yangının kasıtlı olarak çıkartılabilecek belirtilerin bulunduğu yetkililerce belirtildi.Sümerbank Satış Mağazası daha önce de yangın tehlikesi atlattığı çevredeki işyerleri tarafından belirtildi.

1970’11 yıllarda yapılan 
Hükümet Konağına asansör 
konması isteniyor.

Yapıldığında yaşlı ve 
hasta vatandaşlar düşünül
mediği için asansör konma
yan Hükümet Konağı’nın üst 
kâtında bulunan Tapu Da
iresi ile Mal Müdürlüğüne 
çıkmak isteyen yaşlı vatan
daşlar büyük zahmet çeki
yor.

Kimi vatandaşın emekli
yerek, kiminin ise merdiven 
korkuluklarına tutunarak çık
tığı üst katlar kalp hastaları 
için ise ayrı bir sorun kayna
ğı oluyor.

Hükümet Konağı’nın, üst 
katında bulunan Mal Müdür
lüğü’nde çalışan 49 yaşın
daki kalp hastası Zeki Kal
yoncu’nun dün merdiven çı
karken kalp krizi geçirerek 
ölmesi asansör olayını gün
deme getirdi.

Hükümet Konağı’nın giri
şinde bulunan büyük boşlu-, 
ğa asma asansörün çok ko
lay bir şekilde konabileceği
ni söyleyen teknik kişiler, bu 
konuda ödeneğin bulunma

masının başlatılacak bağış 
kampanyası ile gerçekleşti
rilebileceğini söylüyorlar.

perşembe günü törenlerle 
kutlanacak.

Kabotaj Bayramı nede
niyle Atatürk Anıtı'nda saygı 
duruşunda bulunulduktan 
sonra günün anlamını belir
ten konuşma yapılacak.

Deniz şehitleri için deni
ze çelenk atılıp saygı duru
şunda bulunulacak. Öğle
den sonra ise deniz yarış
maları düzenlenecek.

Haberi Sayfa 3’te

İGemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi ilk mezunlarını verdi

Deniz yine taştı
Geçtiğimiz hafta meydana gelen fırtına ile deniz yine taştı.
Gün batısından esen şiddetli rüzgar ile taşan deniz Emin 

Dalkıran Kordonu’nun bir bölümünü sular altında bıraktı. Daha 
önce kırılan duvarlar nedeniyle başta Çocuk Parkı olmak üzere 
tüm çimenler deniz suyu içinde kaldı.

Belediye Fen İşleri dalgaların girişini kırmak için açık yerle
re kum çuvalları koyması yarar sağlamadı. Deniz taşması işyer
lerine zarar vermedi.

Anadolu Lisesi’nde kep giyme töreni
Celal Bayar Anadolu 

Lisesi bu yıl ilk mezun
larını verdi.

Mezuniyet gününde 
keplerini giyen 92 .öğ
renciye başarı belgeleri 
verildi.

Okul birincisi Osman 
Solakoğlu, okul kütüğü
ne ilk plaketi çaktı. Okul 
İkincisi Başak Tekin, 
üçüncüsü ise Beyhan 
Yaka olurken, törende 
kepler havada uçuştu, 
mezuniyet pilavı yendi.

Orta okulu bitirenle
re de cuma günü ikinci 
bir kep töreni düzenlen
di. Okul Kapalı Salo- 
nu’nda 109 öğrenciye 
veliler tarafından başarı 
belgeleri dağıtıldı.

Haberi sayfa 3’te

GÜLEN...
Gülen...
Oysa hep ağlıyor.
Ağladıkça, ağlatıyor.
Bir gülse...
Gülmez’i Güldürse...
Gülen, Gülene...
Gülenler, o zaman belki gönül verir
Gülen’e...
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CHP Kurultayı ve Bursa
CHP, onuncu olağanüstü kurultayını yaptı ve 

Parti Meclisi üyelerini seçti. Kabul etmek gerekir 
ki, CHP -her şeye karşın- iç işleyişinde “de
mokratik” ve geleceğe dönük “umut” ışıkları 
saçan bir parti. Öyle olmalı ki, seçimlerde ağır 
bir yenilgiye uğramış olması, “parti içi iktidar 
savaşımı”nı durultmuş görünüyor. 60 kişilik PM 
üyeliği için 330 küsür adayın başvurmuş olması 
bunun kanıtı.

Evet, bir yönüyle güzel bir şey bu. Ne var ki, 
bir geçiş sürecinde bile kişisel veya grupsal çı
karlar doğrultusunda bu denli ısrarlı olma, -yine- 
geleceğe dönük bazı kuşkuların uyanmasına da 
yol açmıyor değil. Gerçi perşembenin gelişi çar
şambadan belliydi. 22 Mayıs Kurultayı’nda ge
nel başkanlığa aday olanlar ve ekiplerinin, Ge
nel Başkan Öymen'in “barış” ve “uzlaşma” 
çağrılarına pek kulak asmayacakları, bu aday 
ve ekiplerinin Anadolu'yu -bu arada Bursa’yı da- 
adım adım dolaşmalarından belliydi.

Haşan Fehmi Güneş, Fikri Sağlar, Ercan 
Karakaş, Abdülkadir Ateş, Ethem Cankurtaran 
ve arkadaşlarının Bursa gezileri sırasında, Dört
ler Restaurant’da yaptıkları söyleşiye ben de 
katılmıştım. Bu ekibin, -açıktan karşı çıkma
makla birlikte- kurultayda Öymen’e destek ol

maktan çok, kendi listelerini çıkarma hazırlığı 
içinde oldukları o zamandan belliydi. Diyorlardı 
ki: “Bakacağız, Sayın Altan Öymen partinin 

yeniden yapılanmasına dönük bir PM listesi 
çıkarırsa mutlaka destekleyeceğiz, ama bu
nun tersini görürsek biz de listemizi çıkarı
rız.”

Bir listenin “yeniden yapılanmaya dönük” 
olmasının ölçütü ne idi, kime veya neye görey- 
di?

Baştan itibaren karşı olduğum ve bunu ilişki 
kurabildiğim herkese, her gruba anlatmaya ça
lıştığım bir şey vardı: CHP, yeni tasfiyeleri kal
dıramaz!

Bu düşüncemi, kısacık özel görüşmemiz sı
rasında Sayın Güneş’e de söyledim, “Onlar ve 
bizler ayrımında sonuna değin diretmek, ye
ni bölünmelere yol açabilir kaygısındayım” 
dedim. »

Bana-katılmadı. Oysa, bütün olumsuzlukları
na ve sorumluluklarına karşın, Baykal ekibini 
tümden tasfiye girişimi, -eğer başarılı olursa- 
CHP’yi yeni bir zaafa sürükleyebilirdi. Sayın Öy- 
men’in de bu noktadan hareketle, “bütünü ku
caklayıcı” ve “barışçı” ama aynı zamanda “hi
zipçiliği önleyici” bir model arayışında olduğu 
anlaşılıyordu. Kendisiyle yaptığımız görüşme
de, böyle bir model için çabaladığını doğruladı.

Yapılması gereken de, bana göre, buydu....
* * *

Kurultay öncesinde dilim döndüğünce anlat
maya çalıştım: Bu kurultayda oluşacak Parti 
Meclisi, bir yıl sonraki 'Olağan Kurultay’a 
dönük hazırlıkları yapmakla görevli «olacak.

—'’klar, başta ‘Tüzük değişikliği ol- 
partide yeniden yapılanmayı, 

öz,. .. . okratikleşmeyl içermektedir.
Onun için, Genel Başkan’ın toplumun deği
şik kesimlerinden kişileri listesine almasına 
olanak tanıyın, bina yardımcı olun, ‘adaylık 
histerisine kapılmayın.

Anlaşılıyor kİ hiçbir etkisi olmamış söyledik
lerimin. Bana, “Haklısın ağabey, ben aday ol
mayacağım" diyenler, -biri dışında- adaylıkları
nı koydular ve “hezimefe uğradılar.

Başka? Örneğin sendikaların, bazı demok
ratik örgütlerin temsilcilerinin önünün kesilmesi
ne neden oldular.

Bursa delegasyonu “dokuz” aday çıkarmış 
Parti Meclisi'nel...

Breh, breh, brehl ....
CHP Bursa örgütünün yöneticileri, SHP- 

CHP birleşmesi evresinde partinin kan kaybet
mesinden sorumluydu. 18 Nisan seçimlerinde 
de çok kötü sınav vermiş, adeta Türkiye çapın
da “başarısızlığın simgesi” olmuştu. Böyle bir 
örgütün sorumlularının, yani başarısızlığı kanıt
lanmış bir ekibin temsilcilerinin Genel Başkan 
Öymen’e, kendilerini listesine almadığı için kız

maya hakları var mı?
İl Başkanı Hasip Öztürk'e de söylemiştim, 

“Aday olma, örgütü toplamaya çalış" demiş
tim. Olumlu gibiydi. Oysa gitti ve aday oldu. 
Şimdi sormak isterim kendisine: “Koskoca 
Bursa İli’nin parti başkanının sadece 20 oy 

alabilmesi biraz ayıp kaçmadı mı?”
Hem sonra Kurultayın hemen ardından bir 

karış suratla Genel Başkanı suçlamaya kalkı- 
manın gerçekle ve insafla bağdaşır yanı var mı?

Elektrik Mühendisleri Odası’nın başkanının, 
CHP’yi bu duruma düşürmekten birinci derece
de sorumlu Adnan Keskinin listesinde işi ne, 
bunu başında bulunduğu örgüte nasıl açıklaya
cak? . :

Merak ediyorum, Şenay Özeray aday olur

ken, birlikte muhalefet uğraşı verdiği arkadaşla
rına sorma gereğini duydu mu hiç?

Kurultayda alınan sonuçlar, Bursa örgütüne 
ders niteliğindedir. Umarım, sonraki aşamalarda 
alınan bu dersten yeterince yararlanılır.

Yoksa işler sarpa sarmaya devam edip gi
der....
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KAYIP
Erzurum Nüfus 

Müdürlüğü’nden 
almış olduğum 

nüfus cüzdanım 
12.6.1999 tarihinde 

kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Sebanur HALAT

Devlet 
memuru 
olmak 
isteyenlere 
başvuru

İlk defa devlet me
muru olmak İsteyenler 
için ÖSYM tarafından 
merkezi sınav yapılacak.

Devlet memuru ol
mak isteyenler, 17 Ekim 
1999 tarihinde yapıla
cak olan sınavlar için İl
çe Milli Eğitim Müdürlü- 
ğü'ne 21 Haziran 1999 - 
5 Temmuz 1999 tarihin
de başvuracaklar.

Memur olmak İste
yenlerin 657 sayılı yasa
nın 48 maddesinde be
lirtilen özellikleri taşı
ması gerekiyor.

Memur olmak iste
yenlerin 11 milyon 500 
bin lira ile İlçe Milli Eği
tim Müdürlüğü’ne 
başvurmaları gerekiyor. 

Mac 
bıırger 
açılıyor

Ünlü Mac Burger'in 
Gemlik Şubesi açılıyor.

İstiklal Caddesi 
Özaydın Apartmanı al
tında bulunan Mac Bur- 
ğer Gemlik, 30 Haziran 
1999 Çarşamba günü 
saat 13.oo’de Gemlikli
lerin hizmetine girecek.

Doktor Feza Şen, Ha
şan Ula ve Şafak Ergül 
ortaklığında kurulan 
Gemlik Mac Burfier’de 
tost, çızburger, hambur
ger, pizza ve patlamış 
mısır satılacak.

Ayrıca evlere ve işyer
lerine özel servis yapıla
cak.

Gençali 
Köyü’nde 
halk 
oylaması

Son nüfus sayımında nüfu
su 2 bini aşan ilçemize bağlı 
Gençali Köyü’nde belediye ku
rulması için halk oylaması ya
pılacak.

Belediye kurulması için Va
liliğe başvuran Köy Muhtarlığı
nın istemi olumlu bulunarak, 
Valilikten İlçe Seçim Kurulu’na 
gönderilen yazıda, Gençali Kö
yü’nde yaşayan halkın yasa ge
reği belediye kurulup kurulma
ması konusunda halk oylaması 
yapılması gerekiyor.

Durumu değerlendiren İlçe 
Seçim Kurulu Başkanlığı, 8 
Ağustos 1999 pazar günü Gen
çali Köyü’nde belediye kurul
masına karar verdi. 1892 seç
meni bulunan Gençali 
Köyü’nde 9 sandıkta oy kul
lanılacak.

Perşembe anlayışlıdır i
İşte bu yılın da ortasını geçtik. Artık yokuş 

aşağı İner gibi daha kolay geçecek zaman. 
Böyle süresi belli olan bölümünü ben hep yo
kuş çıkmak gibi görürüm. Tam ortasında o te
pede şöyle bir soluklanırsınız ve sonra inme ] 
süreci başlar. Ve sanki bu iniş hem daha hız
lıdır, hem de daha az yorucu. Ve üstelik he
men geçer.

Mesela Ramazan ayının yansına gelince 
sanki kalan günler daha çabuk geçer ya da ne 
bileyim tatili yanladığınızda zaten tatil bitmiş 
olur. Pazartesi, salı çok zor geçer de çarşam- | 
badan sonra bir bakmışsınız cumartesi olu
vermiş.

Perşembe daha anlayışlıdır, pazartesiye gö
re.

Yaşam da öyle değil mi? Nedense olmayı 
çok istediğimiz 18 yaşma gelinceye kadar o 
onlu yıllan ne zor geçirmişizdir, Yirmili yıllar 
nispeten yavaş geçer. Ağır ağır yokuş çıkarsı- , 
nız. Hayatınızın yönünü çizerseniz bu yıllar
da. Eğitim, iş, velilik kararlan netleşir, otuzlu 
yıllar çarşambadır, cumartesi çabuk gelir. O 
yılların başmda şöyle bir düşünürsünüz ne 
eksik kaldı hayatımda diye. Şairin yaş 35 yo
lun yansı dediği gibi tepeye de bir şey kalma
mıştır hani. O düzlükten, o zirveden sonra 
iniş başlar. Kırklı, ellili yıllarda ise zaman da
ha bir acelecidir, yıllar daha hızlanır. Yaşadığı
nız günler, yaşayacaklannızdan fazladır artık.

Her neyse, ben sadece 1900’lü yılların. son 
yılının ortasına geldiğimizi ve 2000’11 yıllara 
çok az sürenin kaldığını söyleyecektim. Ve bu 
altı ayın göz açıp kapayıncaya kadar çabuk 
geçeceğini ve kendimizi 2000 yılında bulacağı
mızı hatırlatacaktım.

Ve ashnda bilgisayarın başma yüzyılın son 
festivalini yazmak için oturmuştum.

Ama işte nereden nereye. Bazen öyle olur, 
düşünceler uçuşur ve kendinizi çok farklı şey
ler yazarken bulursunuz.

Diyecektim ki Bursa Festivali’nin de ortası- 
na geldik. Başlı başına bir festival olan müthiş I 
açılış gecesinden sonra tlamenco da, sema 
gösterisi de, halk müziği de, sanat müziği de 
dinledik, Glöria Gaynor’ı da dünya gözüyle 
gördük. Bunları anlatıp emeği geçenlere te
şekkür edecektim. Kısmet değilmiş, önümüz
deki yüzyıl inşallah...

Bu uçuşan yazının finaline bir gazeteci fık
rası uyar hani..

Balonla dünya turu yapan bir adam yolunu 
kaybeder, balonu alçaltır ve aşağıdaki kırda 
yürüyen adama seslenir:

- Affedersiniz bana nerede olduğumu söyle
yebilir misiniz?

- Aşağıdan cevap gelir :
- îçi sıcak hava dolu dev bir balonun altın

daki sepette, yerden 10 metre kadar yüksek
tesiniz.

- Balondaki adam :
- Siz galiba gazetecisiniz. *
- Evet nasıl bildiniz?
- Verdiğiniz bilgilerin, yaptığınız tespitlerin 

hepsi doğru ama hiçbiri işe yaramıyor.
- Aşağıdaki sorar :
- Siz de politikacısınız değil mi?
- Evet nereden anladınız?
- Nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz, nere

ye gittiğinizi bilmiyorsunuz, durumunuzu ba
na soruyorsunuz. Sizinle tanışmamızdan ön
ceki durumunuzla şu anki durumunuz ara
sında hiçbir fark yok ama şimdi olayın sorum- | 
lusu olarak beni gösteriyorsunuz.

İyi haftabaşlan...

DSP.

anasc 
etme gi 
toplantı! 
İlkte haıI Demokr;Parti, Anan ösi ve Mili reket Parti: kanlan bir tıklan bası 
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DSP, ANAP ve MHP birlikte hareket kararlılığını sürdürüyor*

Sorunlara birlikte çödim
ANASOL-MHP hükümetinin Gemlik’teki temsilcileri Belediye’de başlattıkları birlikte hareket 

etme girişimlerini sürdürüyorlar. DSP, ANAP ve MHP ilçe Başkanları düzenledikleri basın 
toplantısında Gemlik’in sorunlarını masaya yatırdılar ve bu sorunlarım çözüme kavuşması için bir-

Kabotaj 
Bayramının 

73. yılı 
* t

kutlanacak
likte hareket etme kararı aladılar.
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Demokratik Sol 
Parti, Anavatan Par
tisi ve Milliyetçi Ha
reket Partisi ilçe baş
kanlar! birlikte yap
tıkları basın toplantı
sında, Gemlik’in acil 
çözüm bekleyen so
runlarım birlikte tes- 
bit ederek, çözümü 
ve izlenmesi konu
şunda birlikte hare
ket etme karan aldı
lar.

Demokratik Sol 
Parti İlçe Başkanı 
Belgin Savcı, Anava
tan Partisi İlçe Baş
kanı Adnan Tekin, 
Milliyetçi Hareket 
Partisi ilçe Başkanı 
Mehmet Çelik, geçti
ğimiz hafta cuma gü
nü DSP İlçe Merke
zinde biraraya gele
rek basm toplantısı 
düzenlediler.
BİRLİKTE
HAREKET KARARI

DSP, ANAP ve 
MHP’li meclis üyele
rinin de katıldığı ba
sm toplantısında ko
nuşan MHP İlçe Baş
kanı Mehmet Çelik, 
üç ilçe başkanmın 
mülki amirlerle yap
tığı görüşmelerden 
sonra Gemlik’in acil 
çözüm bekleyen so
runlarını saptadıkla-

nnı, çözüm için bir
likte hareket etme 
karan aldıklarını 
söyledi.

Çelik açıklama
sında, “ Gemlik hal
kının desteğini de 
alarak çalışmaları
mızın sürekli olma
sı kararını aldık. 
Amacımız, çalışkan 
ve üretken kadrola
rla birlikte hizmeti 
devamlı kılmaktır. 
Hiçbir kamu çalışa
nına karşı en küçük 
bir önyargımız yok
tur. Türk Milletine, 
laik, demokratik ve 
hukuğun üstünlüğü 
ilkesine dayalı Tür
kiye Cumhuriyeti 
Devletine hizmeti 
şiar edinen kamu 
görevlisi bizim en 
yakın dostumuzdur. 
Amacımız bağcıyı 
dövmek değil, Gem
lik halkına üzüm 
yedirmektir.” dedi.

Yaptıkları tesbitle- 
ri partilerinin il baş
kanlığına, milletve
killerine verecekleri
ni ve sorunların çö
züme kavuşması için 
ortak hareket ede
ceklerini belirtilen 
basm bildirisinde, 
Gemlik’in sorunları 
SSK Hastanesi, Milli

Eğitim Müdürlüğü- 
’nün Acil derslik iste
ği, Telefon Hizmetle
rindeki aksama, Dev
let Hastanesi’nin 
Hizmete açılması, 
Hükümet Binasının 
sorunları, Tapü ve 
Kadostro Hizmetleri
nin iyileştirilmesi, 
Tarım ve Ziraatçılık 
Hizmetlerinin iyileş
tirilmesi, Çevre Yolu
nun tamamlanması, 
Bankacılık Hizmetle
ri, Enerji Yatırımları
nın hızlanması, Li
man Hizmetlerinin 
iyileştirilerek devam 
etmesi, Sosyal Soru
nlar, Din Hizmetleri
nin daha iyi koşul
larda yapılması ola
rak sıralandı..

Basm açıklama
sında Milli Eğitimin 
sorunlarına değinilir
ken, okullarda öğ
rencilerin 50 kişilik 
sınıflarda eğitim gör
dükleri ve çift öğre
nim yapıldığına dik
kat çekilerek, bu so
runun acilen gideril
mesi gerektiği vurgu
landı.

Endüstri Meslek 
Lisesi yanındaki ar
saya ikinci bir lisenin 
yapılması, derebo- 
yunda ve çevre yolu

BASIN TOPLANTISI: DSP İlçe Başkanı Bergin Savcı, MHP İlçe Başkanı Meh
met Çelik, ANAP İlçe Başkanı Adnan Tekin, DSP ilçe binasında biraraya gele

rek, Gemlik’in sorunlarını tespit ettiklerini, iktidarda bulunan üç parti ilçe başkan
lar! il.e hareket ederek, çözümü için çaba harcayacaklarını söylediler.

yakınında bulunacak arsaların is
timlak edilerek buralara okul ya
pılması gerektiği belirtildi.

İlçemizin hızla artan nüfusu 
karşısında telefon ihtiyacının yet
mediğine de dikkat çekilerek, bu 
artışa paralel olarak şebekenin bü- 
yütülmemesinin iş yoğunluğu olan 
bölgelerde ve Manastır bölgesinde 
sıkıntı yaşandığı, nakillerin aylar, 
hatta yıllar sürdüğü ifade edildi.

Kaba inşaatı tamamlanmakta 
olan Muammer Ağım Devlet Hasta- 
nesi’nin mevcut araç ve gereçleri
nin yeterli gelmeyeceğine de dikkat 
çekilen basın açıklamasında, ek te- 
cizat ve donanıma acilen ihtiyaç

ıpidö®

uzu I*
İHI»5'

Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi ilk mezunlarını verdi

Anadolu Lisesi’nde
Kep töreni yapıldı

Gemlik Celal Bayar Ana
dolu Lisesi ilk mezunlarının 
kep töreninde kazanlar do
lusu pilav yendi.

Geçtiğimiz hafta çarşam
ba günü okul bahçesinde 
düzenlenen “Kep Giyme Tö
reni” ne İlçe Kaymakamı Şe
ner Can, Orhangazi Kayma
kamı Garnizon Komutanı, 
İlçe Emniyet Müdürü Necdet 
Argun, İlçe Milli Eğitim Mü
dürü Mehmet Tuna, öğrenci 
velileri ve mezun olan öğren
ciler katıldılar.

Törende konuşan İlçe 
Kaymakamı Şener Can, 
“Geleceğimizin teminatı 
olan gençlerimizle gurur 
duyuyorum. Gelecek ya
şantılarına buradan aldık
larım götürmelerini diliyo
rum." dedi. Okul Müdürü
nün konuşması ve öğrenci
ler adına Nadir Hakan Ta
mer’in konuşmasından son
ra okul birincisi Osman So- 
lakoğlu, kütüğe ilk mezun- 
ların plaketini çaktı. Daha 
sonra öğrencilere gruplar 
halinde başarı belgeleri da
ğıtıldı. Öğrenciler belgelerini 
aldıktan sonra keplerini hep

birlikte havaya atarak se
vinç çığluklan attılar. Daha 
sonra ilk mezunlar için ha
zırlanan kazan kazan pilav

dağıtıldı.
Veliler öğrencilerinin 

mezuniyeti nedeniyle mut
luluk gözyaşı döktüler.

Anadolu Lisesi'nden bu yıl ilk kez mezun olan 92 öğrenci başarı belgelerini 
aldılar. Öğrenciler, mezun olmanın sevinciyle keplerini havaya uçurdular. 
Fotoğrafta Kaymakam Şener Can, öğrencilere başarı belgelerini verirken 
görülüyor. Aşağıda mezun olan öğrenciler objektifimiz karşısında.

duyulduğu, bunun için 
yaklaşık 200 milyar liraya 
gereksinim olduğu belirtil
di.

Hükümet binasının ye
tersiz kaldığı, Vergi Daire
si nin SSK Hastanesi arka
sında bulunan arsaya bir 
bina yaparak buraya taşın
ması gerektiği, Mal Müdür
lüğü ile birlikte çalışması
nın arzu edildiği belirtile
rek, SSK Hastanesi’nin so
runlarının da acil olduğu 
vurgulandı. Mevcut kadro
nun yetersizliğine dikkat 
çekileri açıklamada, hasta
ne ve poliklinik hizmetleri
nin hızlı, kaliteli ve etkin bi
çimde sürdürülmesi için 
eczacı kadrosunun tamam
lanması, hizmet açığının ta
mamlanması, yemekhane
nin düzenlenmesi, polikli
nik sayısının artırılması, 
artan yatak sayısı ile ortaya 
çıkan hekim açığının kapa
tılması istendi.

Tarihin ve ilçedeki zira- 
atin geliştirilmesi, arıcılık, 
seracılık gibi kurslar dü
zenlenmesi ve çiftçiye kredi 
bulunması, balıkçılığın 
özendirilerek balıkçıya kre
di olanaklarının sağlanması 
gerektiği belertildi. Çevre 
yolunun biran önce bitiril
mesinin de istendiği açıkla
mada, TEDAŞ’m özelleştir
me kapsamında olmasının, 
birtakım yatırımların gecik
mesine neden olduğu, iha

lesi yapıldığı halde öde
nek yokluğundan yanm 
kalan Kurşunlu santrali 
için gerekli ödeneğin 
mutlaka bulunması ge
rektiği bildirildi.

Küçük Kumla Belde
sine mutlaka bir Ziraat 
Bankası Şubesi’nin ku
rulmasının da istendiği 
başm açıklamasında, ti
cari ve zirai kredilerin 
zamanında ve yeteri 
oranda çıkartılarak da
ğıtılması da istendi.

DSP, ANAP ve MHP il
çe başkanları bu istekle-' 
rinin tamamlanması ha
linde ilçede birçok soru
nun ortadan kalkacağı
nı, bunların milletvekil
leri aracılığı ile takip 
edileceğini söylediler.

Kabotaj hakkının 
Türk Bayrağı ve ulusu
na tanındığı günün 
“Denizcilik ve Kabo
taj Bayramı” olarak 
kabul edilmesinin 73. 
yıldönümü 1 Temmuz 
günü törenlerle kutla
nacak.

İlçe Kutlama Komi- 
tesi’nden yapılan açık
lamada Perşembe gü
nü saat 8.oo den başla
yarak tüm şehir bay
raklarla donatılacak, 
gece ise ışıklandırıla
cak.

Törenlere saat 9.oo 
da başlanacak, Atatürk 
Anıtı’na çelehklerin su
nulmasından sonra, 
bir dakikalık saygı du
ruşunda bulunulacak.

İstiklal Marşımızın 
söylenmesinin ardın
dan Liman Başkanı Ef- 
tal Taşçılar, günün an
lamını belirten bir ko
nuşma yapacak.

Buradaki törenin bi
timinden sonra ise pro
tokol ve törene katılan- 
lar bir motorla denize 
açılarak Atatürk ve 
Deniz Şehitleri için de
nize çelenk atacaklar 
ve saygı duruşunda 
bulunacaklar.

Deniz Bayramı ne
deniyle düzenlenecek 
gösteriler ise saat 
I6.00 da İskele’de yapı
lacak.

Gece ise İlçe Kayma
kamı Şener Can Kabo
taj Bayramı nedeniyle 
Borusan Tesisleri’nde 
bir resepsiyon düzenle
yecek.

Gazetemiz yazarları ile birlikte olduk.

Sait Reis’te
27 nci yaş kutlaması

Yayın yaşamında 26 yılı 
geride bırakan Gemlik Kör
fez Gazetesi, 27 nci yaşgü- 
nünü, Gazetemiz Sahibi 
Kadri Güler ile yazarları
mız, Gemlik’li Rait Reis’in 
Bursa'daki Balık Lokanta
sında kutladılar.

Geçtiğimiz hafta salı gü
nü 27 nci yılın ilk sayısını 
çıkaran Gemlik Körfez aile
si aynı akşam Bursa Geçit 
Köyde bulunan Kule İşMer- 
kezi’ndeki Sait Reis’in Balık 
Lokantası’da birara geldi-

ler.
Yazarlarımız Yılmaz Ak- 

kılıç, İnan Tamer, Erol Gür- 
çay ve Gazetemiz Sahibi 
Kadri Güler ile Eşref Eren, 
Sait Reisin hoş sohbetleri 
ni dinlediler ve geç saatlere 
değin ülke sorunları konu
sunda konuşarak dolu dolu 
bir akşam geçirdiler.

Gazetemiz sahibi Kadri 
Güler, hiçbir maddi destek 
beklemeden Gemlik Kör- 
fez’e destek veren yazarları
mıza teşekkür etti.
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şiir bahçesi
Güleriz Ağlanacak Halimize

Bu yol hayat yolu
Çekilmez pahalılık dolu,
Akşama yapacağım yemek sulu, 
İçine koyacak yağım kalmadı.

Ne olacak zavallı fakirin hali,
Şu zamlar çabucak kalksa bari, 
Eridim, kaldım bir kemik, bir deri, 
Beş-on kuruşluk vitaminde kalmadı. 

Dün fasülye yüzdeyetmiş zamla nimet oldu, 
Aciz vatandaş, ağlanacak haline güldü, 
Açlıktan bir kaç perişan gariban öldü, 
Zavallılara dini bezinden kefen kalmadı.

. Kese boş, çoçuğa verecek para yok, 
Teraziler bozuk, esnafta kalmadı hak, 
Fakir vatandaşın haline, ibretle bak, 
İşçi de, amele de çalışacam, derman 

Boş gezen çok, iş veren yok, 
Aç vatandaşın, azara karnı tok, 
Yazma arkadaş yeter, derdimiz çok, 
Zamlardan yaşanacak, ortam kalmadı.

Allahın verdiği suya zam,
Her şey tamam ölümede zam, 
Vatandaş yükleniyor, gam üstüne gam, 
Piyasaya sürecek zamda kalmadı.

17 Eylül 1973 Çetinkaya
ANADOLUM
Dalgalanır üstünde, Ayyıldızlı Bayrak, 
Her yanın şehit kanıyla sulanmış toprak, 
Adına şiirler yazılır, yaprak yaprak, 
Yurdum, yuvam Anadolum,

Üstündeki milleti yüce kıldın, 
Dinmeyen gözyaşlarını sen sildin, 
TÜRK’leri üstünde yüce buldun, 
Yurdum, yuvam Anadolum, 

Sen benim hem anamsın, hem babamsın, 
Sen benim ölümsüzlüğe erişmiş atamsın, 
Sen Benim için bulunmaz bir vatansın 
Yurdum, yuvam Anadolum.

Kimse sevemez benim sevdiğim kadar t 
Namert eline düşersen, kör olsun kader, 
Üstündeki bağımızlığın ebediyete kadar, 
Yurdum, yurdum Anadolum. (5 Mart 1973)

■Hİ Eğitim
MerL^zFııdeu

İlçemiz Halk Eğitim Merkezi Mü
dürlüğü tarafindan öğrencilere ve çalı
şanlara yönelik bilgisayar kursları açı
lıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ta
rafından gazetemize yapılan yazılı 
açıklamada, 16 kursiyerlik olan bilgi
sayar laboratuvarlarında her kursiye
re bir bilgisayar ayrılarak, deneyimli 
güvenilir eğitimci kadro ile eğitim veri
leceği bildirildi.

Kurslar, toplam 92 saat olup, bu 
süre içerisinde donanım bilgisi, MS- 
Windows 95-98, MS-Word 97, MS-Ex- 
cel 97 konularında kursiyerlere eğitim 
verilecek ve bu kurslarda başarılı olan 
kursiyerlere ise başarı sertifikalan ve
rilecek.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlü
ğü yetkilileri, bilgisayar kurslannm, 
sınırlı ve süreli olması nedeniyle ilgili
lerin başvurularım bir an önce ve şah
sen İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdür- 
lüğü’ne yapmaları istendi.

Çağdaş bilgisayar laboratuvarlann- 
da açılacak olan kursların öğrenci ve 
çalışanlara bilgisayar konusunda ya
rarlı olacağını söyleyen Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Kemal Çetinoğlu, bil
gisayar kullanmayı öğrenmek isteyen
lerin, bilgilerini genişletmek isteyenle
rin bu tür kurslara katılmaları gerek
tiğini ve bu sayede meslek sahibi bile 
olabileceklerini belirtti.

wc kapuma ize
PlfflÎK KMT MTEMLERİ

O PLASTİK KİMLİK KARTI
O PERSONEL KARTI

O ÖĞRENCİ KARTI 
O TANITIM KARTI

O FATURA KARTI
MATBAAMIZDA İTİNA İLE ÇAPILIR

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No : 51/ A GEMLİK

(Bankacılar Lokali Karşısı)
Tel : (0.224) 513 17 97

Evlenecek ve Nişanlanacak Gençler;
Türkiye'nin En Kaliteli Davetiye Çeşitlerini 

Bir Günde Basıyoruz.
Zengin Katalog Çeşitlerimizi Görmeden Karar Vermeğin.

KALİTE - UCUZUM ve GÜVE®..

KÖRFCZ OFSGT
Fatura-İrsaliye- Tahsilat Tediye Makbuzu- Perakende Satış Fişi-Serbest 

Meslek Makbuzu- Sipariş Fişi- Kartvizit- Kaşe- Dergi - Kitap-Broşür-Cilt ■

HER TüREÜ MATBAA İŞEERİMZDE HİZMETİ1VİZDETİZ.
Gazhane Cad. No : 51/A (Bankacılar Lokali karşısı) GEMLİK

Tel & Fax : (0.224) 513 17 97
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Mecliste
İnceleme Komisyonu’

ŞİKAYETİN Mİ VAR? 
ALTERNATİF ÇÖZÜM ÜRET.

Hayatı güzel yaşamak herkesin en doğal 
hakkı. Ama beklentilerle gerçekler çoğu kez 
örtüşmeyebiliyor. Toplumumuzda şikayet 
etme, ya da söylenme kültürünün yaygın ol
duğu biliniyor. Davranışlar tepkisel olup, 
edilgen nitelikte.

, Yaşadığımız karmaşık hayatı her gün sağ
lıklı gögüsleyebilmenin yolu yalınlıktan geçi
yor. Yani sorunu ve çözümleri olabildiğince 
basitleştirmek. Ayrıntılar arasında boğulun
ca temel sorun gözden kaçıyor. Önce doğru
lan öğrenme hakkımızı kullanalım. Medya
nın kafa karıştırıcı, koşullandıncı, düşünme 
tembelliği oluşturan etkisinden kendimizi 
kurtaralım. Biraz kafa yorarak insan ve çev
re arasındaki ilişkileri bilim adamı şüpheci
liğinde, nesnel olarak gözleyelim.

îki yüzlü davranışlar baskı altında kal
maktan oluşmuyor mu? İnsanlarımızın ger
çek sorunlarını.
p Toplumsal olaylar ve haksızlıklar diz boyu 
iken devinimsiz ve katılmışız bir gençlik.

Arabesk liberalizmin köşe dönmeciliği 
yönlendirmesi. Zamanı kullanma da bece
riksizliğimiz. Üretken emeğin kahvelerde 
harcanışı. Örnekleri siz çoğaltabilirsiniz.
b Ne yapmalı? Çok şey yapmalı.

O Demokrasi anlayışımızı sorgulayalım. 
Demokrasi her yerde yaşama geçirilmeli.

O Okuyarak, tartışarak bilinçlenme süre
cine girip teori ve pratik arasındaki sıkı ba
ğı oluşturma.

O Sanatın gücünden faydalanma, sanatın 
evrensel boyutları ile ulusallığı bütünlemek.

O İnşam ve insan emeğini yaşamın temel 
ekseni olarak almak.

O Sosyal sorumluluk bilincini harekete 
geçirerek sosyal fayda sağlamak.

“O Kaba kuvvetle ancak bilgi ve eğitimle 
başa çıkılabilir. Eğitimi önemseyelim.

KAŞE VE MÜHÜRDE 
BEKLEME YOK!

Gemlik Belediyesinin, (1) trilyona yakın 
bçrcu olduğu tesbit edildi.

Ve. Eski belediyenin hesaplarının İnce
lenmesine, karar verildi.

Bu amaçla, “Araştırma ve İnceleme 
Komisyonu” kuruldu.

İster istemez inşânın .aklına', iç İşleri 
Bakanlığı’nın teftiş raporu da geliyor.

Başkan Mehmet Turgut’un, seçim öncesi 
açık oturumu, sırasında, bu rapordan 
okuduğu bazı bölümler geliyor.

Belki de, Fazilet Partisi ile (CHP)yi 
yakınlaştıran ve ittifak yapmalarını sağlayan 
bu rapor.

Seçim öncesini bir hatırlayın
(ANAP) ın iki hedefi vardı.
- Birinci hedefi, (CHP) yİ çökertmek.
* ikinci hedefi, Fazilet Partisinin oylarının 

gerilemesini sağlamak.
- Nitekim, (CHP)nln çöküşünde başarılı 

oldu.
- Fazilet Partisi oylarında da, gerileme 

oldu.
Ama. Bu .gerilemenin (ANAP)a değil, 

(MHP)ye faydası oldu.
İlçelerde kİ siyasi parti kulvarları, 

Ankara'da olduğu gibi kalın duvarlarla 
örülü değil.

İlçelerde, çok farklı kulvarlardaki siyasi 
partiler de yer alan vatandaşlar, birbirlerine 
daha yakın.

- Birbirlerinin mahalle komşusu.
• Birbirlerinin müşterisi.
- Hatta birbirlerinin, apartman komşusu.
- Belki de birbirlerinin, çocukluk arka

daşı.
O, bakımdan Gemlik Meclisindeki Fazilet 

Partisi İle (CHP) ittifakını, bu açılardan da 
değerlendirmek gerekiyor.

Belki de bu ittifakı, (ANAP) tahrik etti.
Belediye Meclisindeki “Blok Muhalefetin” 

öncülüğünü ve sözcülüğüne yapması, 
Fazilet Partisi ile, (CHP)nin yakınlaşmasını 
sağladı.

Nitekim bu ittifak, meyvelerini vermeye 
haşladı.

(7) üyeli, bir inceleme komisyonu kurul
du.

Bu komisyonda, (3) Faziletli, (1) (CHP)li 
,üye var.

Bu komisyon gâçmiş yıllardaki 
hesapların derinliğine girdikçe, (ANAP) ta 
bir yumuşama başlayacak.

.Hemen aklıma, (Çiller) için' ve (Yılmaz) 
için kurulan soruşturma komisyonları geli 
yor.

Belediye hizmetleri çok zor ve risklidir.
Çok dürüst bile olsanız, bilmeyerek' hata 

^yapabilirsiniz.
Çok iş yapılan bir yerde, hata da olur.
Önümüzdeki aylarda renkli ve hareketli 

oturumlar olacak.
► Biz de, (32) kısımtekmil-i birden 
izleyeceğiz.

Hoftonın
Roman yazarı sabahın (3) ünde hala 

masanın başındaydı. Karısı;
“■ Artık geç oldu” diye ona seslendi. 
“-Lambayı söndürde gel, yat” 
Yazar:

Yapamam.” diye inledi.
Vaziyetin farkında değilsin sen. 

Romanın kadın kahramanı tehlikeli bir 
durumda....”

Ona vizon mantoyu, mücevherle
ri ve arabayı hediye eden adam, iğrenç 
emellerini açıklamak üzere. Kızcağızı 
kollarının arasında hapsetti. Onu öpü
yor, onun hayatta sevdiği tek kadın ol
duğunu söylüyor. Kızcağız bu durum
da ne yapsın?

Ne yapabileceğini sen söylesene 
bana...”

Karısı:
Dur bir dakika dedi.” 

“■ Şu kızcağız kaç yaşında.” 
Adam cevap verdi:

Yirmi İkisini doldurdu.”
Kadın:
“•Ya.” dedi.

Öyleyse lambayı söndür ve uyu
maya gel.

Senin kız bu gibi durumlardan nasıl 
kurtulabileceğini -bilecek kadar bü
yük!...”

Genç kızın, bir “Şafak Operasyonu” 
sonucu kurtulduğunu bir süre sonra duy
duk.

Sözün Özü
İyi bir başyazıda,
İnsanlara kendi düşüncelerinizi 

değil,
Onların düşüncelerini verebilirsiniz.

“Artnur Brisbane’

Düşünür ne güzel ifade ediyor.
Halka, kendi düşüncelerinizi, pat

ronlarınızın düşüncelerini aktarmayın.
"Halkın gündemini yakalayın" di

yor.
Şu anda ülkemiz bu sıkıntıyı yaşı

yor.
Ankara’nın gündemi başka.
Halkın gündemi başka.
Sermaye ve Medyanın gündemi 

başka.
Halkın gündemi başka.
Aydınlar ve yazarlar, "Bu sözden" 

ders almalı.

"uçuk" bir söz
O kadar şansızdı ki, tavukları 

doğum kontrol hapı kullandığından, 
hiç yumurta alamıyordu.

Erol GÜRÇAY

Bursaray Rayına Oturamadı
Evet. Maalesef Bursaray rayına 

oturamadı.
Daha iş başlamadan, İhtilaf başla

dı.
Mukavelenin yürürlük tarihi tartış

ma konusu oldu.
- Bir taraf, geçen yılın Temmuz ayı 

dedi.
- Kurucu firmalar, Ekimde ısrar etti.
- Projenin teslim süresi, (700) gün

dür.
- Mukavelenin başlangıç tarihi Ekim 

ayı olarak kabul edildiğinde, bu tarihe 
kadar geçen süre (270) gündür.

- Yani. Teslim süresinin yarısı bit
miş.

- Ama. Bir de yapılan işe bakalım.
- Projenin, sadece (%2,4) lük kısmı 

bitmiş.
- Sanki, hiç İş yapılmamış gibi.
Şimdilik günler, brifinglerle geçiyor.
Geçen Belediye döneminde, proje ile 

ilgili gelişmeler “dar bir kadro ’ İçinde 
kalmış.

- Herkes projenin durumunu yeni yeni 
öğreniyor.

Belediye Meclis üyeleri bile aynı du
rumda.

Kurucu firmalar (1) yıllık ek süre İs
teyince, yeni Belediye yönetimi İşe 
eğilmek zorunda kaldı.

Taraflar arasında toplantılar yapıldı.
Restleşmeler oldu.
Firma bugün İçin, (1) yıllık ek süre 

alamayacağını anladı.
Ve. İkinci kozunu piyasaya sürdü.
Firmanın yeni kozu, 34 milyon 

Mark.
34 milyon marklık “Ek Maliyet Para

sı” istedi.
Şimdi bu talep tartışılıyor.
Bu talebin sebebi nedir?
“İlave işler ve proje değişiklikleri” 

deniliyor.
Şimdiden anlaşılıyor ki;
• Bu proje (700) günde bitmeyecek.
- Mukavelede yazılı (550 milyon 

Mark)da yetmeyecek.
Peki bu işin çözüm yolu yok mu?
Tabii, var. Bir dereceye kadar var.
- Öncelikle yeni bir iş programı ya

pılacak.
- Bu iş programında:
- Firmanın hangi aylarda, ne işler 

yapacağı belirtilecek.
- Her ayın sonunda, belediye ve ku

rucu firmalar müştereken koordinas
yon toplantısı yapacak.

- Bu toplantılar yazılı protokole 
bağlanacak.

- Programın aksamasına (aylık 
programın) sebep olan olaylar proto
kolde yer alacak.

- İş devam ederken ne ek süre veri
lecek, ne de ceza uygulamasına gidile
cek. .

- İşin sonunda, “bu aylık koordi
nasyon protokolları” iki tarafında işine 
yarayacak.

Aksi halde, bu işi kendi haline bıra
kırsanız bu proje çok gecikecek ve 
Bursa’ya pahalıya mal olacak!

Matbaamızda bilgisayar 
sistemiyle kaşe ve mühürleriniz 

30 dakikada yapılır.
BİR TELEFON YETERLİ!

KÖRFEZ OFSET
Gazhane Cad. No: 51 /A 
Tel : 513 17 97 GEMLİK

NÖBETÇİ ECZANELER
29 Haziran 1999 Sah SEDA ECZANESİ

30 Haziran 1999 Çarşamba ÇAMLICA ECZANESİ

1 Temmuz 1999 Perşembe YASEMİN ECZANESİ

2 Temmuz 1999 Cuma_________ DEMİRİZ ECZANESİ

3 Temmuz 1999 Cumartesi SERİM ECZANESİ

4 Temmuz 1999 Pazar BAYER ECZANESİ

STemmuz 1999 Pazartesi ; ÖZER ECZANESİ

OElB ElH REHBERİ Yalova-Kartal:(lşgÖnü) 6.30-11.00-15.00-19.30 ■ ■ (Tati|)7.15-11.15-16.00

Gerekli Telefonlar I Resmi Daireler Kartal-Yalova:(işgünü) 09.00-13.00-16.00-21.00
hfaive no '? fil TEKAnza 5132066 (Tatil) 09.00-13.00-1 Ö.45
Pnik imHot v TEK İşletme 5134503 Yalova-Sirkecl:(işgünü) 05.50-13.30-17.30 (Tatil)
Jandarma İmdat “ ■ ™zm Der. 5131274 6.30-13^00-17^30ıŞirkeci-Yalova^şgünü) 09.15-

Jandarmd K. 5131055 SpprŞah . 5140095 14.15-18.15 (Tatil) 09.15-14X10-18.15
Polis Karakolu 5131879 Orhı.Böl.Şf. 5131286 PEKİZ OTOBÜSÜ
Sarkom ’ RitrSnl , MIHI Eğt. Md. .513,1174 Yalova -Kartal (Haftaiçi) 07.30-09.10-10.45-13.00-

r toar.kom ; 5131206 Halk Eğt. Mrk. 5131846 14.30-16.00-17.30-19.00-20.30
Kaymakamlık HalkKÜtÜp. •. 5131353 (Tatil) 9.15-1Q.45-12 00-13 30-1<25-15.45-17.°0-

.....  , . , —”-—" A« 17.4b-lo.oU-ly.^U-dU.oU
' Kaymakamlık - ■ 5131Ö51 ? ’ SÎXolları ® Yalova - Kabataş (İşgünü): 7.20- 9.45-12.4017.15-

Kaymakamlık Ev 5131052 ® 19 30 Tel: 0.226.812 04 99
| C. Savcılığı 5131053' „ ® ? 22® (Haftasonu): 10.30-13.00-17.30
i c. Savcı Yed1. 8139064 i Mal Md> 5131095 Kabataş-Yalova (İşgünü): 8.35-11.00-16.10-18.25

Emniyet M. anınon Nüfus Md. 5133742 (Haftasonu): 09.15-11.35-16.15-18.35
I emnıyeT , .. ^131P28, . Özel İd. Md. 5131507 . FERİBOT

Tapu SIc. Md. 5131414 Hızlı Feribot: (Yalova-Yenlkapı)
Müftülük ı< 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 Turizm 51312(2 ’ SZİMd 5mM2 07.30-08.30-^

: Aydın. Turizm ■ 5132077 | Ver. Da. Md. 5132360 08.30-10.30-lXl4.30-16 30 17.30-19.30-20.30-

İçe Tar. Md. 5131186 22.30 (Cuma-Pazar)
leeSee. Md. R1A4004 __________ -_

mus
Balıkpazarı 2+1 

deniz gören 

110 m2 daire

Tel: 
513 17 97

İlli KAH 111

Kumlada 
Havuzlu 
75 m2 

Tel : 
5131797

Devlet HasO 5739200 q ® 514
SSK Hastanesi .5J32329 fSsEk 513452023 Skgaz 513 16 37
Met Sağ. Ocağı 5131068 ggS™ 5 34520 ocakgaz 513 16 37

TAKSİLER Otobüs İşlet. 5134521-122 513 22 59
Körfez Taksi 5131821 Su İşletmesi 5134521-115 fenTaaz 5 3 45 46
Çınar Taksi 5132467 [We m 5132325 ıı£tn„?,9 5 4 28 41
Güven Taksi 5133240 ^uhasebı9 M. 5134521-182 ^Fukltgaz 513 65 00
Gemlik Taksi 5132324 sMia 5134521-111 A|evgazy 513 40 95
Manastır Taksi . 5143550 ou Arıza Yalnız 185 BPGaz w 514 59 81



21) Haziran 1999 Salı Sayfa: 6

Almira Otelde düzenlenen gecede yeni başkan nöbeti devraldı

Rotaryde yeni döı em DÖKTAŞSPOR KULÜBÜ
Gemlik Rotary 

Kulübü yeni dö
nemi, yapıları de
vir teslim töreni 
ile başladı.

Bursa Almira 
Otelde düzenle
nen gecede eski 
Başkan Melih Ka
zanç, kulüp rozet 
ve madalyasını 
yeni1 Başkan Yu
nus Kardeştun- 
cer’e takarak nö
beti devretti.

Kazanç, döne
minde kendine 
yardımcı olan kü- 
lüp üyelerine bi
rer plaket arma
ğan etti.

Yeni dönem 
Başkanı Yunus 
Kardeştuncer ise 
yaptığı konuşma
da Rotary’in bir 
hizmet kuruluşu 
olduğunu hatırla
tarak “Toplum
dan kazandığını 
topluma ver
mekten çekin
meyeceğiz. Ro
tary Külüpler ve 
üyeleri dünya 
barışı ve insanlı
ğın mutluluğu 
için çaba harca
maktadırlar” de
di.

Gece geç saat
lere dek sürdü.

■ Fotoğrafta,. başkan Melih
Başkan Yunı. ardeştuncer'e Rotary Kulüp rozet 
ve madalyasını takarken görülüyor.

Spor- Kültür- Sosyal Etkinliklerle
1999 ¥ILI YAZ SPOR OKULU

BASKETBO
07-18 Yaş Grubu Çocuklar •
I . Dönem : 12 Temmuz - 30 Temmuz
II .Dönem : 02 Ağustos - 20 Ağustos
III .Dönem : 23 Ağustos - 10 Eylül

Zeki 
Kalvoncn 
öldü

GEMLİK 100. YIL 
İLKÖĞRETİM OKULU VE 

ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Gemlik Mal Müdürlüğü 
şefi Zeki Kalyoncu geçirdiği 
kalp krizi sonucu yaşama 
veda ettf.

Dün sabah saat 8.30 da 
İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Tuna ile birlikte 
hükümet binasına gelen 
Kalyoncu, asansörü olma
yan binanın üçüncü katma 
çıktığında kalp krizi geçire
rek yere yığıldı.

Yanındakilerin müdahe- 
leleri sonucu ilk yardım ya
pılarak ambulansla Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeki 
Kalyoncu kurtanlamıyarak 
öldü. •

Daha önce de kalp krizi 
geçiren Kalyoncu'nun cena
zesi bugün Çarşı Camiinde 
kılınacak öğle namazından 
sonra Mudanya da toprağa 
verilecek.

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısı 17 
Temmuz 1999 Cumartesi günü saat 11.oo de Okul 
Salonu’nda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 24 
Temmuz 1999 Cumartesi, günü aynı yer ve Saatte 
tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

O TECPİÎO ELİ PN7PENÖPLEP
O pLPNLf PPD6PPM

Q Kppph fpop S'plonu
O Bpnvo
O T EKLİ İS'

O Fdrmp-Ş'drt

ÜCRET:
Tek Dönemlik Program
İki Dönemlik Program 
Üç Dönemlik Program

VHZ OKULU
O Tek dönemlİk ppodppm 
O /Kİ DÖNEMLİ PP06RPM 
O Uç DÖNEMLİ PP06PPM 

ŞEKLİNDE 3 EPPKLI VPPL DP 

UV6ULPNPCPKTIP

: 10.000.000.- TL.
: 17.500.000.- TL.
: 25.000.000.- TL.

KAYIT ve DANIŞMA : (0.224) 573 89 01

Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1- Açılış ve yoklama
2- Saygı duruşu ve divan heyetinin oluşumu
3- Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu 

çalışma raporlarının okunması
4- Raporlar üzerinde görüşme açılması ve 

aklanması
5- 1999-2000 yılı tahmini bütçesinin okunup 

görüşülerek kabul edilmesi
6- Yeni yönetim ve denetleme kurullarının' 

seçilmesi
7- Dilek ve temenniler
8- Kapanış.

DÖKTASSPOR liII.IBI
Spor- Kültür- Sosyal Etkinliklerle | 
1999 YILI YAZ SPOR OKULU!?

08-14 Yaş Gruba Çocuklar
Dönem: 05 Temmuz - 30 Temmuz

FOTO Ş€N
GEMLİK FOTOĞRAFÇIEIĞIA»A 

30. Ylly
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 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 ARAYIN. 
SİZE UYGUN ÇÖZÜM BULACAĞIMIZA İNANIYORUZ.

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

jyiyî Duğua S 
^Stanley eı

Dairesi'? 
ücittılcn tiki 
jjjfnmbajlaıın 
jtlışblirumı 
p tasını ıkr 
in yaptığı hiı 
•sui tahnit 
Etann&il 
esmediklerim 
teta.Mliyes

O 1f CRİİBCIİ HNTPENÖPLEB
O Pıamı pbobbnm

O M İNİ ÇİM S BUN
O D unu o

O S"E BU İS
O Fobmn-Kobt

ÜCRET: 4.000.000.- TE.
KAYIT ve DANIŞMA : (0.224) 573 80 01

ÇIRAK 
ARANIYOR 
Matbaacılıkta 
yetiştirilmek 

üzere 
ÇIRAK 

ARANIYOR
KÖRFEZ 
OFSET

Tel : 513 17 97 
GEMLİK

mbaşi
■taflidu.

SATILIK DAİRE
Gemlik Emin Dalkıran 

Kordonu’nda
Denize karşı 3+1 

Hidroforlu-Kaloriferli
Asansörlü 130 m2

80.000 DM
Tel: (0.542) 233 98 24

::

‘w.-.

ıJ^'an
t*-
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