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Cinnet geçirdiğı sanılan Akıl Hastası eski öğretmen yakalandı ama konuşmuyor...

ORHANİYE MAHALLESİ TOPÇULAR CADDESİNDE 

MEYDANA IGELEN OLAYDA CİNNET GEÇİRDİĞİ SA 

NILAN jALİ DELİÇAY ADINDAKİ AKIL HASTASI ŞÂ 

HIŞ CUMA GECESİ ANNESİ EMİNE DELİÇAY1 KA 

UN BJÎR (SOPAYLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ.

Orhaniye Mahallesinde cinnet geçiren aku hastası 
Ali Deliçay (35), uyuyan annesini sopayla vura vura 
öldürdü.

12 Eylül 1980 öncesi ilkokul öğretmenliği yapan 
Ali Deliçay, siyasi) olaytlara karıştığı gerekçesiyle po
lisçe gözaltına atındı. Bir süre de tutuklu kaldı. Po 

listeiki sorgusundan sonra akü dengesini yitirdi 
ği iddia edilen genç öğretmen, Gemlik’teki ailesinin 
yanına döndü. Bu arada İstanbul Bakırköy Sinir ve 
Akıl Hastalıkları Hastanesi ve Manisa'da tedavi gördü.

Sık silk bunalıma girdiği öğrenilen Ali Deliçay'ın 
Orhaniye Mahallesi 19 nolu tek katlı evlerinde an 
nesiyle birlikte yanhz yaşadığı, babasının 'ise bir sü
re önce bir suçtan dolayı cezaevine girdiği öğrenildi. 

. Geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 17.30 sırala 
rında Armutlu'ya gitmek içim Pazar caddesindeki 
evinden çıkan Ali Deliçay'm kız karaeşi Filiz Korsan, 
annesinin evine uğradı. Annesinin kaldığı odanın ka
pısını açınca, duvarları kanlar içinde gören Filiz Kor 
san Ibağırardk komşuiaridlafi yardım istedi. Çevreden 
gelen komşular eve girdiklerinde yaştı kadının yata

kta
Belediye Meclisi Toplanıyor
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Gemlik Belediye Meclisinin Haziran ayı 
toplantılarının birincisi, 16 Haziran günü baş 
lıyor. 1 I ! ! I m! 'İ' 3

Belediye Başkanı Nezih Dimili tarafından 
hazırlatılan MecHs Toplantı gündemi, üyele
re ve basına dağıtıldı.

Belediye Meclis toplantjkınnın en önem
lilerinden olon Haziran ayı toplantılannda, 
meclis organlarının seçimleri yapılıyor.

Gemlik Belediyesinde SHP’li üye Emin Tü

re'nin partisinden istifa ederek bağımsız oP 
masıyla, SeUediye Meclisinde muhalefetin 
sayısı iktidarı aştı. Mecliste Başkanla birlik 
te SHP’nln 7 üyesi bulunurken, DYP'nın 
4, ANAP RP’r,'in 2 şer, 1 de bağımsız 
üye ile muhalefet 9 üyeye sahip.

TOPLANTI GÜNDEMİ
16 Haziran günü toplanacak olan Belediye 

Meclîsinde Başkanın 1991 yılı çalışma rapo 
Devamı Sayfa 4'te'

Okullarda büyük tatil başlıyor
Yazısı Sayfa 4'te

özel Özonur Fen Dershanesinin 
Sınav Sonuçları Belli Oldu

Geçtiğimiz hafta yapılan özet Özonur Fen Dersha 
nesi Seviye Belirleme Sınavlarının sonuçları belli oldu.

Dershane yetki İnerinden alınan bilgilerle dedeceye 
giren öğrenciler şunlar :

2. Sınıflar : Mehmet Zerman, Kemal öncü, Murat 
Uyar.

3. Sınıflar : Gonca Şenel, Selcan Oğuz, Elif Dinç.
4. Sınıflar : Sinem Güler, Oylum Tuna, A. Tuna 

Alemdar ve Serlkan İlhan.
5. Sınıflar : Meryem Ayşe Yüce, Nadir Hakan Ta

mer, Mehmet Ylğijt Llngör.

ürpertici cinayet

ö ALİ ıDELİÇAY'IN 12 EYLÜL SONRASI SİYASİ 
OLAYLAR NEDENİYLE GÖZALTINA AMNİIĞI VE 
İŞKENCEDE AKLİNI YİTİRDİĞİ İDDİA EDİ 
ÜİYOR. 3 YIL İLKOKUL ÖĞRETMENLİĞİ YAPAN 
DELİÇAY CİNAYETTEN İKİ GÜN SONRA ORHANGA

Zİ YOLUNDA YAKALANDI. a

ğında başı parçalanmış bir durumda kanlat İçinde 
buldular.

Korkun olayın emniyete bildirülmeSinden sonra, po 
lis evde yaptığı arpdama cinayetin kalın bir sopa 
He işlendiğini saptadı. Suç unsuru sopa aralmada bu 
lundıu. Cinayetin 'İse cinnet geçirdiği sanılan
Ali Deliçay tarafından işlendiği belirlendi.

Cumayı cumartesiye bağlayan gece işlendiği sanı 
lan cinayetten sonra akıl hastası !Ali Deliçay görül 
medi. Pollis, pazar günü anine1 katilinin görüldüğü 
ihbarı üzerine çevrede geniş aramalar yaptı. Ali De 
liçay’ı evlerinin üzerindeki bir tepede bir süre kova 
tayan polis, katili kaçırdı.

Aynı gün saat 18.00 sıralarında Ikatilir. Orhanagzi 

yolundaki Yıkıntı Restaurant önlerinde görüldüğü ihba 
nnı atan polis, olay yenine gittiğinde Ali DejliçaY'ıi 
buldu. t ' . :| ı |

Polise hiç tepki göstermeyen Deliçay, emniyette 
gözaltına alındığı sürece hiç konuşmadı. Donuk bir 
halde söylenenleri dinleyen anna kafili, bugün Adliye’ 
ye Çıkarılıyor.

Endüstri Meslek Lisesi
Sergi Açtı

Çıraklık ve Meslek
Eğitimi Haftası 
Başladı

Çıraklık ve Mesleki Eği 
tim haftasının başlaması 
üzerine, Endüstri Meslek

LisesU öğrencilerinin hazırla 
dığı sergi açıldı. |

Dün Kaymdkam Coşkun 
Devamı Sayfa 4'te

Halk Eğitim Kurslarından
1958 Kişi Yararlandı

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 1991/92
öğretim yılında Hiçe merkez ve köylerinde açılan 

kurslardan 1958 kişi yaralandı.
Köy ve beldelerde açılan kurslahn sergilerin ta 

mumlandığını ve başarılı kursiyerlere belgelerinin veril 
diğini bildiren Halk Eğitimi Merkez^ Müdürü Kemal 
Cetinoğlu, yaz dönemi ırçinde Makir.a Nakışı, Batik 
ve JEI Sanatları kurslarının açılacağını söyledi.

1891/92 öğijetim yılı içinde, GKyiim dalında 20 kurs 
222 kursiyer, Makina Nakışı ve Piko dalında 26 kurs 
511 kursiyer El Sanatları dalında 2 kurs 36 kural 
yer, Makrome dalında 1 kurs 13 kursiyer, Batik da 
lında 1 kurs 23 kursiyer, El Nakışı dalında 1 <uns 
12 kursiyer. Halıcılık .dalında 1 kurs 28 kursiyer, Ka 
tarlfer Ateşçiliği dalında 1 kurs 21 ‘kursiyer, Döktü 
lağrafi dalında 1 kurs 10 kursiyer, Bilgisayar dalın
da 5 kurs 62 kursiyer, Halk Oyunları dalında 1

Devamı Sayfa 4'te

CANSIZOĞLU
TEMİZLİK SANAYİİ

* Her türlü HALİ ve KOLTUKLARINIZI 
Otonuzun içini A'dan Z'ye özenle yıkıyoruz. 
BİZİ ARAYIN

HALİT CANSIZOĞLU
M. Kemalpaşa Cd No. 2 TEL : 9 (254) 24011 ORHANGAZİ

İşçiler Vizite çıkınca üretim durdu

BP’de Pasif
Direniş

Küçük Çukur mevkiinde bulunan BP. Yağ Dolum 
tesislerinde çalışan Petrol iş Sendikasına bağlı işçi 
ler, toplu sözleşme görüşmelerinde ilerleme sağlana- 
yınca, toplu vizite eylemi başlattılar.

İşbaşı yapan 'işçiler, bir süre sonra birer birer ra 
hatsızlondıklarını ileri sürerek doktora gitmek İstedik
lerini bildirerek, Gemlik SSK Hastanesine başvurdu 

lar.
BP işverendi ile 2 aydır toplu sözleşme görüşmele

rini sürdürdüklerini belirten Petrol-İş Sendikası Bursa 
Şubesi Başkanı İsmet Yiğit, "İşyerinde sorunlarımız 
var. Bunların başında gelen işverenin sencftkasızlaş 

jtırma girişimleridir. BP işvereni sendikası^ işçi ça 
lıştırmanın yollcnni aramaktadır. Bunun kesinlikle kar 
şısındayız. İkinci sorunumuz ise sağlık konusudur. BP 
de çalışan arkadaşlarımızdan bazılarında kanser) belir 
tileri görpll|üyor. Toplu sözleşmeye 'Hüküm koyup her 

yıl işçilere en az bir kere çekap yapılmasını istiyo
Devamı Sayfa 4'te

89 Kişi Hava Yoluyla 
Hacca Gitti

Gemilik merkez ve köylerinden 89 hacı adayı, Dlya 
net İşleri Bakanlığı onganizasyonu (le ucalkla Mekke 
ye gittiler/

İlçe Müftülüğünden diınan bililere göre, bu yıl 
ikarbyolu güvenliği bulunmadığı için Haç görevini ye' 
dine getirecek hacı adlaylarr, yalnız uçakla Mekke 

ye gönderildiler. |
Dinayet işleri Başkanlığı ve özel şirketler organizas 

yontan He Kaıbe'yğ ziyaret edip hacı olacak olan 
adaylar, ilçemizden geçtiğimiz hafta içimde ayrıldıtaH, 
İlgililer, Gemlik Merkez ve köylerinden 89 kişinin. Di 

nayet başvurusu ile hacca gittiğini bildirdiler.

Atatürk İlkokulunun Büstü
Törenle Açıldı
Atatürk İlkokulunun bahçesine nakledilen Atatürk 

büstü, yontucu Tanikut Öktem’ir. "Atatürk" konutu du
var çatışmasıyla açıldı^

Atatürk İlkokulunun eski binasının girişinde bulunan 
dört yuvarlak sütun üzerine iyon tarzı başlıklarla em 
salsfiz güzell'ikşslki, Atatüıjk büstü, okulun yıllardır kul
lanılmaması üzerine yeni yapılan ilkokulun bahçesine

Devamı Sayfa 4'te

TAŞI GEDİĞİNE

Q ORMAN KAMPI
DOLAŞARAK KAPI, KAPI

A KAPİURMI ORMAN KAMPI
X BELEiİYE MENSUPLARI DİYE DİYE
t) EDİLMİŞ HEDİYE

NE lİMİ İŞ,. KURBİR KOOPERATİF
« OH!.. BEDAVA ARSA'

KOPARTABİLİRSEN NE BÜYÜK PARSA
(| BU İŞE NASIL BAKTI İMAR MÜDÜRÜ 

r O, OLUR OLMAZ İŞE BASMAZDI MÜHÜRÜ 
a GÜZELİM YERE KİMSE VEREMEZ HlBĞ SATIŞ 
■A VERENİN, YAPANIN,

KAPANIN KÖR OLUR GÖZÜ...
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Öğrenci Gözüyle ÇEVRE VE İNSAN

' Şehirde yaşayon ve orayı iyice benimseyen insanlar 
! güzel doğadan gün geçtikçe uzaklaşmaktadır. Ne ya
zıkla çok az kişi bunun farkında. Bunlar hem çev- 

ı resini yeşillendirmeye, hemde temiz tutmaya uğraşmak 
todır. Bir insan çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç far- 

ketmez, eğer çevresini seviyorsa oraya özen gösterir 
ve korur. Evimizi, yaşadığımız yeri nasıl koruyorsak 
dışarıdaki ve o ortamı da korumalıyız. Buda herke- 
zin bildiği gibi ve yapmaktan kaçındığı yeşillendirme 
ve oyeri temiz tutma ile olur.

Şu anda, belkide doğanın en güzel yerlerinden 
bitlinde, bir okadarda kirli ve çevreye önem verme 
yen insanlarla dölü dian yerde yaşıyoruz. Ancak gü 
zel sahilimizin yeşiljtendfrmeye, caddeleri, sokakları 

daha çok temizlemeye ihtiyaç var. Çevremiz öyle iki 
elimizde olar^arı bile yok eden bir 'hale gelmiştir. 
Eğer temizlik, çevre kiifenmesi olmasa, yeşillendirme 
olsa nemi olur? Bence dünya değişir. Bilmem hiç 
dikkati ettinizmi belediyemizin Ş'ul Gemlik’e yaptığı hiz

KAYIP

Sunar Doğal Gaz Ltd. Şti.’den 3 milyon 239 bin ii 
ralık Abdullah Yılmaz adına' aldığım çök kaybolmuştur, 
hükümsüzdür.

Abdullah YILMAZ

•..........

şiir köşesi
RESMÎN

Jiatına etmiştin resmini bana

-/Güzel gözüküyordu astınmı duvara 

Bütün gücümle bağlanmıştım sana 

AŞkıyin esiri oldum bîr anda

’ ‘Saçların tel tel olmuştu 

Güzel gözlerinin ışığı solmuştu 

Şimdır yerine 'hicran dölmuştu

Aşkıyın esiri olmuştum bir anda 

Öl dindesin .diye ben Ikahr oldum 

Sen ise ne çabuk böyle oldun 

Neşeyi bıralkıp gamla döifdum 

Aşkı bırakıp sefaletle arkadaş oldum.

YUSUF ÖZDEMİR 

metleri. Örneğin herkesin yararlandığı duraklar, mey
dandaki park, aksine ya sokak lambaları ikinci kor 
dona gidin oradaki karpuz lambalannın kimbîlir kaçı 
kırıktır. Ya sokaklarımızdaki çöplere ne demeli, bele 
diyenin elinde olan imkanlarla çevreye yardım etmeye 
çalışmasına rîağmen o iyi giyimli gençlerimiz sakızı 
nın çöpünü sokağa caddenin ortasına atmakta bir 
sakınca görmüyor. Dükkan sahibi pisliğini sokağa sü
pürüp bırakır, dükkanın önünü süpürme zahmetine 
katlanmaz, "Evine gir bal dök yala” diyecek kadar 
temiz ev hanımlarımız çöpü balkondan aşağıya atıver 
mekte ne kolay gelir onlara bir. bilseniz.

Hiçbir insan döıjt dörtlük değildir. Çevresini koru
masını ve temiz tutmasını biimeyecelk kadar da bilinç 
siz otan insan .düşünülemez. Eğer temiz vc güzel1 
bir dünya, çevre istiyorsak bunu çalışarak ve sonun 
da bu ortamı çevreyi haketmiş bir şekilde sahip ol 

mamız bence en 'iyisidir.

Seda YEŞİLDAL 
Gemlik Lisesi

Yalnız iki tür insan iyidir, Ö

V Gömülmüşlerle doğmamışlar x
S »1
§ ÇİN ATASÖZÜ g

KASABADA BAHAR
Köylüler gedmişler; 
bahar kılığında yüzleri... 

Köylüler] ,gelmiş|ter pazar yerine; 
bahar suyu yürümüş, 
çubuktan sepetlerine'.

HİLMİ BÜYÜKSEKERCÎ
u._ .«I m.» !■! m T J-1 nr--1 1—r-r~ — — ı— ıı ı . .■   . ' ■   

PERVAZDAN SIZAN
Üğne oyalı örtülere

■vermesin diye liŞin'i 
az lambatarınin fitilini 

kimldli kısan

çürüyen.. pervazlara. dayanan 
dirseklerim duyumsadığı .
ince bir sızıdır] akşam' 
ne zaman anıların

merhemiyle olsam
ikarAnoa duallı duvarlarda 
bir güz yağmuru 
o pervazdan sızan

İLYAS TUNÇ

HAFTANIN KONUĞU
GÖRECE

NUSRET MUTMAN
Kişilerin kendilerine özel doğruları ve yanlışlan var 

dır. Bunlar zamana ve mekana görede değişme gös- I 
terebîlîrler. Bu yüzden çoğu insan, bazen geçmişte 
yaşadığı bîr olayı yadaderken, "şimdiki aklım olsaydı 
başka türlü davranırdım, diye hayıflanır. Bazılarda 
daha ileri yaşlarda geçmişte eleştirdikleri büyükleri

■. ran ne kadar haklı olduklarını söyleyip onlarla ben 
' zeri davranışlarda bulunurlar.

Buniar kişilerdeki zamana göre değişen doğrular ve 
' yanlışlara ait bazı örneklerdi.

Bugün Türkiye’de çok büyük bir göç olayı yaşam 
■ yor. Birtakım insanlar dış ülkelerden bir çoğu da köy 
‘ terinden kalkıp, büyük umutlarla, bif hassa batıddâ 
! yerleşim merkezlerine geliyorlar. Gemlıîk’imizde bu olay 
' dan fazlasıyla nasibini atanlardan, geçtiğimiz nüfus 
sayımı ite bugünkü yerel nüfus arasındaki yirmibine 
yakın fark bunun en güzeli göstergesidir. Tabii olarak 

I yeni gelenlerin getirdikleri bir çok güzellikler yanında 
sebep oldukları bir takım sıkıntılarda oluyor. "Kirala- 
rın büyük boyutlara çıkması”, "mevcut iş alanlarının 
paylaşılması” ve "tarım arazisinin gecekondulaşması” 
gibi daha akta gelmedik bir sürü olumsuzluklar. He 
pimiz zaman zaman bütün bunlardan şikayetçi olmu
şuzdur, biz bir yerlere gittiğimizde aynı sıkıntıların se 
bebi olduğumuzu düşünmeden; değil mî? Bu da kişile 
rin mekanın neresinde olduğuna göre değişen doğru 
(arından bir örnek. .

Kişilerin doğrularının hangi mevki ve makamda olduk 
larına görede değişme aösterdiği, haller vardır. Muha 
lefetle iktidarı çök şiddetle eleştirirken, İktidar oldu 
ğunda benzeri davranışlar içline girenler azmidir?! Üs
telik buniar kendileri; eleştirirken., "demokrasimin gere
ğidir" diye bu eylemlerimi savunurken, kendileri; eleş
tirildiğinde, aynı sözü hatırlanma bite getirmeden, 
tepki gösterirler. Tabi bunun, tam terside çök o|la 
ğan görüntü terdendir. Biraz düşünürseniz bu tip insan
lardan çak yakınlarınızda bile var olduğunu görürsünüz.

Kişiler haklı olarak, dünya olaylarına bakarken bu
lundukları yerden gördüklerin?’ söyleyeceklerdir. Üstelik 

' bun|tar herzaman gerçekleride yansıtmayabilir. Ancak 
söylenenler toplumun söyledikleriyle paraleldik içindey 
se, dikkate alınmak ve önemsenmek zorunluluğu /ar 
dır;/ Hdıtaı varsa ahlatmak ve| toplumu aydınllatmak ge 

rekir. Kişilerin hata yapacağım, eleştirileceğim veya 
eksik bilgi’ sahibiyim korkularıyla susmamaları icap 

; eder. Konuşan kişiler, fikiıtlerinî tek tek buldukları yer
den dünyayı ve olayları, gördükleri şekliyle, kendi yo' 
rumiiama'lannı .katarak anlatan toplum bireyleri; meşe 
talerine sahip çılkan, hakkını ve hukukunu savunan 

fjillinçlli toplumları yaratır.
1 Bütün bu düşünceler doğrultusunda bendenizde bü- 
I lunduğum yerden gördüğüm kadarıyla, kendimle görece 
I H olardk tilerki haftalarda Gemliklimİzlte ve ülkemizle 

ilgili güncel olaylarla bu köşedeh zaman zaman değ? 
neceğim.

Belediye Başkanlığından
■. Aıçılkpazar yer]i ve yanyolları, 1 nota cadde, Gazhane 
caddesi ve muhtelif sokaklar; kaldırım inşaatı yapım 
işi 2886 .sayılı yasanın 81. maddesinin (a) fıkrası hü 
kümlerine göre 9.6.1992 Sbfı günüı saat 14.00’de Ema 
net Komisyonu huzurunda ihale edilecektir.

1— İşin keşif bedeli 299.897.Ş72 TL. olup geçidi1 te 
minatı 9.000.000 TL.’dır.

2— ihaleye girmek isteyenlerin yapı tesis ve ona 
nm fişleri, ihalleterihe girme yönetmeliğindeki hükümler 
içinde ibraz edecekleri belgeleri île müracaat etmele 
ri gerekmektedir.

3—- Bu iş ait 'keşif ve şartnameler Fen İşleri Mü 
düdüğünde görülebilir.

4— İhaleye iştirak etfecekleriin 1992 yılı Ticaret Oda 
sı belgesi, yapı araçları bildirisi, teknik personel bil 
dirisi, mail durum bl|diı?isi, Üş bitirme belgesi ita 
en az (c) gurubu müteahhitlik karnesini ibraz etme 
teni 'şarttır;

5— ihaleye katılmak için son müracaat tarihi 9.6.992 
günü saat -4.00’e kadardır.

6— Posta ile yaipılacalk mür'aoaatlardakl gecikmeler 

dikkate alınmaz.

Av. Nezih DİMİLİ
Belediye Başkanı

I' 1 ÎIBEL OIEL j
w

| Salonlarını ve Havuz Başını halka açıyor |
| §
t I| Düğün - Nişan - Sünnet ve â
İ özel günlerinizde | 
f ■ hizmetinizdeyiz |
I Rezervasyon : Tel : 11272 - 13146 | j
g Tibel Otel - Gemlik |
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| HAFTANIN YAZISI [

Bilmem farkındo mısınız? Mesleği, işi, toplumsal ko 
I numu ne olursa olsun, kimsenin dilinden düşürmedi- 
| ği bir söz ,oldu "eğitim" ister ayak üstü konuşmalar- 
I da kahve söyleşilerinde, ister pek ciddi ve biljmsef 
| görünümlü toplantılarda, herikes sözü döndürüp dolaş 
I tınp oraya getiriyor.

Verimliliğin prttrrimasından tırtur. iş ve trafik kaza- 
I iiarının azaltılmasına, oradan geçin basın yayın dün- 
r yasının sorunlarına, oradan da turizm sektörünün dar 
i boğazların atlayın yada yerel tönetim hizmetlerinin ni 
| teliğini konu edinin, sokaktaki insandan uzmanına ka- 
ı cbr herkesin sözü bağladığı nokta, önerilen tek çö- 
I züm olmasa bile bir iki çözüm yolundan biri eği 
|' tim olarak karşınıza çıkıyor. Vergi memuıiu, belledlyd ' 
I zabıtası, polis gibi kamu görevlilerinin yurttaşlara kar 
i şı davranıştan mı eleştiriliyor? İleri sürülecek neden 
. bellüdir. Yetersiz eğitim. Bir gazeteci, uluslararası ya 

rışmatarddkli artık ıryice alıştığımız oaşarısız sonuçlar 
dan birinin ardından, otorite diye bilinen insanlarla 
futbolumuzun sorunlarını mı tartışıyor? Oturuma katı 
lan heHkesin üzerinde birleştiği çözüm yolu önceden 
bellidir Eğ.tim.

Bütün bu söylenenlerde doğruluk payı yom mu 
Var eibetfte. Hatta bazdan, ortaya konabilecek en 
cbğru çözümü dile getiriyor. Öyleyse, nedir sorun?

Takıldığım nokta şu : Heı^es her f iris atta eğitimin 
öneminden, pek çok sorunun çözümü olduğundan söz 
etmekte neredeyse birbiriyfe yarışıyor da, eğitim hiz
metlerini geliştirmek için somut, kapsamlı, sabır ve 
emek gerektiren işleri yapmaya sıra gelince, bırakın 

yarışmayı, sahaya çıkmaktan bile Ikaçıbror.

Sözgelimi, okullardaki eğitimi düşünün. Doğru dürüst 
bir yönlendirme var hıı? Ana babalar, öğretmenler 
olarak çocuklarımızın yeteneklerini kaçımız iyi biliyor 
ve o doğrultuda yönlendirme yapabiliyoruz? Gençlerin 
meslek seçimi büyük ölçüde riasttantrlara ya dia, en 
iyi olasılıkla, günü modasına bağlı kalmıyor mu. On

Eğitim Diye Diye... Mesut Odabaşı
dan sor.no, hemen her gün, süper market kasiyeri 
arkeologlarla, dansöz iktisatçılarla, manken endüstri 
mühendisleriyle karşılaşıp duruyoruz. Eğitim sistemiyle 
iş piyasasının ihtiyaçtan arasındaki kopukluk bu dü 
zeylere ulaşınca, kaynak savurganlığı da insanın içini 
sızlatan boyutlara varıyor.

Sadece okul eğitimi değil. Alın işyerlerini. Hangi ku 
ruluşta ciddi işe giriş eğitimi yapılıyor? İşe aldığı 

nız genç insanı verirsiniz ustabaşır.ın yada amiri ola 
rak kişinin yanına, »ki satır laf anlatır, bir iki iş 

gösterir, başlatır çalışmaya. Ya daha sonrası? Kuruluş 
(arımızın ne kadarında düzenli ve sürekli hizmet içi ’ l
eğitim yapılıyor dersiniz? On beş yirmi yıl önce oku 
lunu bitirip .çalışmaya başlamış işçi, memuıj yada yö 
netici. aradan geçen uzun süre içinde kendi alanın
da ortaya çıkan gelişmeleri izleyebiliyor mu, bunun i 
için kendisine yardım ve kolaylık sağlanıyor mu? O 
radar, geçelim, gelelim işte ilerleme ile eğitim 
ilişkisine. Kendinizin, yakınlarınızın, dostlarınızın yaşa
dıklarını şöyle bir .hatırlayın : Yıllar önce aldığı eği
timle yetinmeyip sürekli Ikendini geliştime .çabası için 
de otanın mı işinde ilerlemesi, yeni ve geniş kap
samlı görev yerlerine gelmesi daha kolay oluyor, yok 
sa patronundan, .yöneticisinden ya da politikacı dost 
larından "arkası" olanın mı?

Bu tür sorutan uzatıp sayfalar doldurabi lirsiniz.
Vaktiniz ve sinirsel durumunuz elverirse..

Böyle yazıp giderken, büyük şairimiz Tevfik Fikret 
in ünlü bijr dizisi geliyor aklıma, "Kanun diye', ka | 
nun diye, kanun tepelendi...’' Biz efe eğitim diye di- I 

ye eğitene yazık' ediyoruz, demeyelim hadi; birçok I 
iyi niyetli (giriş<me haksızlık etmiş olmayalım. Ama 
bir yandan olur olmaz hed sorunun çözümünü eğiti 
me bağlarken, öte yandan eğitim 'için her düzeyde 

yetersiz kaynak ayırmak, var olan kaynaktan saçıp 
savurmaik, durmadan lafını edip kendisini umursama
mak tuhaflığından da kurtulalım artık.

Kaptan olmak isteyenler 
işte Fırsat...!

EKOL DENİZCİLİK
Amatör Liman ve Yat 

Kaptanlığı kurslarını yeniden 
açıyor

Kayıtlar başladı Kurslar 19 Haziran 
1992 günü başlayacak

Müracaat : AMİGO DENİZCİLİK
Atatürk Kordonu Tel : 13800 Gemlik

....... I

Göz Zevki ve
Âğız Tandınız için 
hizmetinize açıldı

İSKENDER KEBAPÇISI

Tuncay Bora

Çarşı Meydanı Kahraman işhanı
Kat 1 Tel: 22065 Gemlik

Günlük Taze Balık Çeşitlerimizle
Değerli Müşterilerimizin Hizmetindeyiz ir.

| bağlama balık - midye tava |
i karades güveç çeşitleri I L w

UYGUN FIAT TEMİZ VE İTİNA SEKVİS I

LOKANTAMIZ İÇKİSİZDİR

Tel: 13292
Avcılar Kulübü Yanı Gemlik

KONGRE İLANI 1
I BORUSAN GÜVENSPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞIMDAN

(Kulübümüzün yıllık olağan genel kurul toplantısı
| 19.6.1992 günü saat 20.30'da Hamidlye' mahallesi Gaz- |
| hane Cad. No. 14-2’de .Esnaf Kefalet 'Kooperatifi Sata
j nundaı yapılacaktır

Ekseriyet temin edilmediği tdktlrde 2. toplantı 26.6.92 
günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

I Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

i GÜNDEM :

1— Açılış ve divan seçimi
2— Saygı duruşu
3— Yönetim ve dtenetim kurulu raporunun olkunmosı

i 4— Yönetim ve denetim kurullannin ibrası
5— Yön» yönetim ve denetim kurulları seçimi
3— Dilekler ve kapanış.

Kongre İlani

GEMLİK ROTARY KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin 1991-92 dönemi 2. Genel Kurul toplantı 
sı 18 Haziran 1992 günü saat 13.00’de Tibel1 Otel1 
ce yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1— Açılış ve divan seçimi
2— Saygı duruşu
3— 1991-92 dönemi faaliyet raporunun Okunması
4— Denetim raporunun okunması
3— Faaliyet raporu ve denetim raporunun 
görüşülmesi
'6— Saymanlığa ve üyeliğe seçim yapılması
7— 1992-93 yılı bütçeŞinin görüşülüp onaylanması

8— Dilek ve kapanış.
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YÖNETİM MERKEZİ :
İstiklal Cd. Gürçay Pasajı Te) : 14223 GEMLİK

laftalık Siyasi Gazete

DİZGİ VE BASKI
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tel : 11797

İLE 'ASsal W--«Z
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BAYTAŞ İNŞAAT
LTD. ŞİRKETİ

İSTİKLAL CAD. AKBANK ARALIĞI
BAYTAŞ APT. K. 2 NO. 14 GEMLİK

Ev edinmek isteyenlere büyük 
fırsat

* Az peşin ve uygun ödeme şartlarıyla 
gelin görüşelim sizide ev sahibiyapalım
* 24 Ay’da teslim 30 Ay Vade

< ÜÇ ODA 1 SALON 
< KALORİFERLİ 
> KALORİFERSİZ

SULU ZEMİNLER 
KALEBODUR

MOBİLYA MUTFAK 
> GÖMME BANYO 
> MERMER TEZGAH 

> MlEiDİVENLER 
MERMER

Birinci kısım 30 Daire 
İkinci ıkısım 15 Daire 
Üçüncü kısım 60 Daire 
Dördüncü kısım 80 Daire 
Toplam 185 daire Gıda 
maıiket ve 'işyerleri ite 

komple bir site

Halk Eğitim Kurslarından 
ikursa 20 kursiyer. Genel1 kültür dalında 10 kursa ' 
bin kursiyerin katıldığını belirten ilgililer, toplam 1958 
kişinin Halk Eğitim Kurslarından yararlandığım söyle 
diler.

Köy ve merkezlerde 25 öğretmen ve usta öğretici 
ntn ıgözetimiodfe yapılan kurslar, bu hafta sonunda1 
kapanacak, 'içe merkezinde kurs yeri bulmada' büyük 

. zodüklerin yaşandığını söyleyen ilgililer4, "Halik Eğitimi 
Müdürlüğünün bağımsız bir hizmet binasına (kavuşma
sı halinde yetişkinlere vereceğimiz eğitim artacak. 
Zor koşullarda yer. buluyoruz” dtediler.
» rv w»n»»vr»V>■!■■■ 'T’.l ~«=■=» -"r• -> i’*Tu-r;'sxoau£«ctrxnmcıjJC=ııx»QBxr:»«TTR»

| BP'de Pasif Diremiş
j ruz. Bu sorunlar çözüme kavuşumsa parasal konular 
ı da alışmaya varmak daha kolöy otur" dedi.

,Petrol İş Buıfsa Şube Başkanı İsmet Yiğit, Çalışma 
i Bakanı tarafına'ian hazırlatılan yasa tasarısının işçilerce 
i desteklendiğini) ve biran önce yasalaşmasını istedikte- 
I rini belitti.

BP’de çalışan 78 (rşçinin SSK’ya, başvurarak viziteye 
çıkması üzerine yağ dolum tesisleri olarak çalışan 
BP’de üretim durdu. BP tesislerinden çevre akariya 
kıt istcnyonlarına dağıtımı yapılan petrol üıiünle'nide 
Verilemedi.

Atatürk İlkokulunun Büstü
nakledüljdi.

Özelliği bozulmadan nakledilen Atatürk büstünün çev 
re düzenlemesi ve arka duvarda yontucu Tankut Ök- 
tem tarafından yapılan Atatürk, kurtuluş savaşı ve { 
devrimlerini canlandıran tablo dün Kaymakam CoŞkun 
Ertürk tarafından açıldı. ■ ’ j :

Olkul bahçesinde düzenlen törende (konuşan Kayma
kam' CoŞkun Ertürk, büstün özelliği yitirilmeden yeni 

yerine taşınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Törene Kaymakam, Garnizon Komutanı, Belediye Baş 

kanı, daire müdürleri öğrenci velileri ve okul öğren 
çileri Ikatıldı.

Okullarda büyük tatil başlıyor
>1991/92 öğretim yılı büyük tatili cuma günü baş 

tıyor.
540 öğıtetmen ve 12 bin 289 öğren riji île bir yılı 

daha geride bırakan, eğitim ordumuz), geleceğimizin 
eğinilmiş beyinlerimi yetiştirmek için çabalıyor.

İlçe Eğitim Müdürü Celal1 Yüce, köy ilkokullarının 
22 Mayıs 1992 günü büyük tatile girdiklerini belirterek, 
"Bu yıl ortaöğrenimde kredili sisteme geçildi. 119 
hafta süren öğrenim dönemi sonuçları 26 Haziran 

günü belli olacak. Yeni öğretim yılının başlangısı ise 
Valilikler tarafından belirlenecek. Öğrencilerimize ve 
öğretmeoiler|rmize tatil boyunca huzurlu günler ftlliyo 

rum” dedi.

Çıraklık ve Meslek Eğitimi
Ertürk tarafından hizmete açılan sergi izleyiciler tara
fında beğeni (kazandı. Belediye Sertgi Salonunda açı
lan sergi T Haziran 5l Haziran tarihleri asasında 
açık kalacak.

Haziran Ayı Toplantıları
ru okunacak Ve onanacak. 'Daha sonra 1 Haziran 

1992 ile 30 Mayıs 1993 tarihleri arasında yapılacak 
çalışma programı ele alınıp karara bağlanacak.

'Belediye Meclisinde kesin hesaplar görüşüldükten 
sonra, gizli oyla 2 Başkan vekifr için seçim© geçile
cek. Ardından, 2 meclis yazmanı, 2 encümen üyesi 

ve komisyon üyeleri seçilecek.

f GEMLİKTE EVLENİN 
® «

BAYTAŞ İNŞAAT LTD. ŞİRKETİ
* Manastırda Daire sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat 

6.12.18 ay vadeli ve uygun ödeme koşulları ile satılık 

daireler

@ ŞAHANE GEMLİK KÖRFEZ MANZARASI

• ÜÇ BLOK (TOPLAM 66 DAİRE

@ BİRİNCİ BLOK BU YAZ SONU TESLİM
® İKİNCİ BLOK NİSAN 199İTE TESLİM
@ ÜÇÜNCÜ BLOK AĞUSTOS 1993'TE İTES1JM 

DAİRELERİN HEPSİDE (DENİZ {MANZARALI
BOL İYEŞİL j^LAN ve OTOPARKLI

• KALORİFERLİ
• IHİDROFORLU
• 2 ODA iye ÜÇ ODA 1 SALON
• YERLER KOMPLE HALI
• SULU ZEMİNLER SERAMİK

• GÖMME SANYO Ve BANYO TAK İM i
• HAZIR MUTFAK
• KALEBODURLU ÇİİFT BALKON
• BARBEKÜ
• DUVARLARI (PLASTİK BOYA
• Tavanlar kartonpiyer

AYRICA
। Gemlik Minibüs Garajı yanında 102 m2 Ağustos 

Ayı Teslimi' 3 10da 1 Salon Lüks Daireler

• Yine Uygun Fiyat ve Uygun ödemelerlş

@ K. Kumla Lunapark Arkasında Hemen Teslim

2 Oda Bir Salon Demiz Manzaralı Şahane

İç Dekorlu Süperlüks Daireler

YİNE UYGUN tiYAT ve UYGUN ÖDEMELERLE

Tel : 11794 - 14221
İstiklâl Cd. Akbank Aralığı Baytaş
Apt. No. 14 GEMLİK



CANSIZOĞLU
TEMİZLİK SANAYİİ

# Her türlü HALİ ve KOLTUKLARINIZI
# Otonuzun içini A'dan Z'ye özenle yıkıyoruz. 

BİZİ ARAYIN
HALİT CANSIZOĞLU
M. Kemalpaşa Cd. No. 2 TEL : 9 (25i) 24011 ORHANGAZİ

DYP Milletvekili Turhan Tayan söz verdi

Sorunları çözüyoruz’
Doğru Yol Partisi Bursa Milletvekili ve Grup Baş 

kan Yardımcısı Turfıan Tayan, Gemlik'te yaptığı ko 
nuşmada ilçenin tüm sorunlarım çözmekte olduklarını 

söyledi.
DYP ilçe ibinasır.dc kendini bekleyen 'ilçe yönetici 

leri, ikadm ,v*e gençlik komisyonu üyelerine hitap e 
den Turhan Tayan, halkın hükümetten çok beklenti 
terinin olduğunu, sabırla sonucunu beklediğini belirte 
rek, "Bunları boşa çıkarmamak dizlerin ve teşkila 
8A 0A zımuo|öjoq !|iuauo ojojh.^IUiöo' J.kpiAOJoB uij 

rilmiş sözlerimiz var. Bunları yerine getireceğiz" dedi.
1980 yılında Bunsa Osmaneli tren yolunun projelen 

dirildiğini ancak sonra unutulduğunu, yeniden günde 
me getird.lklerinti etüd ve proje çalışmalarının tamam 
(anarak ihale aşamasına geldiğini söyleyen Tayan, 
"Biz, 5 aylık iktidarız. Sîzlere veJÜiğimiz sözleri yeri
ne getireceğiz. EPir tarizim, sanayi ve tarım mekrezi 
olan Gemlik, ağırlıklı hizmetlerden üzerine düşen pa
yım alacak’* şeklinde konuştu.

Turhan Tayan, Armutlu yolunun takipçisi oldukları
nı, bu Bursa Yalova yoluna oğııjltik verileceğini, Ya 

(ova Topçulara gidecek Boyalıca üzerinden yeni yol 
çalışmalarının sürdüğünü hatırlatarak, zeytin üretfcisinfl 
sevindirecek mesajlar verdi.

Sanayisiyle, ekonomistiyle bozuk bir ülke devir af 
dıklarını tekrarlayan Tayan, "Bir yandan ekonomiyi 
düzeitmey eçalışıyoruz. Bir yandan da demokratikleş
me I çalışmalarım yürütüyoruz. Siyasi partiler yasası 
ve anayasayı bu nedenle değiştireceğiz. Anti demok 

ratik yasaları düzelteceğiz. Hem vatandaşın boğazını 
canlandırmak istiyoruz, hem de özgürlük ve demokra

Devlet Hastanesi Baştabibi Sözer ve Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü Görevinden alındı

Gemlik’te Siyasi Tayinler Başladı
Gemlik'te iktidar partfsinin raporları üzeri 

ne görevden almalara başlandı. Devlet Has 
taifesi Baştabibi Op'. Dr. Ali Muhsin Sözer 
tin baştabipliği elinden alındı. Yazı İşleri 
Müdürü Kaya Aydemir tise Yenişehir’e atan 
dı. ı

Gemlik Hastane ve Huzurevi Yaptırma 
Derneği ile atasında anlaşmazlık .' Çıkan 
Devlet Hastanesi Başhekimi Ali MuhŞfn Sö 
zer, bir yıl önce hastane idindeki personel 
ille Hastane Yaptırma ve Yaşatma 'Derneği 
rri kurdu. Böylece, ilçede hastanenin açıl 
masasında emeği geçen ilk derneğin fonk
siyonları ikallmadı. Op. br. Afi Muhsin Sö

KAZAZEDE ÖĞRENCİLER GEMLİK’E DÖNDÜLER..

Otobüsün Freni Patladı
> MARMARİS YOLUNDA TEHLİKE GEÇİREN KIZ MES 

LEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜS, ŞO 
FÖRÜN TECRÜBELİ SAYESİNDE KURTULDU,

Marmaris ycüunaa kaza geçiren Gemlik Kız Meslek 
Lisesi gezi otobüsünde bulunan öğrenciler, perşembe 

gecesi evlerine ve okullarına döndüler.
Beş günlük gezi iÇin İzmir, Bodrum, Marmaris, Pa 

mukkafe ve (Antalya gezisine çıkan Gemlik Kiz Mes
lek Lisesi sor. sınıflarında öğrenim gören 46 kişi ve 
3 öğretmen, gezilerinin 3. günü Marmaris’^ giderken 
otobüsün fren'ferinin patlaması üzerine büyüik bir tehll 
ke atlattılar.

Şoförün aracı mohiretli bir şekilde yana yatırtması 
sonucu, büyük bir fada önlendi. Kazada 12 öğrend 
hafif sıyrıklar aldı. Kazadan sonra başka bir araçla 
Pamukkote'ye gideni v« çevreyi gezen öğlenciler, pe

Devamı Sayfa 6'da

si mücadetfesi. veriyoruz" dedi.
Ülkenin hergün aaha iyiye gittiğini savunan Tayan, 

Kurşunlu Köyü sorunlarına değinirken, "Artık muhtar
lık yükünü Kurşunlu taşımaz. Hizmetlerimiz Kurşunlu 
ya başladı, iskele sorununu çözeceğiz. Dürdane Köyü 
boğazlından Kurşunlu'ya giden yolun çalışmaları de
vam ediyor. Yol sorunu bitecek" şeklinde konuştu. 
Kurşunlu Köyü Muhtarı Salih Kayır ise yapılacak ka 
rdkol Ikon usunda 38 dönüm arazi istendiğin}' bunun 

fazla olduğunu bildirdi. Kayır konuşmasmaa “Sayın 
Bakan Çağlar (hakkında çirkin dedikodular; Çıkartıyor 
lar. Biz Kurşunlu arazisinden 10 dönüm, Gençali ara 
zisinden 10 dönüm yerin jandarma karakoluna ayni 
masını istiyoruz" dedi. Armutlu'ya gemi seferlerinin 

bayram sonrası başlayatağını, bayramda da ek sefer 
konmasına çalışıldığını söyledi.

Telefonla ilgili Bakanlık birimlerini anında arayarak 
partililerden alkış toplayan Turhan Tayan, Hazine ara 
zıierinti 3040 yıldır kullanan vatandaşlara . ziıllfyetlik 
hakkının verpmesi içih çalışmalar $ yapıldığını da 
söyledi. : (

Bu arada ,söz olan eskit sendikacı Faik Yumru, ' 
'ilçede (parti içinde önelmli sorunların bölündüğünü 
önce bunların efe Jalınması gerektiğini .söyledi. Ta

yan ise Bursa'da 5 bölgedo seçime gidildiğini, parti 
içi sorunların konuşulacağı zamanın iyi ayarlanması^ 
gerektiğıijni hatırlattı. Bunun üzerine Faik Yumru mü 

fettiş isteyeceklerini söyledi.
DYP içinde seçimlerden sonra bir grup muhalefe

tin yönettmti eleştirdiği, "Bunlar yer.ii binalarını 8 ay 
dır tabefe bile takama becerileri/ yok’’ diyorlar.

zer ife Hastane ve Huzurevi Yaptırma 
.Derneği yönetim kurulu Başkanı eski beledi 
ye' Başkanı Hakkı Çakır ve DYP belediye 
Başkan adayı Mehmet Turgut’un arasını 
açan olay, tayinin çikmtrsına değin sürdü.

Başbakan Süleyman Demirel'ln milletmekl 
li seçimleri öncesi Gemlik’te yaptığı açık 
hava mitinginde, gün batrmından sonra ko 
nuşmasını sürdürdüğü için rapor tutulan 

hükümet komiseri Kaymakamlık Yazı İşleri 
Müdürü Kaya Aydemir Yenişehir’e atandı.

Ali Sözen’in görevinden ati m masını önle 
mdk için ilçede İmza toplanıyor.

ANAP Gençlik Komisyonu 
Başkanı Dinç

" DYP Gençlere 
Yatırım Yapmıyor
Anavatan Partisi Gemlik 

Gençli Komisyonu Başkanı
Mehmet Dinç, DYP’filerln 
.1993 yatırım program mda 
gençliğe yönelik hiçbir ya
tırımın bulunmadığını söyle
di.

Mehmet Dinç, yaptığı el
çi ktamado, DYP llç© Teşk^ 
latr .tarafından basına yapı 
ian açıklamalarda 1993 yılın 
cd ilçeye 20 milyar liralık 
yatırım yapılacağının açık

Pevomı Sayfa 6’da

Gemsaz Feneri Tehlikede
Gemsaz'da bulunan denizcilere uyari görevi yapan 

fener. Belediye ve Gemsaz Yapı Kooperatifinin çev 
nesinden kum alması nedeniyle devrilme tehlikesiyle 

karşı karşıya kaldı.

Bir süre önce Gemlik Belediyesi kepçe ve kamyon 
(arıyla fener çevresinden kum alınması, daha sonra 
da Gemsaz Yapı Kooperatifine yapılan parke yol ça 
lışmalarında kullanılmak üzere aynı yerden kum alın
ması, fenerin, denize doğru kaymasına ve betonunun 
çatlamasına neden olduğu iddia ediliyor.
Gemsaz Yapı Kooperatifi Başkanı Taylan Tarım, kum 

aldıkları alanın fenerin devrilmesine neden teşkil et 
mediğini, bu bölgenin doğal yapısından devamlı kum 
toplandığını belirterek şuntiart söyledi :

"'Gemsaz, üzülerek söylüyorum ki sahipsiz. 200 üze
rinde parselin bulunduğu bu alanda, hızlı biri yapı
laşma var. Alt yapı hizmetler! ojtan (kanalizasyon 

ve su sorunumuz çözülmedi. Yollarımız bozuk. Bu ne
Devamı Sayfa 6'da

K CHutLaurnı-zın
JLuftAan. Siat/tamlaunı Q 

(t (uıtf.a'c, mırttulMa'c djteuz. a

Makzume’den Bursa’ya
Yatırım
• YILLARDIR İSKENDERUN'UN VERGİ pEKORTMENLİ 

ĞiNi elinde Bulunduran makzume ailesi, bu 
KEZ (GEMLİK'TE ı DENİZCİLİK ALANINDA YATIRIM 
YAPTI.

Yıllardır İskenderun'un vergi rekortmenliğini elinde 
bulunduran Makzume Ailesi^ bu kez Gemlik’te deriz 
ciflk alanında yatırım yaptı.

Antuvan Mdkzume Uluslararası .Taşımacılık ve Tica 
ret Ltd. Şti. Gemlik Liman ve Depolama işletmeleri 
A.Ş. ife birlikte Gemtrans Gemlik Ulaştırma pazarla 
ma denizcilik ve Ticarjet Anonim Şkrketi adıyla bir 

milyar lira sermayeli bir şirket kurdu. Şirkette Antu 
van Makzume Ltd. Şti. 325 milyon liralık GemlU 
Liman ve Depolama Â.Ş. 300 mtilyon liralık • pay 
alırken, İskenderun'da .faaliyetini sürdüren Ak Gemici 
li'k Ticaret Ltd. Şirketinde 25 milyon liralık pay edin 
di. Şirkete Muammer Ağım 200 milyon Sorhan Yıl 

dırımcokar 100 milyon, Y. Ziya Alkan'da 50 milyon 
lirayla ortak oldu.

Şirketin gemi acentesi olarak faaliyet göstereceği, 
ayrıca gemilerin limanlardaki kılavuzluk işlerini yapa 
çağlı belirtildi. ' ] <

Şirketin yönetim kurulu Başkanlığı'na ortaklardan 
Orhan Yıfdrrrmcakar getirilirken, Gemlik Liman ve De
polama .Işletmeleri'nden Semtti Erbay'do Başkan Yar 
drmcılığı görevini üsttendi. >

SHP İlçe Başkanı Parlak 

“Sorunlarımızı Genel 
Başkanımıza İlettik,,

Sosyal Demokrat Halkçı Parti Gemlik ^2© Başkam 
Mehmet Parlak, lilçenîn tüm sorunlarını Genel Baş 
kan İnönü'ye ilettiklerini, çözüme kavuşmasını için 

söz aldıklarım söyledi.
Mehmet Parlak yaptığı açıklamada, seçimler nede-

Devamı Soyfa 6'da

TAŞI GEDflĞİNE

YAZIK...
(GEMLİK DEVLET HASTAHANESİ BAŞHEKİMİ

SN. OP. DR. ALİ SÖZER'İ GÖREVİNDEN
ALMIŞLAR. YAZIK.

SEÇKİN MEMLEKET COCUĞU...
ANASI BELLİ BABASI BELLİ.
SUYA YATMAZ.
YAKAYA BAKMAZ.
KARTLA .GÖREV YAPMAZ
HİZMETTEN KAÇMAZ.
BEYLERE BÖYLESİ Mİ LAZIM YA.
YAKAYA BAKMALI, SUYA YATMALI, İSTENİLENİ
YAPMALI, İTİLİP KAKMALI,

KORKUP. JAKMALI...
TAKILANI ADAM YAPMALI...

İnan TAMER
Okur ve hemşarilerimin mübaret Kurban Bayramım 

en iyi dileklerimle kutlar, bayramın hayırlara 
vesile olmasını dilerim.
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ULUDAĞ SÜTHANESİ
İSMAİL — OSMAN EMEÇ

SÜT YOĞURT T. YAĞI PEYNİR ÇEŞİTLERİ

BEŞLER, MARET, YAŞİN ET MAMULLERİ

SUCUK, SALAM, PASTIRMA

TOPTAN VE PAREKENDE

SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN

KURBAN BAYRAMINI KUTLAR, 

MUTLULUKLAR DİLERÜZ.

Tel' : 11151 Ev 13493^14982

Demirsuboşı Mh. Çeşm'i Sok. No. 31 GEMLİK

TİBEL OTEL
ğ Salonlarını ve Havuz Başını halka açtı | 

a Düğün - Nişan - Sünnet ve 
| özel günlerinizde | 
| hizmetinizdeyiz j 
| Kurban Bayramınızı kutlar, mutluluklar dileriz.

ö Rezervasyon : Tel : 11272 - 13146 
fi Tibel Otel - Gemlik

PRELLİ BAYİİ

ARSLAN
TİCARET

DEMİR — ÇİMENTO — PROFİL SAÇ

OERUİKON ELBKTRODLARI

TOPTAN PERAKENDE

EN İYİ DİLEKLERİMİZLE ÜYELJERİMİİN Vfi 
GEl^UİK’UlLERİN BAYRAMJN^ KUTLAR, 

MUTLULUKLAR DİLERİZ,

S.S. GEMLİK
Esr.of ve Kefalet Koop.

İYön. Kurulu

SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİM İZİN 

KURBAN BAYRAMINI KUTLAR, 

MUTLULUMLAR ÇİLERİM.

İSMAİL ,ARSLAN

İstiklâli Cad. Tel : 12065 GEMLİK

ORTAKLARIMIZIN VE DEĞERLİ GEMLİK HALKININ 

BAYRAMINI KUTLAR, 
MUTLULUKLAR DİLİERİZ..

S.S. GEMLİK

Küçük Sanayi Sitesi Yap. Koop.
Yönetim Kurutu

İvSk ŞARK 
SİGORTA

Dost ve müşterilerimizin 
kurban bayramını kutlar, 
mutluluklar dileriz.

Necdet Fatih Buluk

TEL: 11885 GEMLİK

ALTIN BALIK AİLE LOKANTASI
Günlük Taze Balık Çeşitlerimizle 

Değerli Müşterilerimizin Hizmetindeyiz 

Hergün balık çorbası ızgara 
ve tavada taze balık 

buğlama balık - midye tava 
karades güveç çeşitleri

UYGUN Fİ AT TEMİZ VE İTİNA SEKVİS

LOKANTAMIZ İÇKİSİZDİR 
Bayramınızı Kutlar, Mutluluklar Dileriz.

Tel: 13292
Avcılar Kulübü Yanı — Gemlik

Bayramınızı Kutlar, Sağlık 
ve mutluluklar dileriz.

KOLL. ŞTİ.

Sayın GEMLtK’liler

EMRE KUNDURA
TÜM KÖSELE VE DE KUNDURA 

ÇEŞİTLERİNİ YENİLEMİŞTİR.

EMRE KUNDURAYA UĞRAYIP GÖRMENİZ 
MENFAATİNİZ İCABIDIR. EMRE KUNDURA ŞIK ZARİF 

VE ELEGANS DEMEKTİR.

Mutlu Bayramlar Diler
KALİTEDE GÜVENCE EMRE KUNDURA

ÖMRE KUNDURA PAZAR CADD£«LNDE 

TBL ; 14114 GEMLİK
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Mutluluklar
dileğiyle
bayramınızı
kutlarız

Akıt Petrol

DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN

KURBAN BAYRAMINI

KUTLARIZ.

Coşkunlar Ticaret
ESAT COŞKUN

İstiklâl Cad. Tlf: 15069 Gemlik

izin 

ter,

En iyi dileklerimle dost ve müşterilerimin kurban 
bayramlarımkutlar, daha nice sağlıklı ve mutlu bayram
lar geçirmelerini dilerim.

Saygılarımla
Emir Doğru

DOĞRU NAKLİYAT
'K

Değerli halkımızın ve üyelerimizin 
Kurban Bayramını kutlar, 
mutluluklar diler.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ QDASI 
YÖNETİM KURULU

A

H

En iyi dileklerimizle üyelerimizin ve dostlarımızın 
kurban bayramlarını kutlar, daha nice sağlıklı ve mutlu 
bayramlar geçirmelerini dileriz.

GEMLİK ŞOFÖR VE OTOMOBİLCİLER 
ODASI YÖNETİM KURULU

Neş’e Giyim Sanayi ve 
Tic. Ltd. Şti.

Dost ve müşterilerimizin 
kurban bayramını kutlar, 
mutluluklar dileriz.

Tel : 21129 - 15401 - 16457
İstiklal Cad. Kordon Apt. No 60/A

GEMLİK

Değerli halkımızın ve üyelerimizin 
Kurban Bayramını kutlar, 
mutluluklar dileriz.

GEMLİK TİCARET BORSASI

KURBAN BAYRAMINIZI KUTLAR. 
SAĞLIK VE MUTLULUKLAR
DİLERİZ

KÖRFEZ
Matbaacılık ve Ambalaj San.

Gazhane Cd. No 45 Tel: 11797 -14223 Gemlik
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Muhterem Gemlik Halkının 
Kurban Bayramlarını Kutlar, 
Sağlık ve Mutluluklar Dileriz,

DYP Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu

Gemlik Halkının Üye ve Delegelerimizin 
Kurban Bayramını Kutlar, Sağlık ve 
Mutluluklar Dileriz.

SHH Yön. Kur. Adına 
Mehmet Parlak

Not: Bayramlaşma Bayramın 2. günü saat 12.00-14,OO 
da Parti Lokalinde yapılacaktır.

Not : Bayramlaşma Bayramın 2. günü saati 2.oo-14,oo 
de yapılacaktır.

İstiklal Cad. No. 36 Tel î 14119 Gemlik

Seçkin firmaların ürünle
riyle hizmetinizdeyiz 

ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız .

Mutlu Bayramlar Dileriz 
Ali Çatak ve Oğulları

Demirsuboşı »Mh. Mesudiye Sok. 

Otel Umurbey Artı Tei : 18076 GEMLİK

MU..ÖNGÖR TiC. KOLL. ŞTi. 
yy Sıhhi Tes. ve inşaat Malz.

Bayramınızı Kutlar, Sağlık 
ve mutluluklar dileriz.

Salih ve Metin Öngör

j Tel ; 12060- 12128
’ İstiklâl Cad. No. 12 GEMLİK

YETKİLİ BAYİİ

Dost ve Müşterilerimizin 
Bayramlarını Candan Kutlar, 
Mutluluklar Dileriz.

GENÇ-AL TİCARET

pArtİsI f

Tüm Gemlik Halkının 
Kurban Bayramlarını 

Kutlar, Sağlık ve Mutlu
luklar Dileriz..

MEHMET DİNÇ 
ANAP Gençlik 
Komisyonu Bşk.

Bayramınızı Kutlar, 
Sağlık ve Mutluluklar 

' Dileriz.

Kemal Yeşildal 
ilçe Yönetim Kurulu Adını

Not Bayramlaşma Bayramın 2. günü saat 14.0» - 16.oo 
arasındadır.



Körfez

Gemliklilerin 

Bayramını kullar, 

sağlık mulluluk huzur dolu 

günler getirmesini dileriz.

GEMLİK Liman ve 
Depolama 
İşletmeleri A.Ş.

Kurban Bayramınızı 
kutlar, 
sağlık ve başarılı 
günler dileriz.

B İ S A$
Bursa İplikçilik A.Ş.
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Jfc rfTİH 'IlıMIIIIIB ■■! !■ «■■SıMF— 
YÖNETİM MERKEZİ : 

istiklal Od. Gürçay Pasajı Tel : 14223 GEMLİK
DİZGİ VE BASKI

Körfez Matooacılık ve Ambalaj Sanayi Tel : 11797
JE~rar.■te=JT..'re=JT TC^jr.fteJTTt^-a•

SAYFA : 6

BAYTAŞ İNŞAAT 
LTD. ŞİRKETİ 

İSTİKLAL CAD. AKBANK ARALIĞI 
BAYTAŞ APT. K. 2 NO. 14 GEMLİK 

Ev edinmek isteyenlere büyük 
fırsat

* Az peşin ve uygun ödeme şartlarıyla 
gelin görüşelim sizide ev sahibi yapalım
* 24 Ay’da teslim 30 Ay Vade

> ÜÇ ODA 1 SALON 
+ KALORİFERLİ 
> KALORİFERSİZ 
4 SULU ZEMİNLER 
KALEBODUR

MOBİLYA MUTFAK 
GÖMME BANYO

0 MERMER TEZGAH 
> MEiDİVENLER
MERMER

Birinci kısım 30 Daire 
İkinci kısım 15 Daire 
Üçüncü kısım 60 Daire 
Dördündü kısım 80 Daire 
Toplam' 185 daire Gıda 
mariket ve işyerleri ite 

komple bir site

SHP İlçe Başkanı Parlak,
iriyle Orhangazi'ye geler SHP Genel Başkanı İnönü
ye Gemlik’in sorunlarını içeren biri rapor sundukları
nı belirterek şunları söyledi r

"İlçemizin çözüm bekleyen sorunlarının başında 
Gemlîık-Armutlu yolunun Gemlik içinden geçen bölümü 
nün biran jönce kamulaştırılması var.

Dörtyol kavşağına üst 'geçit yapllması ve sinyali 
zasyon işleminin- düzgün çalışması, Anadolu Lisesi 
için ye? bulunup bina ayrıca, öğretmlenevi yaplllrna 
sidir." ; j

39 yıl sonra Gemlik Belediyesinin sosyal demokrat 
farın geline geçtiği hatırlatıldığı raporda, belediyelerin 
güç (koşullarda (hizmet verdiklerini, illçeye Bağ-Kur 
şubesinin jaçıl^nasınin zorunlu hafye geldiğf. bildirildi.

■Mehmet Parlak, Erdal İnönü’ye sunulan- raporda, 
çiftiçi/ borularının pffı ile lilgilll, yasanın tekrar gözdlen 
geçirilmesini, Tarım Kredi Kooperatiflerinin finansman 

sorunlarının çözüme {kavuşturulmasını da istedi. Hay 
dariye vb Şaylinyurdu köy yollarının stabilize yapılı 
masının- ve ilçeye bir {Kan Merkezi kurulmasının da 
istendiği' raporun genel başkan'art tarafından ilgSIenî 
leceği sözünü aldığını (söyilledii ,

DUYURU
TAHMİL TAHLİYE İŞLERİ DERNEĞİNDEN

-Dernek merkezimiz Dtemirsubaşı Mah. 1 nolu Cd. 
Sallı Apt, No. 7 Zemin Kat 2 nolu adrese taşınmıştır.

Mahzar. CAM 
'Yön. Kuf. Bşk.

Milli Piyangocu Ali Cirit 007 
tüm müşterilerine ve değerli Gemlik
lilerin Kurban Bayramını Kutlar, bol 
şanslar diler.

Adres : İskele Meydanı Grup Aile 
Gazinosu Önü GEMLİK

Otobüsün Freni Patladı
şembe günü akşamı Gemlik’teki ailelerine kavuştular, 

Oİkulun kapandığı gün kazanın hafif sıyrıklarla af.
(atılması nedeniyle öğrendiler ve okul yönetimi kur 
ban kesti.

Gemsaz Feneri Tehlikede
derde orta ana yolumuzu beton parke yaptırdık. Bir 

kısım ihtiyacımız olan kumu fener (çevrecinden aldı! 
Ancak, fenere zarar verecek Ibir durum yok. .Fent 
Gemlik Belediyesinin deniz içinden aldığı kumla zart 

görmüş olabilir."

DYP GENÇLERE YATIRIN 
landığını, ancak bu yatınmlann içinde gençliğe yönı 
Irk tek bir hizmetin bulunmadığına dikkat çekerek 

şunları söyledi :
"20 Ekim seçimlerinde 'önce Gençler^ sloganını 

kullanan ve oy toplayan ilkfidor partisi. maalesef 
şimdi gençleri ağzına almıyor. İsterdik ki 1993 yılını 
Gemlik için ayrılan ödenekte gençlerin sosyal, kült 
rel çalışmalarını yürütebilecekleri testejer olsun-, k 
lan bu ödeneğin bir bölümü gençler için harcansıı

ANAP'm gençlere önem veren tek siyasi Ikuruluş 
olduğunu iddia eden Mehmet Vinç, iktidarı 2000'11 
yılların gençliğine sahip çıkmağa çağırdı.

Fıstıklı Muhtarı
Coşkun Sevinç oldu

Fıstıkin .köyünde yapılan muhtarlık seçimlerini Çbşk 
Sevinç kazandı.

Pazar günü yapılan yerel ara seçimlerde, istifa e 
Fıstıklı Köyü muhtarı Süreyya Er’in yerine seçin 

yapıldı. .Muhtarlığa, İbrahim Dillioğlu, Coşlkun Sevin 
ve Sdbriı Kurnaz aday oldular. Sandıkların açılıp a 
rın sayılmasıncdn sonra Coşkun Sevir.ç’in 234 dy, 
rahim Dillioğlu’nun 221 oy, Sabri Kurtıaz’ın ise 204 
aldığı görüldü..

BAYTAŞ İNŞAAT LTD. ŞİRKETİ 
g Manastırda Daire sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat 

6.12,18 ay vadeli ve uygun ödeme koşulları ile satılık 
daireler
• ŞAHANE GEMLİK KÖRFEZ MANZARASI
£ ÜÇ BLOK TOPLAM 66 DAİRE

| BİRİNCİ (BLOK BU YAZ SONU TESLİM
> İKİNCİ BLOK NİSAN 199İTE TESLİM
• ÜÇÜNCÜ BLOK AĞUSTOS 1993TE TESLİM
DAİRELERİN HEPSİDE (DENİZ {MANZARALI
BOL İYEŞİL jfl|LAN Ye OTOPARKLI

Siaymnıuuzı kutlan, sağh&h 
ae .ûaçauü günte'c d'deû'Z.

• KALORİFERLİ
• HİDROFORLU
• 2 ODA iye ÜÇ ODA 1 SALON
• YERLER KOMPLE HALI
• SULU ZEMİNLER SERAMİK

• GÖMME BANYO Ve BANYO TAKIM i
• HAZIR MUTFAK
• KALEBODURLU CİİFT BALKON
• BARBEKÜ
• DUVARLAR PLASTİK BOYA
• Tavanlar kartonpiyer

AYRICA
> Gemlik Minibüs 'Garajı yanında 102 m2 Ağustos 

Ayı Teslimi1 3 lOda 1 Salon Lüks Dâireler

|Q Yüne Uygun Fiyat ve Uygun ödemelerle >

• K. Kumla Lunapark Arkasında Hemen Teslim

2 Oda Bir Salon Deniz Manzaralı Şahane

İç Dekorlu Süperiüks Daireler,

YİNE UYGUN FİYAT ve '.UYGUN ÖDEMELERLE

Tel : 11794 - 14221
İstiklâl Cd. Akbank Aralığı Baytaş
Apt. No. 14 GEMLİK



GEMSAS Kooperatifi 22 dönüm arsayı Milli Eğitime devretmeye hazır

CANSIZOĞLU
TEMİZLİK SANAYİİ

* Her türlü HALİ ve KOLTUKLARINIZI
# Otonuzun içini A'dan Z'ye özenle yıkıyoruz. 

BİZİ ARAYIN
HALtT CANSIZOĞLU
M. Kemalpaşa Cd. No. 2 TEL : 9 (254) 24011 ORHANGAZ^

Anadolu üşenme Yer
Genç Taksi Şoförü Hunarca Katledildi

BİROL’U NEDEN 
ÖLDÜRDÜLER..?

• GEMSAZ SAHİL SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKA 
Nl TAYLAN TERİM, KOOPERATİFLERİNE AİT \ İMAR 
PLANLI 22 DÖNÜM ARAZİYİ İLKÖĞRETİM OKULU 

VE ANADOLU JLİSESİ İÇİN MİLM EĞİTİM BAKAN 
LIĞINA DEVRETMEĞE HAZIR OLDUKLARINI i SÖY 
LEDİ. 4

Gemik’te aylardır çözüme kavuşmayan Anadolu1 Lî- 
seŞi için yer konusunda yeni bir teklif GEMSAS Sa- 
| hH Yapı Kooperatifi Başkanı Taylan Terim'den geldi.

Terim, 22 ..dönümlük resmi okul alanlarını Milli Eği
tim Bakanlığına Anadolu Lisesi yapılması için bağış
layacaklarını söyledi.

30 yıllık bir geçmişli olan ve imar planı dışında 
kaldığı için gelişmeyen Gemsaz sahilleri, imar plan 

Içrının belediyelerce hazırlanmasından sonra hızlı bir 
gelişme göstermeğe başladı. İki katlı yapılaşmaya: izin 
verilen iJiçenîn en planlı yerleşim birimli olan GEM- 
SAS’ta kooperatif arsası ofaraık okul ve' spor te
sislerine ayrılan 22 dönümlük dianın Gemlik Andlolu 
Lisesi, İlköğretim okulu yapımı için verileceği haberi 
ilçede flgi topladı. ,• . ■ < - i !
GEMSAS Sahil Yapı Kooperatifi Başkanı Taylan 

Terim, arsayı hemen Milli Eğitim '«Bakanlığına devre

PARTİLERDE BAYRAMLAŞMA
Kurban .Bayramı nedeniyle Kaymakamlık 

ve Riyası partilerden Bayrarrifoşmalar ya 
pildi.

Resmi Bayr|amlaşma Kurban Bay ramının 
birinci günü saat 14.00 ita 15.00 arasında 
yapıldı. İlçe Kaymakamı Coşkun Ertürk. bay 
ram .öncesi yayınladığı yazılı açıklamasında 
tüm Gemlik Tilerin bayramını kuttadı. Kayma 
kam Coşkun'un açıklamasında şu görüşlere 
yer verildi :

Belediye Meclisi Haziran ayı toplantıları bitti

MECLİSTEN YENİ OTOPARK ÜCRETLERİNE RED’
Gemlik .Belediyesi Hazıftan ayı toplantılarının sonun 

cuşu dün ^yapıldı. Meclis, başkanlıkça hazırlanan 
1991 yılı açrk ve kapalı otopark ücretlerini red etti.

Belediye Başkanı Nezih Dimili Başkanlığında topla
nan belediye Malisinde eski tuıtunaklar okunarak ka 
bul edildikten sonra, gündemce bulunan 1992 yıln oto
park ücretlerinin saptanmasına geçildi.

Belediye Fen isteri Müdürlüğünce hazırlanan 1992 
yılı otopark (birim fiyatları, görüşülmeden, ANAR söz
cüsü Haşan Sözüneri, İmar ptanına işlenmiş birçok

Bayram Sakin Geçti
Dört gür. süren Kurban Bayramı ilçemizde sakin 

geçti. ■<
İslam aleminin önemli günlerinden ölün Kurban Bay- 

ramı, havaların uygun gitmesi nedeniyle birindi günün 
den sonra haptan deniz kenarlarına giderek dinlenme 
si şeklinde geçti.

Bayram süresince, ilçe Merkezi ve, jandarma Bölge 
terinde maddi nasarlı kazaların dışında önemli! olay
ların .olmadığını bildiren İlgililer, “'Kurban Biayramı, il 
çemizde sakin geçti" dediler.

ıDört günlük Bayram tatili nedeniyle, bayramlaşmak 
dan sonra kıyılara akın »den halk kış yorgunluğunu 
denizde veya piknik yaparak geçirdi, Kurşunlu, Küçük 
Kumla ve Armutta Sahilleri bayram süresince hınca 
hınç doldu.

• GEMLjK KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN UMURBEY 
ORTAOKULUNA TAŞINMASI İSTENEN ANADOLU 

LİSESİNİN GEÇİCİ ÇÖZÜM OLDUĞU GEMSAZ TA 
BAĞIŞLANACAK 'ARSAYA YAPILÂCÂK OKULUN 
TAMAMLANMASINA KADAR KULLANILABİLECEĞİ 

BELİRTİLİYOR.

debilecelkterlni belirterek şunları (söyledi ;
''Gemlik Anadolu Lisesi1 için yer arandığını duy 

duık. Bizim kooperatifimiz pıdlı olan 22 dönüm imar 
planında âkul ve spor tesisi alanı Anadolu Lisesi 
için en ..uygun yerdir. İlçeye jyakırtlıği' arazinfln düzlü 
ğü ve büyüklüğü sanırım okul için yeterlidir. ilgililere 

sesleniyortlm. G^ffinler, araziyi görsünlter. .Gemlik ve
çevresinde böyle büyük ye uygun yer yok.”

Umurbey ^Ortaokulunun ihtayaca geçici .çözüm olab'i 
leoeğini savunan faylar. .Terim, "Öğrenime yeni baş 
tayan Gemlik (Anadolu Lisesi için gelecekte ek teslim
lere yer bulmada zorJuk. çekmeden, modern bir okul 
için yerimizi? Mlfâ Eğitim Bakanlığına devretmeğe 

hazırız" pedıi.
Anadolu Disesi için esiki, ıhükümet döneminde TÜG- 

SAŞ arazisi içinde 12 dönümlük b’ir atan düşünülü 
yordu. Yeni yönetim bu öneriye uygun bulmadı.

“Bu ve bundan sonraki! (tüm yaşannjların 
da dini, baysamUanımızda dünyadaki bütün 
müshüman toplamların hür v© mutlu bir ha 
yat sürdürmelerini, Müslüman Türk devletle 
rine giriŞjilen saldı rtfcır ta son bulması ye 
dünya millfetlerir.|in kardeşlik havaisi içindle 
sorunlarını halletmeleri en içten dileğlmdir.”

Öte yandan DYP, SHP, ANAP ve DSP 
'bayramın ikinci günü, parti binalarında bay 
ramlaştılar. ı ;ı-! . ? ’

Devlet Hastanesine 
Vekil Baştabip

Gemlik Devlet Hastane»! 
Baştabibi Ali Muhsin Sözer 
in görevinden alınmasından 

sonra bu göreve yeni ata
ma yapılmadı.

Devlet Hastanesi kurulu 
undan beri Baştabiplik gö
revini yüreten Op. Dr. Sö
zer, öğrenildiğine göre bazı

(Devamı Sayfa 4’te

açık otopark yerinin mevcut öldüğünü, otopark fiyat 
lafının yüksielk almasından vatandaşın inşaöt yapamaz 

duduma geldiğini söyledi.

DYP sözcüsü Mahmut Solaksubaşı’da ilçede ne ka 

dar otopark ihtiyacı bulunduğunun tesbit edilip (edil 
mediğlni sordu. Başkan Dimili, otopark yasasının İn

şaat sektörüne kargaşa getirdiğini, yasanın istendiği 
şekjlıijnde ücretlerin teşdit edilmesi gerektiğini be 

liftti. Tartışmalardan sonna tek tek açık otoparkların 
metrekare birim fiyattan okundu. Yapılan oylamada 
ANAP, DYP.RP'fi üyeler başkanlığın önerisin© red, ba

zı SHP'liler de çekimser py verince öneri red edildi

Açık ve kapalı otoparklarda 1991 yılı bîrim fiyatla
rının pyr.en alınması 1992 fiyatları için de noterden 
fark taahhütnamesi istenmesi oylanarak kabul edildi.

Belediye Başkanhğınoa Zeytin Hali Kapalı otoparkıma 
25 metre karelik birim ipih 27 milyon 899 bin 275 TL
Minibüs Garajı katlı otoparkı için 30 milyon 729. bin 
250 lira, Otobüs Terminali Katlı Otopairkı için 17 
milyon 980 bin 150 lifti değer konmuştu.

Belediye . meclisinde imarla ,ilgili konultor komisyona 
sevk edilirken, , . Gemsas’ta cadde ve solkaktara numa 
ra lileisim tend i dilmesi kabul edildi. Ayrıca Gemsaz'da 
bulunan kıyı. kenar çizgisini ihlal eden 4 İnşaatın 

durumu da imar komisyonuna havale edildi.

• KURBAN (BAYRAMI ÖNCESİ GÜVEN TAKSİ YAZIHA 
NESİNDEN YOLCU ALAN BİROL O BUZ'A ,AİT |ARAC, 

BAR [SAAT SONRA TERKEDİLMİŞ BULUNDU. YAPI
LAN ARAMADA GENÇ ŞOFÖRÜN KURŞUNLANARAK 
ÖLDÜRÜLDÜĞÜ VE YOL KENARINA ATILDIĞI ŞAP, 

(TANDI. . , —

Ş SIRRINI KORUYAN CİNAYETİN ^EDENİ ANLA 
ŞILAMADI. YAZIHANE ÖNÜNDEN TAKSİYE BİR ER 

KEK yE BİR BAYAN IN BİNDİĞİ, KARSAK \ KÖYÜ 
ÖNLERİNDE DURAN TAKSİNİN ÖNÜNDE İKİ ERKE

ĞİN BOĞUŞTUĞUNU GÖRENLER OLDUĞU BELİR
LENDİ. ' me

Kurban Bayramından iki gün önce, Güven Taksi 
Yazıhanesinden bir bayan ve bir erkek yolcu atan

BlrO|i Obuz(26) adlı taksi feoförü, Izniik ' yolu üzs 
rindeki Karsak Köyü kavşağı yatanlarında kurşunlana
rak öldürüldü. Cinayetin kimler tarafından ve neden 
işlendiği anlaşılamadı.
8 Haziran Pazartesi günü saat 21.15 stralarinda 

yolcu olarak .Güven. Taksi Yazıhanesine gelen genç 
bir bay ve bayan, sırattaki Birot Öbuz'un kullandığı 
araca binerek uzaklaştılar.

Saat 22.30 sıralarında t|ir; tejfefohla, ybzihaneye alt 
aracın Karsak Köyü kavşağı yakınındaki ASLAN NaK 
liyat TIR garajı önlerinde fadan ve kapılan açık 
terkedfldiği haberi alındı. Olay yerine giden Birci 
Obuz’un ağabeyleri, kardeşini bujtamadılar. Çevreden 
gelen köylülerin de aramaya katılması üzerine Birot 
Obuz, aracın yaklaşık 300 metre ilersinde yoldan, aşd 
ğı atılmış ve kurşunlanarak öldürülmüş bir durumda 

bulundu. ( 1 «
Olaylg 'ilgili .soruşturmayı sürdüren Orhangazi Jandai 

masının tesbitlerine göre, CEMSAN Konserve fabrika- 
.çının servis oraoı, olay saatlerinde Gemlik'e doğru 

gelirken iki erkeğin taksiniin önünde kavga ettiğini 
sarhoştur^ 01ye durmadıkları, bazı köylülerinde silah 
sesten duyduklannr betlrfedl.
Çevresinde .sessizliği ve dürüstlüğü He tanınan Bt 

rol Obuz’un arfacır.o yolcu, olarak binen kimlerce mt 
yoksa olay yerinde bulunan başka kişiler tarafından! 
nı öldürüldüğü bilinemedi.

İlgililer, taksiden ve Birci Obuz’un üzerinden para 
alınmadığına dikkat çekerken, cinayetin olayın görgü 
tanığını ortadan kadırrnak < jlçin 'işlemliş olabileneği 
üzerinde de duruyo/flar.

ADLİ TIPTA
Olay yerin e yapılan araştırmada 9Tuk bir tabanca 

dan çıkan 8 boş mermf (kovanı bulundu. ' Bursa 
Adli TIP'a kaldırılan Birci Obuz’un cesedinden ise 5 
kurşun çıkarıldığı öğrenildi.

Bayram öncesi ailesine teslim edilen ceset, Çarşı 
Camiinde salı günü kılınan ikindi namazından sonra 
İlçe kabristanında toprağa verildi.

Cinayetle ilgili araştırma sürdürülürken, Bilrol Obuz
Devamı Sayfa 4’ıe

TAŞI GEDİĞİNE

SABAH..
"SABAH"
"YENİ SABAH"

) "Dünya da ve Türkiye’de SABAH” 
"SABAH"

başkabir Sdbah..
Vah...

İnan Tamer
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şiir köşesi
Pusuda

Şu çirkin ,gecenin sözde sessizliğinde 
bilirim Ikuşlar ölür suskunsa gün 

oysa geceler korkmalı pusularımdan 
yarına b'ir kuş öter içime sakladığım.

Anıtlaşan Çocukluğumuz
hani biz Ikoşmayı öğretirdik ya kertenkelelere 

kuzulara sevilmenin tadını
. ve de aci'rtladan kafasını yarardık 

topacımızı çalan komşu çocuğun

oysa b'inbir topacımız çalınmış şimdi 
eller ,bağlı/umut acık 
tüm kayafcırı üstüste koyarcasına 

antlaşıyor çocukluğumuz gözlerimizde

Yarma Diri Dünler
özünde közle küle boyanıp 
mangal (örneğî dört yanım sustu 
dür. ateş bugün Ikül yağmuruysa 

I yahnin elinde tohşa.

İHSAN TOPÇU
Şairift .Yarınsız Sayfaları Yırtıyorum aldı Yapıtından 
alınmıştır.

AHİN BALIK AİLE LOKANTASI 
e Günlük Taze Balık Çeşitlerimizle

Değerli Müşterilerimizin Hizmetindeyiz 

Hergün balık çorbası ızgara 
ve tavada taze balık 

bağlama balık - midye tava 
karades güveç çeşitleri 

UYGUN FIAT TEMİZ VE İTİNA SERVİS 
LOKANTAMIZ İÇKİSİZDİR

Tel: 13292
Avcılar Kulübü Yanı — Gemlik

♦ OLAY » SABAH
» BURSA HAKİMİYET
* MİLLİYET * CUMHURİYET
♦ HÜRRİYET GAZETELERİNDE

ilan ve reklamlarınız için 
bizi arayın

KÖRFEZ REKLAM
TEL : FAKS: 14223 - 11797

S HAFTANIN SÖZÜ
x Soluğunu tutmayan dalgıçlık edemez

FARS ATASÖZÜ

a

HAFTANIN FIKRASI
TEK YATAK

Otelde finr iş arayan kız, gazetelerden birine şöyle 
bir 'ilan vermişti :
“Oda hizmetçiliği için bin İş arıyorum. Balayı 

geçiren Çiftlerin gittiği otdl tercih edilir..."
Kızın ilanını gören bir otel1 müdürü, onu çağırmış, 

ama sorumadan duramamıştı.
—"Neden bilhassa halayına çıkan çiftlerin kaldığı 

otelde b|r iş arıyorsunuz?''
—''Bunu bilmeyecek ne voıl? Bu tip otellerdeki 

iki kişilik odalarda sadece bir tek yatağı düzeltmek 
zorundayım da ondan."

KAYIP

Hususi Pasaportum ye İş Bankası Gemilik Şubesine, 
ait adıma yazılı çeik karnemdeki (3003760-775) nolu 
çekler çalınmıştır.

Çekler Bankaca iptal edilmiştir. Geçersizdir.

Kadri Güler

Yerlere tükürmeyiniz

YENİ ‘ŞYERİMİZDE SÎZLERE KALİTELİ VE UYGUN 

FİYATLARLA t HİZMET ETMEKTEN GURUR 

DUYMAKTAYIZ. GÖSTERDİĞİZ A-GMr 

MİNNETTARIZ.

ÇİN ÇİN Züccaciye
EMSAN YETKİLİ BAYİ 

PAŞABAHCE MAMULLERİ

YENİ ÇARŞI tEMLİK

HAFTANIN KONUĞU
“Hoşgörü”

Kişilerin görevlerimi yaparken dürüst . olmaları ve 
kanunlara uymalarının yanında, vicdani bir çerçeve 

'içinde kalmaları 'icap eder. Bu insani ilişkilerde Hoş 
gönüllü olmak, kırıcı olmamak anlamına gelir.

Zaman zaman bazı (kamu görevli tefinde vatandaşa 
sert ve katı davranışları şikayet konusu olur. Bu 
durum amirlerine iletildiğinde ise mahiyetini korumak 
ve kollamak psikolojisiyle, amir söz (konusu görevlinin 
ne kadar dürüst olduğundan, asla yolsuzlu^ yapmadı
ğından bahisle onu savunur. Aslında bu savunma 
belki haklıdır ama sorunun cevamı değildir. Burada 
söz konusu olan (yolsuzluk değil sertliktir. Çoğu kez 

çok namuslu Ve dürüst olmdİK o görevi layıkıyla 
yapmaya yetmeyebilir. Başka bir söyleyişle gereklilik 
şartı sağlanmış ama yeterlilik sağlanamamıştır. Türkf- 
yemizde Jbazı durumlarda asgari şartladın 'bite tam 
olarak sağiancmadığır.r düşünürsek, halkımızın çoğu 
kez yukarıdaki mazeretle yetinmesini haklı görebiliriz. 
Ama batıyla entegre olma, Çağı yakalama ve hatta 
geçme iddiasındaki bir Türkiye’de artık başarjının kri
teri olarak asgari şartları geçme zarureti vardır.
Nasıl ki özel »sielktörde, sertbest piyasa ekonomisi 

ıkoşullarının gereği, olan hizmetin en iyesini müşteri 
ye sunarak, kârdan en büyük payı alma gayretleri 
varsa, bu rekabet koşullarını hizmette de kamu ke- , 
simt çalışanlarının vermeye çalışması elzemdû4.' Üste ı 
İlk Türkiye’de ilk kez memurlar sendikalaşma hakkı
nın gündeme geldiği bu günlerde, hizmetin en iyisi
ni sunup haikın desteğini de arkalarına almak, getr
lerinin pazarlığını yaparken onları daha güçlü biri 

duruma getirecektir.
Aslında bizim 'insanımızı memnun etmek çak cb ko 

layo’ır. Birazcık güleryüz ve tatlı söz, hakaret görme
den, aşağılanmadan sorularının cevabını 'alabij'mbş ol 

mak onlara yeter. Unutmayalım ki bazen şekil özden 
bile önemlidpr.

Halkın .oylarıyla seçilenlerin bu konudaki mesuliyet 
leri ise tabi ki çok daha fazladır. Her kamu görev
lisin1 in uymak zorunda olduğu kanun *ve yönetmenlik 
ler vardır^ Ancak, bunların bazıları çok muğlaktır. 

Bu yüzden aynı görevli yapan bir görevli bir türlü 
davranırken diğeri ;başka türlü davranabilip Nedeni 
solduğunda, cevap “ben böyle yorumladım” oluyor. 
Boz alınması gereken ölçü kamu vicdanına uygunluk 
ve hakin genel menfaatleri doğrultusunda almalıdır. 
Anayasanın bile yetersizliği saptanmış bazı maddteleri 
biır çak kez değiştirilirken, .mahalli idareler kanunları 
ve imar yör.etmenliikferîide değîştirilebilîmr. İmar île 
iıfg(li alarak, yeni uygulanmaya başlanılan klima 

lı sığınaklar ve katlı otopaıklar ile ilgili koşut 
larin yerine getirilmesi bina sahiplerini çok • zorlar 
mahiyettedir. ■.

İmar lüle ilgili daha bir çok problemler vardır, ol
maya da devam .edecektir. Fakat iylnryetie, halkın ge 
nel menfaatleri1 doğrultusunda problemlere yaklaşım, 

bütün çözümlere kolaylaştıracaktır.
Son olaralk, beşeri ilişkilerdeki hoşgörü ^ortamı tesis 

edildiğinde, çok daha güzel, uyumlu ve huzurlu bir 
toplum haline gelebileceğiz.

JCuttnan

ÎL AN
Gemlik Belediye Başkanlığından

Tapunun 14 pafta, 653 ada, 157,158,30 parseller İle 
14/1 pafta, 692 ada, 1 parsel sayılı taşınmazlarda ' 

3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi uyarınca ya 
! pılan imar uygulaması 3.6.1992 tarih ve 992/430 sa

yılı karan ile onaylanmıştır.

Itimar uygulaması plan ve dağıtım cetveteri Gemlik 
1 Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Otan panosunda 

9.6.1992 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya 
( çıkarılmıştır.

Taşınmaz mal sahiplerine veya ölmüş iseler miras 
. çılanna ilanen tebliğ olunur.

AV. Nezih DİMİLİ
| ' . . Beiec1ye Başkanı

Şehrimizi Temiz Tutalım
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HAFTANIN KONUSU
Büyük Tatil Başlarken

öğrencilerin üç taylık yaz tatili, başladı.
Çocuklar, ^kafeslerinden azat edilmiş kuşlar gibi hür 
ve sevinçli, ama çoğu da buruk.

Karnesini atan bir öğrencim gekp elimi öptü. Kar
nesi hep pekiyi. Bir de koltuğunda beşinci sınıfa 

ait ikalın yardımcı bir matematik kitabı vardı, öğret
medi aldırmış. Çocuk, haklı atarak yakındı. "Ders yı
lının yorgunluğu yetmiyormuş gibi bir de yaz tatili 
için ödev veriyorlar" diye üzütüsünü belirtti.

Şu tatlı ödevleri yaz boyunca1 öğrencilerin neşesi 
r.i kaçırıyor. İçlerinden bir ses her an "ödev, ö 

dev" diye onları rahatsız ediyort Aslında bu tür ö 
devlerin fftç bir faydası yoktur. Arzuyla, zevale ve 
sevgiyle yapılmayan ödev, fayda getirmediği gibi ço
cuğu okuJaan soğutuyor.

SAYIN VELİ : Hangi yaşta olursa olsun, aşırıya 
kaçmamak ve kontrollü elden biıtakmamdk şartıyla ço 
cuğunuzun gönlünce eğlenip dinlenmesini sağlayınız 
ki gelecek ders yılı için (kencini hazır ve canilı his
setin. Tatil, bir yılın .stresini attmok ve dinlenmek 
için değil midir?

1991-1992 öğretim yılı GemfSk’flter için çok sevinçli 
okta. İlçemiz iki yeni eğitim müessesesine (kavuştu.

1. GEMLİK ANADOLU LİSESİ : Bu( kaçınılmaz bir fh 
tiyaçtı, (sebep olanllardan altah razı olsun. Bundan 
böyle göz bebeğimiz olan yavrtulanm'iz ana-boba sev

TİBEL OTEL
Havuzunu hizmete açtı 

Günlük : 1 kişi 50.000 Tl. 
Sezonluk: 1 kişi 1.250.000 Tl.

Sayın halkımıza duyrulur.
TEL : 11272 - 13146
TÎBEL OTEL - GEMLİK

DEFTERDARLIKLA ANLAŞMALI

KÖRFEZ
MATBAACILIK

ÎDRİS YAVUZ
Emekli İlköğretim Md.

gi ve şevketinden uzak kalmadan sıcak aife yuvasın 
da okuyacaklar. İllçe halkının bu lütuf karşısında ka- 
yıtsızkalmıyacdklarına, çevrenin katkısıyla en (kısa 

bir zamanda Gemllk'in şanına uygun bir Anadolu Li
sesi yaptıracaklarına inancım sonsuzdur. Zira bu, he 
plmizi ilgil'endir'en genel bir sorundur. Bugün çocuk 
tarımız, yann torunlarımız içindir. Haydi, hodri mey
dan. Bu kampanyayı şimdilik ikiyüzbin lira ille ben 
açıyorum. . »

2. ÖZEL 'KÖSEOĞLU LİSESİ ; İşte, Anadolu Lisesine 
öğrendi yetiştirecek özel bir okul... Gemlik© arbba 
1le beş dakika uzakfılkta, şırıl şırıl akan Karsak de 
resi kenarında, etrafı yeŞ;iliklerle çevrili asude bir} 

yerde İnşa edilmiş şirin bir okul... Kaloriferi, kapalı 
halıflekslı spor ısatonu, modern yemekhanesi, laboratu 
arı ile öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarına cevap ve
ren sam’imi bir alile yuvası... [iyi bir kadro, öğret

men öğrenci arasında sevgi ve saygıya dayanan bir 
ilişki... Hem de Bursa Namık Sözer Özel Lisesi ile 
ikardeş oikırt... Bundan böyle Gemlfik’Uier Bursa’nın 
trafik keşmekeşinden kurtulup çoraklarını kendi mu
hitlerinde ve huzur içinde okutmanın mutluluğunu bu 
lacaklar.

Tatilin tüm öğretmen ve öğrencilere, sağlıklı ve hu 
zuriu geçmesini dilerim.

Seçkin firmaların ürünle
riyle hizmetinizdeyiz 

ÇATAK GİYİM 
Sizin Mağazanız 

Ali Çatak ve Oğullan
Demiraubaşı Mh. Mesudiye Sak. 

Otel Umurteay A«ı Tat : 1N76 MMLİK

Gayrimenkulun Açık Arttırma ilanı 
Gemlik icra Müdürlüğünden

Dosya No. 1992/150

Satıknasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıy
meti. adedi, evsafı :

Gemlik Tapu sicilinin pafta 73, parsel 1837'de kayıt 
lı Gemlik Küçük Kumla Köyü Yalı mevkiinde kain 63 

m2 miktarındaki kahve v© dükkan vasıflı tek katlı ta 
şınmaz hale hazır durumu itibariyle fırın ve pastaha 
ne olarak (kullanılan yer bilirkişi tarafından 

300.000.000 .TL. kıymet taktir edilmiştir.
Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkartmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI :
1— Satış 17.7.1992 pazartesi günü saat 10.30'dan 

10.50’e kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma ' 
suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıy ! 

metin %75’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
mecmuunu- ve satış masraflarını geçmelk şartlyle İha- , 
1e olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok | 
artmanın taahhüdü baki kalmak şartiyle 27.7.1992 per 
şembe günü aynı yer ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar 
elde edilememişse gayrimenkul en çdk artıranın tau 

ahhücü saklı .kalmak üzere artırma ilanında gösteri 
len müddet sonunda en çok artırana ihale edilecek
tir. Şu kadar kİ, artırma bedelinin «nalın tahmin edi
len kıymetinin °/o4O’mt bulması ve satış isteyenin 
atacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla 

olması ve bundan başlka, paraya çevirme ve paylaş
tırma masıaflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla betti 
delle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2— Artırmaya .iştirak edeceklerin, tahmin edilen A 
kıymetin %20’si nfsbettnce pey akçesi veya bu miktar! 
kadar millî bir bankanın .teminat mektubunu verme 
ieri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 
20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. .Telaliye 
resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya 
aittir. Birikmiş vergiler (satış bedelinden ödenir.
3— ipotek sahibi alacaiklılçrla diğer ilgililerin (+) bu 

gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyi© faiz ve mas 
rafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on- 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu sicili He- sabit olmadıkça pay 
(aşmadan, hariç bırakılacaklardır.

4— lha|teye katılıp daha sonra ihale bedelini yatır 
momak suretiyle ihalenin feshine sebep o1an tüm ak 
cılar ve kefilleri teklif ettikleri, bedel ile son İhale be 
deli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ay 

, İlıca temerrüt - faizinden müteselsillen mesul otacdklar- 
w. İhale farkı ve temerrüt faizi- ayrıca hükme ha
cet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark 
varsa öncelikle teminat .bedelinden alınacaktır.

5— Şartname, ilan (tarihinden itibaren herkesin gö 
rebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği, tak 
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilüir. ■

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi 
almak isteyenIdrin 199271ŞO sayılı; dosya mımaraslyte 

Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(ic. If. K. 126} lora Müdürü

( + ) İlgililer tabirine irtifak .sahipferide cahildir.

* FATURA
* PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
* ADİSYON
* SEVK İRSALİYESİ
• TAŞIMA IRSALYEŞI
♦ MÜSTAHSİL MAKBUZU
• GİDER MAKBUZU

1 günde davetiye basılır.
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.

Göz Zevki ve
Ağız Tadınız için 
hizmetinize açıldı

İSKENDER KEBAPÇISI

Tuncay Bora

Çarşı Meydanı Kahraman işhanı 
| Kat 1 Tel: 22065 Gemlik

^GEMLİKTE EVLENİN^
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SAHİBİ VE SORUMLU
MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLER GEMLİK

SAYI : 962
Kuruluş Tarihi; 16 Haziran 1973

I flsbnööühiibü16 HAZİRAN 1992 SALpU

[KSrfez 4
J’ ^^"^^^"Haftalık Siyasi Gazete lafl

aBgşageggfa ultt ^vafi*a?£agacs8aaGassaE^aaaBag 
YÖNETİM MERKEZİ :

İstiklal Cd. Gürçay Pasa|ı Tel : 14223 GEMLİK

DİZGİ VE BASKI

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tel : 11797 
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net oelİN GÖRÜŞELİM
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1 Kumla Yolu Demiriz Ecz. Karşısı Tel ; 17259 Gemlik
I Devlet Hastanesine Vekil
S DYP’lilerin Bursa MiHletvelkili ve gîrup başkan veki
I „
»OL Turhan Tayan) araya sokarak Sağlık JJakanı muş 

teşarr tarafından telgraf emriyle-görevinden aldırıldı.

ıDevtet Hastanesi Başjab|ip!li^i?"göreYi vekaleten, Ço 
I cuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Teoman Durn'lu tarafından 

yü rütiMiyor. f <> H f O 'ı î f f 1S î (İ '

Birol’ıı nsden öldürdüler
5 un babası 50 yıllık taiksicf Kemal Obuz oğlunun ka 
I tilılferinin biran önce bulunarak cezgla ndı Kıl ması m iste 

| di. Obuz, taksi şoförlerine de ruhsalı tabanca veril- 

■ güç^ü meşini, telsizlerle taksilerin donatı imasın1! istedi.

Düğün, Sünnet, Nişan, Nikat 
Özel gün ve davetleriniz için 

emrinizdedir.

Akyıldız Aile Gazinosu
SÜLEYMAN AKYILDIZ

Hükümet Konağı Karşısı Gemlil

3)1 6V IDİIO | I aİJM®»® svosr : ieT İMA yedıumU l.eîO .

“ BAYTAŞ İNŞAAT LTD. ŞİRKETİ
Miomto’l leo I > ■ ■■ r

* Manastırca Daire sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat 
6.12.18 ay vadeli ve uygun Ödeme koşulları ile satılık

XX daireler f
A ŞAHANE GEMLİK KÖRFEZ MANZARASI

. ” < • ' ıjpo !?7«ii.'.- ' i‘£ AnBEEfi
.X .ti • ÜÇ BLOK TOPLAM 66 DAİRE

• BİRİNCİ ŞLOK BU YAZ SONU TESLİM J*

> İKİNCİ BLOK NİSAN 1993'TE TESLİM

> ÜÇÜNCÜ BLOK AĞUSTOS 1993TE TESLİM 

DAİRELERİN HEPSİDE DENİZ MANZARALI , M 

BOL lYEŞİL ALAN ve OTOPARKLI — .
ft. l ı . ,/«b a i Ul 60iı

îbhşs astniîsmsid
1815<lA8HX 8301433481

I • ^ORİFERU [ VS3HIJ

i > HİDROFORLU
• 2 ODA ive ÜÇ ODA 1 SALON
• YERLER KOMPLE HALİ
• SULU ZEMİNLER SERAMİK

• GÖMME SANVö ve BANYO T AKİMI
• HAZIR MUTFAK
• KALEBODURLU ÖİİFT BALKON
> BARBEKÜ • 'il**! ‘"IT' ı
• DUVARLAR PLASTİK BOYA
• Tavanlar kartonpiyer

AYRICA
Gemlik Mifibüs Garajı yanında 102 m2 Ağustos

Ayı Teslim. 3 Oda 1 Salon Lüks Daireler

Yine Uygun Fiyat ve Uygun ödemelerle

0 K. Kumla Lunapark Arkasında Hemen Teslim

2 Oda Bir Salon Deniz Manzaralı Şahane

İç Dekorlu Süperlüks Daireler

YİNE UYGUN FİYAT ve UYGUN ÖDEMELERLE

Tel : 11794 - 14221
İstiklâl Cd. Akbank Aralığı Baytaş
Apt. No. 14 GEMLİK



FİATI 1000 TL. KDV Dah HAZİRAN 1992 SALI

GEMLİK

Haftalık Siyasi Gazete

CANSIZOĞLtt
TEMİZLİK SANAYİİ

# Her türlü HALİ ve KOLTUKLARINIZI
# Otonuzun içini A'dan Z'ye özenle yıkıyoruz. 

BİZİ ARAYIN
HALlT CANSIZOĞLU
M. Kemalpaşa Cd. No. 2 TEL : 9 {256) 24011 ORHANGAZİ

Lnadolu Lisesine yer için Kooperatif arazisi gösterilmişti

BEMSAS’d Okul
Önerisi Benimsendi

BELEDİYECİLER 
UMURBEY‘DE 
TOPLANDI

Yerti kurutan Bursa ili Belediyeler Birliğinin Hk top 
lantısj LAnurbey'de yapıldı.

Devamı Sayfa 2'de

Bir türlü çözüme kavuşturulamayan Gemlik Anadolu 
Lisesi için yer konusuna Gemsaz Sahif Sitesi Yapı 
Kooperatifi Başkanı Taylan Terim tarafından yapılan 
öneri, İlçede olumlu karşılanırken, Kaymakam Coşkun 
Ertürk ve parti başkan la rı dd olaya sıcak baktıklarını 

açıkladılar.
Daha önce Anadolu Lisesinin Umurbey Ortaokulluna 

taşınmasını öneren Kaymaksan» Coşkun Ertürk, gazete 
mizde çıkan yazı üzerine, Taylan Terim fanafındian

DYP ilçe Başkanı Abdullah Yenice yaptığı açılama
da, Anadolu Lisesine yer sorununun bir an önce çö 
zümlenmesi için gerekir işlemlere başladıklarını belir 
terjek, Gemsas' Sdh iıf Yapı Kooperatifinin önerisinin 

dikkate alınması gerektiğini, yerin uygun bulunması ha 
linde her türlü yardıma hazır otduktaınm söyledi;

SHP i!lçe Başkanı Mehmet Parlak İse; kısa vade 
de ‘Umurbey Ortaokulunun tek çözüm olduğunu, an 

cak, buranın kesinlikte yetmiyeceği belirterek, "Sa

Eğit-Sen Temsilciliği Açıldı
Cemal KIRGIZ

Kısa adr EĞiıT-SEN olan Eğitim ve Bilim Emekçi 
leri Sendikası'nın Gemilik şubesi kuruldu;

Kuruluş için gerekli bütün belgeleri tamamlayarak
Kaymakam Coşkun Ertürk’e veren ve Tüzel Kişilik

Devamı Sayfa 2'de

önerilen 22 dönümlük arazi için gerekli işlemlere baş 
Kayabileceklerini söyleyerek, "Tapuyu Milli Eğitime dev 
iletsinler1. Öneğier. araziyi Milli Eğitim Müfettişleriyle 
birlikte gezip görüp uygunsa gerekli» işlemlere hemen 
başlarız" dedi.
■ Konu hakkında görüştüğümüz DYP ve SHP ilçe 
JBaşkanlan ise,- (konuya gerekli hassasiyeti gösterdikle 
■ rini belirterek, yer sorVnunu Ankara'ya İlettiklerini 
bildirdiler.

İLÇE MECLİSİ â İKİNCİ KEZ TOPLANDI
İlçe Merilisi ikinci toplantısını yaptı. 
(Kaymakam Coşkun Ertürk başkanlığında 

[eştiğimiz hafta sah günü toplanan ilçe 
Meclisine Belediye Başkanı Nezih Dimili, Ar 
nedlis üyeleri. Küçük Kumla Belediye Baş 
nutlu, Umurbey Belediye Başikar, temsilcileri 
kanı Eşref Güre, siyasi parti başkan ve 
öneticiteri, daire müdürleri, mahalle ye köy 
»uhtarları, demek ve .kuruluş temsilcileri 
çatıldı.
Kız Meslek Lisesinde toplanan İlçe Mec- 

isinde, daha önceki toplantıda kurutan ko 
cisyontarın .başkanlar), çdılışmatar hakkında

HAFTAYA BAKIŞ
, 20 Yaşına Girdik

Kadri Güler
Gazeteniz Gemlik KÖRFEZ bu sayısıyla 19 yıllık ya 

yın yaşamını geride bırakarak 20 yaşına girdi.
Yıllar, bir bir gidiyor. İlk yayın yaşamımıza başladı 

ğımız günden bu yana, binlere^ olaya tanık olduk, 
binlerce haberi, yorumu arşivlerimize gömdük.

'Hep yazar çizeriz, yerel bazda gazetecilik yapmak 
zevkli, ancak, zor bir uğraştır. Zorluğu teknik (ola 
naksızhktardan, ilan ve reklam getirilerinin azlığından, 
haber almada güçlüklerden kaynaklanır.-

X . X
Geride bıraktığımız 19 yılda birçok olaya parmak 

bastık, takipçisi olduk.
Gemliklilerin sorunlarını dile getirdik. Utaşablleceği- 

iz yere bunları taşıdık.
Arada değerli arkadaşlarımız, kalemleriyle bize yar 

dımcı oldular.
Sorumlu Müdürümüz ve yazarımız rahmetli Avukat 

Mehmet Cengiz Göral’ı 1979’da kahpe bir kurşunla 
yitirdik. Adı demokrasi şehitleri araöına yazUdı..

Sonra, Araştırmacı yazar Yılmaz Akkılıç ağabeyimiz, 
12 Eylül rejiminin baskısı altında, İstanbul basının ya 
zamadlklörını yazdı sayfalarımızda.,.

Av. Ali Aksoy, "Gemlik Yazılan"yla ilgi topladı ve 
yazı yazma zevkine Köıfez'de başladı.

Devamı Sayfa 4’te 

ym Taylan Terim tarafından Milli Eğitime verilebile 
ceği bildirilen 22 dönümlük arazi, Anadolu Lisesi içir, 
uzun vade de köklü bir çözüm alabilir. Parti olarak 
bu konuca yardıma hazırız” şeklinde konuştu.

Öte yandan ilçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet 
Akdlaş’da Kooperatifin Kaymakamlık kandhvla müraCat 
ettiği takdirde, hemen işlemlere başlayabilecek!etim 

söyledi.

bilgi sundular.
potansiyelirfih dikkate alınarak, “Turizm Ko 
misyonu" kurulmasını önerdi. Komisyona 
misyonu" kurulmasını önerai. Komisyona 
Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Muar- 
rem Atasoy, Emniyet Müdürü Murat Çıkrık, 
Tevfik Soloksubaşı, İlçe Spor Müoürü Ta 
tat Şahin, Gihath Köyü Muhtarı Hüseyin 

Bayram ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzb. 
AH Aydın'dan ojluştu. (

İlçe Meclîsi görüşmelerin tamamlanmasın 
dan 3 ay sonra yeniden toplanmak; üzere 
dağıldı.

Halk Eğitim 
Sergileri Açılıyor

Gemlik Halk Eğitim Mer 
Ikezi Müdürlüğünün 1991-92 
Eğ iti m-Öğreti m yılında ilçe 
merkezinde açmış .olduğu 
Mesleki ve Genel Bilgi 

Kurslarının yıl sonu sergi 
,leri yarm açmıyor.

Kaymakam Coşkun Ertürk 
ün 1T Eylül llkokuilunda 

açılışını yapacağı sergiler
Devamı Sayfa 4’te

Bayram öncesi trafik kazası geçirmişti

Ali Taylan öldü
Gemlikli tanınmış zeytin tüccarı Aj’i Taylan (57) 

arife günü geçirdiği trafik kazasından sonra girdiği1 
kornadan' çıkamıyarak öldü.

Kurban Bayramı öncesi zeytin c®kmek için Gemlik 
ten İttendi özel arabası ile birlikte Cihath Köyüne gi 
aerken trafik kazası geçiren Ali Taylan, ağır yarala 

nara'k Bursa Devlet Hastanesine kaildırılmıştı.
10 gündür Bursa Devlet Hastanesinde tedavi edilen 

AH Taylan, girdiği komadan çıkamayardk vefat etti.
AH Taylanfîın enazesi Gemlik'te toprağa verildi;

Fırıncılar arasındaki rakabet sona erdi

Ekmek Yeniden 12oo Lira
ilçemizdeki fırıncılar arasındaki rakabet nedeniyle 

900-1000 lira arasında satılan 33 gram ekmek, reka 
bet bitince yeniden 1200 .lira oldu.

Gemlik S.S. Unlu Mamuller Kooperatifinin daha ön 
ce aldığı karara karşın rekabete girerek 1200 lira 
olan 330 gram ekmeğin fiyatını 900 liraya kadar dü 
şüren fırıncılar, una yapılan son zamlarla birlikte re 
kaibetln faturasını ağır ödeyince bir toplantı yaparak 
anlaşma sağladılar ve ekmek yeniden 1200 Hra oldu.

Konu hakkında açıklama (yapan S.S. Unllu Mamul 
ler KaPparatif Başkanı Orhan; Ertuğrul, rekabeti unun 
çtvafına yapılan 40-50 bin liralık zammın bitirdiğini 
belirterek, '®u zanflar fırıncılara büyük bir maddi kül 
fet getirmiştir. Böyle olunca, karşılıklı anlaşma kaçı 
ndmaz oldu" dedi.

Yağışlar Zeytincinin Yüzünü Güldürdü
Kurban Bayramının bitiminde başlayan sağana^ yağış 

tar Gemlik'te hayatı feiçe uğrattı.
Pazartesi ve salı gür.ü devamlı yağan yağmur ne 

İdeniyle Hçede metrekareye 57 litre yağmur düştüğü 
nü belirten İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, zeytinde 

kulaklığın atlatıldığıniı söylediler.^
İlçe Tarım Müdürü. Dursun özebey, yapılan kontrol

lerde toprağın 40 santim derinliklerine değir, yağmu 
run işlendiğini bunun tse nem oranının artması ve 
sıcak günlerde kuraklığın önlenmesi olduğunu bidirdi.

Devamt Sayfa 2'de

Gemlik Rotary Kulüp Kongresi Yapıldı

Başkan Nail Örgün 
“Türkiye’yi Dünya’ya
Tanıtıyoruz,,
Gemlik Rotary Kulübü Derneğini^ olağan Kongresin 

ae boş ballanan yönetim- kurulu üyeliklerine Doğan 
Al kaya ve Kemal Erkul getiri ldi.

Tibet Otel'de yapılan haftalık olağan yemekten son 
ra kulübün - yıiUk' çalışma raporu Başkan Nail Örgün 
tarafından okundu.

Raporda geçen- dönem kulüp faaliyeti olarak yapt 
lan çalışmaifar tek ;Vek anlatıldı. Nail Örlgün, konuş
masında, 991-92 dönem başkanı Diş Hekimi Sadi Er 
türlü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek 

şunları söyledi1:
"Dönemimizde Sevgili Başkanrmız Sadi Ağabeyimizi 

(kaybettik, ancak Dr. Muhsin Fırat, Ziya Alkan ve 
Muhammed Buğrahan Hanağasıoğlu gibi aeğerli üyeyf

Devamı Sayfa 2’de

(1 TAŞI GEDİĞİNE

| EZA, CEFA...
«-ANADOLU LİS|ES*INE, GEMSAS’TA, YER VERELİM 

ORADA KURULSUN.
A —YOK, YOK UMURBEY ORTAOKULU UYGUNDUR 
i? V6LWE, ÖĞRENCİYE İLLA EZA, CEFA...

PBKİI.. ŞEHRİN GÖBEĞİNDEKİ ESKİİ ATATÜRK İLK 
(i OKULU ONYILDtR METRUK HALDE, NEGÛNE, NE 
p. İŞE DURUYOR?

TlCARET LİSESİNDE BOŞALACAK YER NE OLACAK? 
y HARELERE, KARGALARA, KUŞLARA, BAYKUŞLARA, 

BERDUŞLARA MESKEN Mİ?
LÜTFEN, SÖYLEYİN, SÖYLEYİN...

İnan Tamer
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Başkan Nail Örgün 
Türkiye’yi Dünyaya

kazandık.
Çalışma yılımızda Umurbey Abdullah Fehmi Ortaoku 

luna bir basket sağası kazandırdık. Daha önceki ça 
Jışmalarımız uluslararası Rotary Dergisinde yayınlanarak 
ülkemizin ve (kulübümüzün adını dünyaya tanıttık. Ye 
ni Zellanda'ya gönderdiğimiz üç yerel giysili bebek 
ce takdir topladı.”

’Gençjl'ilk haftasında 'krOs' yarışması düzenlendiğim; 
başarılı öğrencilerin ödüllendirildiğini belirten Örgün, 

rotaryannlarında başarılı çalışmalarla dolu bir yılı ge 
ride bıraktıklarını anlattı.-

SEÇİMLER
Çalışma ve denetleme raporlarının okunup aklanma 

■sından sonra boş bulunan Sayman üyeliğe Doğan 
Alkaya, üyeliğe işe’ Kemal 'Erkul seçildi.

Kaymakam Coşkun Ertürk’ün de hazır bulunduğu 
toplantıda söz alan ikinci bölge guvernör temsilcisi 
Av. Teoman Ekim, bir süre önce Antalya'da yapılan 
Rotary Konferansı hakkında üyelerle bilgi verdi. E- 
ikim, konferansta oir süre önce vefat eden eski baş 
ikan Sadi Ertür'ün 'eşine Uluslararası Rotary temsilcisi 
tarafından Paul Harris (dostu nişanı takıldığım bildirdi.

Rotary Kulüp Kurucusu Paul /Harris. adına kurulan 
vakıfa bin dolar bağışta bulunan' kişiler Paul Harris 
dostu oluyorlar. . Vakıf,.hazırlama- projelerde dünyanın 
her yerinde büyük- yardımlar- yapıyor? Türkiye'de de 
çocuk feifci aşısı < kamp an yasi bu va'kıf tarafınldla-n 

finanse edilmişti. i

Eğit’Sen temsilciliği açıldı 
kazanan Sendikanın Başkanı Abdullah Çelik, yaptığı 
açıklaniada amaçlarının üyelerinin, demokratik, Ekona 
mik ve ö^lük haklarıyla ilglili kazanımlar elde etmek 
olduğunu söyledi. Çelik, "İlçemizdeki Eğitim emekçite 
rinin her türlü ' sorumlarını' kucaklamak için çalışmaya 
özen göstermekteyiz. İlçemiz Eğitim-- sektöründe çalı 
şan memur,' hizmetli ve öğretmenlerin tümünü sendi
kal' dayanışma için Eğit-Ser. üyeliğine çağırıyoruz" 

dedi.

100’e yakın üyesi bulunan Eğit-Sen'in yönetim ku 
rclu şu kişilerden oluşuyor : Başkan Abdullah Çelik, 
İdari ve Özlük -işler sekreteri Cengiz E-rsoy, Eğitim 
sekreterli Şaban Akbaba, Maili Temsildisi Semabat 
Narin, Örgütlenme Temsilcisi Sabahattin Oktay.

Yağışlar Zeytincinin
Bu yıl zeytinde baharın çök, döllenmenin zamanın 

da olması nedeniyle üreticilerin yüzünün güldüğünü 
belirten Özbey, “Son yağışlar döllenmeyi olumsuz yön 
de etkilemedi. Önümüzdeki aylarda büyük aksilikler 
olmazsa 1992-93 sezonu Gemlik ve yöresinde bol 
mahsûl alınacak" dedi.

SEL BASTI
/ki gün (içinde Gemlik merkezine düşen yağmur, 

kod seviyesi! düşük olan jstiklal Caddesinin baz; 
yerlerinde baskınlara neden oldu.

Yağmur giderlerinin deniz seviyesinden altta kalması 
nedeniyle denize gidemiyen sular işyerlerine girdi. Tra 
fik araçları Gazi ilköğretim okulu önlerinden ve 
İskele caddesinde zor seyrettiler.

Belediye Başkanı Nezih Dimili, bazı cadde ve so 
kaklarda meydana gelen taşkınlıkların ilçenin kot du 
rumundan kaynaklandığını. Fen İşleri ekiplerinin kısa 
zamanda birikintileri giderdiğini söyledi.

Belediyeciler Umurbey’de
Toplantıya Büyükşehlr Belediye' Başkanı Teoman Ö- 

zalp, Gemlik Belediye Başkanı Nezih Dimili, Nilüfer 
Belediye Başkanı Ziya Güney, M.K.P. Belediye Başka
nı Sadettin Seroan, Keleş Belediye Başkanı İbrahim 
Türfkm-en, Gürsu Belediye Başkam Ferruh Kaya ve 
Umurbey Belediye Başkam Pars . Dönmez katılırken, 
Biriliğin üyesji dîıan İhegöl, Yenişehir ve Orhaneli 

Belediye Başkanları işe katılmadı.
İlik; encümen- toplantısında, Belediyelerin aidat öde 

me tarihlerinin belirlenirken; Genel Sekreter ve Muha 
s'ip tayini ile Encümen toplantı günlerinin- tesbiti kd- 
nuları görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı sonunda Bursa Valisi Necati Çetinka’-ya da 
Umurbey’e geldi. Vali ve- başkanlar Ayte'pe'de dkşam 
yemeği yediler.

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden -aldığım Nüfus cüzda
nımı, (B) sınıfı e'hilliyetimi ve Uludağ Üniversitesi Ba 
lık-esir İstetme Yüksek okulu .öğrenci kimliğimi kay 

bettim.. Hükümsüzdür.

Oktay ÇELİK

S.S. KÜÇÜK KUMLA KÖYÜ BEL. KONUT YAPI 
.KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 1991 yılına ait genel kurul toplan
tısı 29 Haziran 1992 (Pazartesi günü saat 18.30'da 
Köyümüz Belediyesi Salonunda yapılarak aşağıdaki 
gündem görüşülecektir.

Ekseriyet sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ço
ğunluk aranmaksızın, bir hafta sonra ayni gün ve 
saatte hazır bulunmalarını rica edebiz.

Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve toplantı gün ve 
saatinde hazır bulunmalarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

JGÜNDEM

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan teşkili
3— 3476 Sayilı Kanun gereğince intibakı yapılma 
atğından Kooperatifin feshi

4— Kapanış.

İLAN

GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 
Dosya No. 1991/372

Gemlik ilçesi. Kapaklı Köyü, ilbat mevkiinde kain, 
kuzeyi İsmail Erdeniz, güneyi İbrahim Tutucu, doğusu 
Cemal Kartal, batısı Yaşar Engin taşınmazları ite şev 
rili 196 m2^lii'k taşınmazın davacı Halil Çini tarafın 
dan senetsizden tesçilıi talep edildiğinden iş |bu tal- 

şınmaz hakkında hak iddiasında bulunanların ilan ta 
rihinden itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 1991 

372 esas sayılı dosyasına müracatlbrı ilan dlunur.

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. 1991 /2SD

Gömük ilçesi, Arjmutlu bucağı Yılandar mevkiinde 
kain, kuzeyi Gemlik Armutlu Karayolu, güneyli 225 no 
lu parsel, doğusu 7234 nolu parsel, 'batısı 1271 nolu 
parsel ile çevrili 3387 m2.lik taşınmazın davacı İKa 
zım Karpuz tarafından senetsizden tesçil-i talep edildi
ğinden iş bu taşınmaz hakkında hak iddiasında, bu 
ilunaniarın ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mah 
kememizin 1991 /260 esas nolu dosyasına mü-racatlan 
ilan olunur.

ıWK5

Körfez
HAFTALIK' SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek - Sütüne Cm. 7.000 TL.
İcra ve Mahkeme İlanları Cm. 3.000 TL.

Zayi İlanları 25.000 TL.
Dernek Kongre İlanları - 100.000 TL.
Kooperatif Kongre İlanları 150.000 TL.

Tüzük İlanları sayfa sayışı dikkate alınır. 500.000

ABONE

Yıllık. 100.000 TL.
Alt; Aylık. . ’ 50.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya 
yayınlanmasın geri verilmez.
Gazetemiz basın ahlak yasasına uymağa taahhüt 
eder. t ,

KAYIP

Gemlik Trafik Müdürlüğünden almış olduğum (ehliye 
timi kaybettim. Hükümsüzdür.

Seçil TARAN

İGEMLİKTE EVLENİNİ
İ YAKINDA!... fi

î MANASTIR RESTAURANT
| VE GAZİNOSU

S 24 Haziran 1992 Tarihinden itibaren hizmeti-
। nize gireceğini müjdeler

I Düğün» Sünnet Nişan ve 
özel günleriniz için

| hizmetinizdedir

I TEL : 11342 GEMLİK

r
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Tunceliler Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği
Madde T— DERNEĞİN ADI :
TUNCELİLER DAYANIŞMA, YARDIMLAŞMA VE 
KÜLTÜR DERNEĞİ.

F MADDE 2— DERNEĞE AMACI :
a) Tunceliler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı 

sağlamak.
। b) Bütün 'üyelerini beden, yorgunluk ve şair inkl 
saljtarını temin 'için M.E.B.’nin izin ve görüşü alın- 
mak şartı, ile saz, nakış, dikiş, kurslarını düzenlemek 
I c) Gelirin devamlı artması sonunda üyelerimizden 
birinin vefatında ailelerine yardim etmek üzere' bir 
miktar para yardımında bulunmak, üyelerin çalışmama 
larına /mahsus olmak kaydı ite kendi maddi imkanı 
yetersiz olanlara yönetim kurulu kararı ile tedavi ve 

kontrol için evlerine doktor gönderfnek ve 'ilaçlarını 
almak.

d) Her türlü spor faliyetlerinde bulunmak piyango, 
balo ve halk eğlencelerini düzenlemek ve külttü 

rel faaliyetlerde bulunmak.
| e) Derneğin hiç <bil* surette siyasetle ilgisi yoktur.
; f) Dernekte alkollü içki içilmesi ve kumar oynan 
ması yasaktır.

g) Yoksul aileler için sünnet cemiyetleri düzenlemek 
MADDE 3— DERNEK KURUCULARI ŞUNLARDI^ :

Adı Soyadı, D.Yeri Yılı Baba adı, Mesleği, Tabiyettii

Başkan Haydar Dikme Pülümür 1964 Musa 
L Serbest T.C>
fc Sekreter Musa araz Pülümür 1964 Haşan

Esnaf T.C.’
Sayman Ali Adetepe Erzinctan 1959 Hrdır
Esnaf T.C. < İl ■ ı
Üye Ferhan Geyik Pölümür 1956 Keko

Serbest T.C. ilil
Üye Zafer Turan IKarakocan 1958 Hasan
Garson T.C. 1 ; • - ( ■ |x; 

■ • 1 1 J
| Üye (Nuri .Çiçek Pölümür 1946 Rıza 

■ Üye İsmail Han Pölümür 1960 Ağa
İşçi T.C. ’ ■ ' 1 T|T1Y
Y. Üye Abdulllak Kaya Gemlik 1965 Hıdır

■Serbest T.C. ’ ' jl! FTS
■ Y. Üye Ahşan Kurt Pölümür 1960 Cemal
■Serbest T.C. -ç j

DERNEĞE ÜYE OLMA (ÜYELİKLERDEN ÇIKMA
VE ÇIKARMA ŞART ŞEKİLLERİ :
MADDE 4—a) Gemliik’te çalışır olmak.
b) Gemlik'ten oynlanlarin üyeliklerinin devamı yöne 

tim kurulunun ver'eceği karar ite belirtilir.
Medeni hdkları kullanma ehliyetine sahip ve önse 

ikiz yaşını bitirmiş buluna ve dernekler kanunu hü 
kümjlerine göre üyelikleri yasaklanmamış olan herkes 
derneğe lüye o^bifiir. Türk vatandaşı olmayanların 

derneğe üye ~ olabilmeleri için Türjç vatandaşlarında 
orana şartlardan başka o yabancının Türkiyede ika 
met etme hakkınada sahip olması gereklidir. Fahri 
üyelik için ı/kamet şartı aranmaz.

ÜYELİK HAK'LARI : '
MADDE 51— Dernek yönetim kuruta üveli^ için 'mü 

racatlara en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya 
isteğin reddi .şeklinde karara bağlayıp sonucunu mü 
racat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Yüksek öğretim öğren ciflerin in kurumiarındar. alacak 
lan öğrenci belgesi ile öğrenci derneklerine yaptıkla 
n müracat üzerine üyeliğe kabuilleri zorunludur.

MADDE 6— Hiç kimse bir derneğe üye olmağa 
dernekte üye (kalmaya zorlanamaz, 'her üye istifa et 
me hakkına sahiptir.

MADDE 7— Demek üyeleri eşit haklara sahiptir, Oy 
üye|er arasında dil| ırUT, cinsiyet, din ve mezhep 

aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe eşitliği bo 
zan veya bazı üyelere aynalık tanıyan hükümler ko 
nulmaz.

MADDE 8— Dördüncü maddede belirtiler, kamu hiz 
meti görevlileri dernekler kanununun 16'iı maddesi hü 
kümlterı gereğinle üye olabllecek/teri dernektesin. TBM 
Meclisi üyeöeri, özel gteUi'r kaynağı1 veya özel imkan 
lan 'kanunla sağlanmış dan kamu yararına çalışan 
demeklerin yönetim ve denetleme (kurullarında görev 
alamazlar.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA l
MADDE 9— ÜYELERDEN :
o) Yasalarımıza, dernek tüzüğüne aykırı veya ama 

ca zarar verici hareket edenler. Kanunların ye eler 
nek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye ı olma' 
hakkını koyıp edenler.

b) Aic.'atını tebliğe rağmen (30) gür. ipinde maze 
ıretsiz olarak ödemeyenleri yönetim kurıHu karan ile 

üyelikten çıkarılırlar.
Dernekten çıkarılanların ilk genel kuruta itiraz hak 

■İşarı vardır. Genel1 kurfvi kararı kesindir. Demekten 
çıka veya .çıkarılanlar önceden demeğe yaptıkları yar 
dım İre aidatları geri isteyemezler.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULMA ŞEKLİ
VE TOPLANMA ZAMANI :

MADDE 10— Dernek genel kurutu demeğe kayıtlı 
asil üyelerden varsa şubelerin temsilci üyelerinden te 
şekkül eder. Gendi kurul toplantı gününden bir ay 
öncesine ıkador aidatlarını ödemeyenler, toplantı nisa 
bında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar. Aida 
tını ödemeyen asili üyeler ile fahri üyeler dirjleyiöi 
olarak toplantıya katıtabi'lirter. Dilek ve temennide bu 
lundbilirler. .Demek tüzüğünün gazetede yayınlandığı ta 
rih'i talkip edten 6 ay 'içinde ül'k genel ^urul toptan 

tısını yapar.
a) İki senette bir ocak ayında olağan üstü toplanır
b) Yönetim denetim kurullarının gerekli gördüğü 

hallerde veya dternek üyelerinin beşte birinin yazdı 
isteği üzerine olağan üstü toplanır. Genel kurul top 
lantıyı, yönetim kurüPu tarafından çağrılır. Denetleme 
kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılır 
isteği üzerine yönetim kurulu genel kuruHu biray için 
de toplantıya' çağırmazsa;, denetleme kurulu veya top 

Jantı teleğinde (buluna üyelerden birinin mürlacatı 
üzerine mahalli' Sulh HuİÂuk Hakimi duruşma' yalpa 
rak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti ge 
nel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

GENEL KURUL TOPLANTISI OY KULLANMA
VE KARAR ALMA ŞEKLİ :
MADDE 11— Yönetim kurulu, genef kurula katı 

lacak olan üyelerin listesini düze ter, genel kurula 
katrlacclk üyeler en az ‘15 gün önceden günü, saa 
ti, yeri ve gündemi mahaNi bir gazetede ilan edil 
mek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğun 
luk sağfianmaması sebebiyle toplantı yapılaz ise ikin 
ci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir; İlik top 
Jantı günü ite ikinci toplantı günü arasında ıbir haf 
tadan daha az zaman bırakılmaz.

Toplantının yapılacağı gün, saa(t ve yeri, (toplantı 
gündemi enaz onbeş gün önce maholi en büyük 
mülk amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıda toplanh 
ya katılacak üyeleri gösteren listeye eklenir. Toplan 
tı başka sebeple geA bırakılırsa bu durum geri bı 
rakmo sebepleride (belirtmek sureti ile toplantı ita 
nın yapıldığı gazeteye 2,ci bir ilan ver iterek duyuru 
lur. 2. toplantının geri bırakılma' tarihinden itibaren 
en az iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyelerin 2. topllbntıya (birinci fıkrada belirtilen esas 
la ra göre yeniden çağrllır .ve toplantı (ikinci fıkra 
esaslarına göre mahdllin büyük mülk amirliğine 
duyurulur. Genel kurul1 toplantısı bir 'defadan fazla 
geri bırakılamaz. Genel jkuflul1 toplantıları dernek mer 
kezlinin. bulunduğu yerdel yapılır; .

MADDE 12— Genel kurute katrKmai hakkı bulunan 
üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla (ite topla 
nıf. İlk toplantı da yeter sayı sağlanmazsa 2. top 
lantıda çoğunluk aranmaz ancak bu 2. toplantıya 
katılan üye sayısı dernek, yönetim ve denetleme iku 
rfblları üye tam sayısı toplamının İki katindan az 

olamaz. ' • /
MADDE 13— Genel kurul* toplantıları ilanda belirti

len ve mahall'in en büyük mülkü amirliğine bildirilen 
gün ve yerde yapılır. Genel kuruta katılacak üyeler, 
yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları (karşı 
sına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel ku 
ru'Udö her üyenin bir oy hakkı vardır. Kararlar mev 
cudun sdlt çoğunluğu İle alınır. Dokuzuncu maddede 
beflrtfllen çoğunluk sağlanmış i'se durum bir tutanak 
ile tesbit edlllir. Ve toplantı yönetim kuriulu başkanı 
tarafından açılır. Hükümet komserin toplantıya gelme 
miş olması toplamının erıelenmeSinj gerektirmez. Açı- 
veya görevlendireceği yönetim Ikurulu üyelerinden biri 
Iıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve 
bir başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yör.e 
timi dlVar) başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı 
nı |düzenller ve baişlkanllla birlikte imzalarlar.

: Toplantı sonunda bütün tutandk ve belgeler yöne 
tim kuruluna verili!r. Toblbntılaıffaı yanlız gündemde 
yer alan; maddeler görüşülür, an; ak toplfantıda hazır 
budunun lüygiJeirin ondd biri tarafından görüşülmesi 

istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : S
MADDE 14— Genel kurulda görüşülüp karara bağ 

lar.ması gereken hususlar şunlardır.
1) Dernek organlarının seçilmesi,
2) .Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3) Yönetim ve* denetleme kurujları raporlarının gö

rü şükknesi, yönertim kurulunun ibra edilmesi,
4) Yönetim (kurulunca hazırtanan bütçenin görüşü 

lüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5) Demek için gerekil taşınmaz matların satın alın 

ması veya mevcut taşınmaz malların satılması huşu 
sunda: yönetim kuruluna yetki . verilmesi,

6) Dernek federasyona. katMması veya ayrılması, 
7) Demeğin uluslararası faaliyette bdlunması yurt 

dışındaki dernek veya kuruluşlara üye oitardk katıl 
ması veya ayrılması,

8) .Derneğin fes edilmesi,
9) Mevzuatın ikendrsine verdiği diğer görevleri yeri

ne getirmesi.
YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI :
MADDE 15— Yönetim kurulu beş asil ve beş ye

dek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulda «ey. 
giz|i oy|l|ai peçilir. Asil üyelerden boşalma olduğu tak 
dirde en çök oy alandan başlamak üzere yedek üye 
terin göreve çağrılması zorunludur. Topltantı günleri' 
kurulca tesbit edilir. Mlk topltantı en yaşlı üyenin 
böşlkanlığında .yapılır ve üyeler arasında görev böllıümü 
karara bağlanır. Toplantı günleri kurıilca tesbit edilir.

Toplantılarda salt çoğunluk aranmaz ve mevcudun 
sa,lt çoğun'Iiuğuylaı ıkarar verilir. Üst üste üç veya * 
yıÜlda on toplantıya mazeretsiz kabul edilir. Mazereti 
olmaksızın katılmayan üyeler kurul üyeliğinden çekil 
mîş sayılırlar. Buna dair karaF^ ilgilinin süre verile 
rek savunması alındıktan sonra yönetim (kuruluna veri 
lir, ♦

MA'DDE 16— Yönetim kurulu üye ■Sayısı boşalma 
lar sebebi ite yedeklerinindte yerine getirilmesinden 
sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse 
geneli kurul mevcut yönetimi |turulu üyeleri veya de 

netteme .Ikurtııu tarafından b’ir ay içinde tölantıyaı 
çağrılır. Çağrının yapınmaması halinde mahalli Sulh' 
Hukuk Hakimi duruşma' yaparak dernelk üyeleri ara 
sır.dan seçeceği üç kişiyi biray içinde genel kurulu 
toplamakla görevlendirir.

MADDE 17— Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri ye 
rine getirmesi gerekir.

1) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi 
üyelerinden Jçir veya bir (kaçına yetimi vermek.

2) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve ’ 
şube 'kurucularına yetki vermek.

3) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlem 
■teri' yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırla- 
yaHaık geneli' kurulla sunmak.

4) Türik vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine ka 
bül'ünde bunları or. gün içinde mahallin em büyük 
mülkü amirine bildirmek.

5) Mevzuatın kendisine verdiği diğer 'işleri yap'm'ak 
ve 'yetkileri kullanmak.

MADDE 18— Denetleme kurulu 3 asil 3 yedek üye 
den teşkili edilmek üzere genıejl (kurulca 'seçilir, 

MADDE 19— Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 
yedi gür. içinde yönetim kurulu başkanı tarafından 
sayılan organlara seçilen pteill ve yedek üyelerin ad 

ve soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri 
ve ikametgah adresleri dernek merkezinin butaunduğü 
yerin en büyük mülkü amirliğine yazı ile bildirilir.

ŞUBE KURULUŞLARI* : y
MADDE 20— Dernek şubeler açamaz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :
■MADDE 21— Demeğin tüzüğü merkez genel' kurulu

na iştirak eden' üyelerin üçte -ikisinin çoğunluğu ile 
değiştirilir. Yapılan değişiklik kuıiıluştdki usûle göre 
ilan (ettirilerek kesinlik kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ :
MADDE 22— Üye aidatları.
1) Giriş bidati alınmaz üye aidatı ise aylik 10.000TL 
2) Demekçe yapılar. Yayınlar, tertiplenen (piyango, ba 

4o, eğitence, .temsil, konser, spor yarışması ve konfe 
ılans gibi faaliyetlerden saığ|l'anan gelirler.

3) Derneğin rrial varlığından elde (edilen gelirler.
4) Bağışlar ve lyardumlar.
5) Yardım toplama hakıkındaki mevzuat hükümlerfne 

uygun olarak toptanacak 'bağış ve yardımlar.
Derneğin dış ülkfeileıldeki gerçek veya tüzel kişile

I Devamı Sayfa 4’te
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DİZGİ VE BASKI
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tel : 11767

SAYFA : 4

BAŞSAĞLIĞI

Cihatlı Köyü eşrafından, ilçemizin tanınmış zeytin tüccar
larından, kooperatifimiz yönetim kurulu üyesi, iyi ve örnek 
insan

” |UAö|TâYlâm ; g
elim bir trafik kazası sonucu kaybettik üzüntümüz sonsuzdur. Merhuma Tan

rıdan rahmet, kederli Taylan Ailesine, yakınlarına, kooperatif ortaklarımıza baş
sağlığı dileriz.

S. S. Gemlik
Zeytin ve Zeytin Ürünleri

Koop. Başkanlığı

Tunceliler Dayanışma Yardımlaşma ve Kültür Derneği
ne tescil ettirilir.

Derneğin adına dergi ve öteki basılı eserler Jveriel- 
rek bunlar karşılığında para ve başkaca yardım top 
lamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME
MADDE 25— Djernek amacını gerçekleştirmek için 

bağış veya satın alma yolu ile taşınmaz edinebilir, 
bunları satabilir. Hibe ve .teıik eo'ebiiiı). Kamu yaTa 
rina çadışma karan almadıktan sonra ikametgah ile 
amaç ye faaliyetleri için gerekli olanlardan başka ta 
şınmaz mala sahip olamaz.

Derneğe satın dhnan veya bağış ve' vasiyet yolu 
ite derneğe intikal eden taşınmaz mallbr dennek 

adına tapuya .tescilinden itibaren üç oy içinde İçiş
leri Bakanlığına bildirilir.

LOKAL AÇMA :
MADDE 26— Dernek merkez veya şubesini^ bulun

duğu yerde mahallin en büyük mülkiye amirliğinden 
zin almak ve konulara aykırı davranmamak şartıyla 
birer lokal açıp işletebilir.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ
MADDE 27— Genel kurulun derneğin feshine karar 

alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hak 
kına sahip bulunan dernek üyelerinin (temsîlirdahiU) 
en az üçte İkisinin toplantıda hazır bulunması şart 
tır. Mk .toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde üye 
ier usyle uygun olarak 2. toplantıya çağrılır, 2. top- 
lantya .katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih jko 
r.usu görüşülebilir. Feshe ilişkin koranın toplantıda 

hazrr bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile veril 
mesi zorunludur.

Demeğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün 
içinde mahallin en büyük mülkiye amirliğine yazı ile 
bildirtilir.

MADDE 28— Feshi halinde derneğin menkul ve gqy 
r i menkul malları hâzineye devredilir..

ASF Bölge Müdürlüğüne
Bayan Büro Sekreteri Alınacaktır

Mür. : 24-25 Haziran 1992
Sabah : 10.oo - 12 oo arpsı şahsen

Adres : Demirsubaşı Mah. Tahıl Sk. 
No. 1/3 GEMLİK

SATILIK DAÎRB
Gemlik Manastırda 110 m2 Deniz 

Manzaralı Kaloriferli
Tel : (251) 12477 - 10777

2o Yaşına Girdik
İnan Tamer ağabeyimiz, yırtandır köşesinden taşlı 

yor.- Taşı, bazı öylesine gediğine atıyor; ki, alınanı 
çok oluyor.

Arzumuz ileri teknolojinin ürünü olan makinajarc 
la okurlarımıza hatasız, temiz habeÇler veren gazete 

sunmak. Bunun arayışı ve çabası içindeyiz.
Bizleri, 20 yılımıza getiren değerli okurlarımıza dfi 

şükranlarımızı sunuyoruz. 20 yaşımızı Kutlayan okur 
ve dostlarımıza da teşekkür ediyoruz.

Halk Eğitim Sergileri
29 Hazlılan tarihine Ikadar yar, Halıcılık gibi branşlar- 

ha'ka .açık kalacak. d(p kursiyerlerin hazırladığı
Sergide Giyim, Makina el emeği göz nuru çalış

nakışı. El nakışı, Bilgîsa malar gösterime sunulacak.

KAYIP
Gemlik Tekel Müdürlüğünden almış olduğum Tekel 

Ruhsbtımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Nursan ÖZKURT

rden ve diğer kuruluşlardan yordm kılması ‘çişleri 
Bcfconlığmın izni ile olur.

TUTULACAK .DEFTERLER :
MADDE 23— Demek aşağıdaki defterleri tutar. ■
1) Üüe kayıt defteri, derneğe girenlerin kimlikleri, 

demeğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu 
deftere yazılır.

2) Karar defteri. Yönetim kurulu kararılan tarih ve 
numara .sırası ile bu deftere yazılır ve kararların al 
tı başkan ve üyelerce imzalanır. t

3) Gelen ,ve giden evrak defteri. Gelen ve giden 
evrak tarih ve numara sırasıyla bu deftere kayıt 

' olunur. 1 ;
4) Gelir ve gider defteri. Dernek adına alınan bü 

tün pahaların alındıkları ve harcanan parcfiarın da 
verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde 
gösterilir. * 1 2 3 4 5

5) Bütçe kesin hesap ve' bilanço defteri. Bütçe 
kesir, hesap (ve bilançolar bu deftere işlenir.

6— .Demirbaş defteri. Derneğe ait demirbaş eşya 
lar bu deftere işlenir.

7— Alındı belgesi kayıt defteri. Bu sayılan defter
lerin Noterden tasdikli olması zorunludur.

MADDE .24— Dernek gelirleri alındı belgesi ile top 
■ lanın ve! giderler harcama beügesi ije yapılır. Bu bel 

gelerin şaklama süresi beş yıldır. Demek ğeliderin*n 
alınmasında kullanılacak alındı belgesi 'Maliye Bakan
lığınca jbaştırılır. Derneğin talebi üzerine 30 gün için 
de bu belgeler verilmez rse kanundaki usule göre 
demekçe bastırılan alındı belgesi mahallin en büyük 
mülkiye amirliğine onaylattırılarak bağış ve aidat ka 
bulünde kullanılır. Maliye Bdkanlığınca resmi alındt 
belgeleri sağlandıktan' sonra derneğin bastırdığı özel 
alındı beljgeleri kuşanılmaz bağış ve aidat toplaya 
bok kişi veya kişiler, dernek yönetim kurulu bdlir t 
ler ve bü Ikarar o yerin, en büyük mülk amirliği



CANSIZOĞLU
TEMİZLİK SANAYİİ

# Her türlü HALİ ve KOLTUKLARINIZI
« Otonuzun içini A'dan Z'ye özenle yıkıyoruz. 
BİZİ ARAYIN
HALtT CANSIZOĞLU
M. Kemalpaşa Cd. No. 2 TEL : 9 (256) 24011 ORHANGAZİ

Aksoy Sitesinden açılan

I Küçük Kumla Aksoy Sitesinden fiber tekne ile de 
nize açılan üç ikişiden Yaşar Güngör (56), teknenin 
alabora olması nedeniyle boğuldu. Nuri Erol Isıtan

I ve Hüsnü Eroğiu ise Deniz Yollarına ait Palamar 
| teknesi tarafından kurtarıldı.

Olay, cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Küçük 
Kumla Siteler Mahallesi Aksoy Sitesinde oturan Bur- 
sa'lı Isıtan soba imalatçısı ve torna tesviye ateiyele 

1 ri sahibi Nuri Erol Isıtan'ın, Merinos Fabrikasından 
I emekli aynt sitede oturan Hüsnü Eroğiu ve Yaşar 
L Güngör’ü de yanına alarak, teknesiyle Gemsas'a git 
I mek üzere denize açılmasıyla başladı.

| Küçük Kumla sahillerinde durgun olan deniz, kıyı 
r dan açıldıkça yerini şiddetli rüzgar ve dalgaya bı- 
| raktı. 5 metre uzunluğundaki fiber tekne, Gemlik Bo 
ı rusan fabrikası açıklarında dalgalara dayanamayarak 
i alabora oldu. Teknede bulunan üç kişi, azgın sulara

tekne alabora oldu

Fiber tekne batarken Yaşar Güngör, Nuri Erol Isı 
tan ve Hüsnü Eroğiu canlarını kurtarmak için yüze 
rek Borusan kıyılanına ulaşmağa çalıştılar. Bu arada 

saat 8.30 sıralarında Borusan fabrikasına ikum getiren
Memiş Mete adlı gemi, denizde yüzen kişileri ve 

bir sandtal küreğini görünce teflstizje durumu Boru? 
san’a yanaşan Rıfkı Naipoğlu adlı gemiye klavuzfulk 
yapan Deniz. Yollarına ait römorköre durumu bildircfi.
Romörköre ait "Palamar 25" adlı tekne der.iz ile 

mücadele eden. Erol Nuri Isıtan'ın yüzme bilmeyen 
yaşar Güngör'ü göğsü üzerinde taşırken. Hüsnü Eroğ 
lu’nu ise yüzerken kurtardı.

Palamar'a alınan kazazedelerden Yaşar Güngör’ün 
durumunun ağır olduğu, Nuri Isıtan’ın ise durumunun 
iyi olduğu görüldü. Kendinden geçmiş durumda olan 
Hüsnü Eroğiu ise gemide/dlörce sur.nl teneffüs yap 
tırtldı.

SSK Hastanesinde başarılı operasyon

4 GÜNLÜK BEBEĞİN
KANI DEĞİŞTİRİLDİ

Gemlik SSK Hastanesinde yeni doğan bir çocuğ • 
ğun annesiyle kan uyuşmazlığı nedeniyle ilk kez ka 
nı tamamen değiştirildi.

Önceki hafta, doğum yapmak üzere Gemlik SSK 
Hastanesine yatırılan Ayşe Hatun irtem, 4 kilo ağır 

: lığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. O grubu RH 
İ negatif kan grubu taşıyan annenin yeni doğan bebe 

ğinin kan grubunun O RH pozitif toilması nedeniyle 
kan uyuşmazlığı ortaya çıktı.

Gemlik SSK Hastanesinde ilk Ikez olarak kan grup 
lan uymayan bir bebeğin kanının değiştirilmesi iste' 
mi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Müteassızı Dr. Ne 
şet A. Çiğerli tarafından değiştirildi.

Hastane Başhekimi Mehmet Avcılar’in gözlemci ola 
rak katıldığı operasyonda, Başhemşire Nursen Küçük- ! 
kale ve hemşire Gülbiye Şen yardımcı olarak xatTİck. |

•Kan uyuşmazlığından saprası olan adı konmamış j 
4 günlüik küçük bebek annesinin grubundan olan O I 
RH negatif iki kilo ikan verildi. Küçük bebek sağ 
lığına kavuştuktan sonra hastaneden tahliye oldu.

Gemlik TÜGSAŞ Amonyak grubunda işçi olan Niya- 
mettin İrtem'in küçük bebeğinin sağlığ na kavuşması 
çevresinde sevinç yarattı.

gömüldü.
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Kabotaj Bayramı
Hazırlıkları Başladı

3

Kabotbi hakkının Türtc Denizciliğine verilmesinin 
66.r,cı yıldönümü hazırlıkları tamamlandı.

1 Temmuz'da kutlanacak olan Bayram için ilgili 
daire ve ikurumlor arasında İş bölümü yapılırken, 
Gemlik tekele Meydanında yapılacak eğlence ve yarış 
ma programı da belli oldu.

Devamı Sayfa 4'te

Kazada sürücü öldü

Direğe Çarpan Araç
BI parçalandı

İstanbul yönünden Gemlik'e doğru gelmekte olan 
Ertunç Kangal (50) yönetimindeki özel oto, İlçe giri 
şine 3 km. kala yol kenarındaki1 direğe 'çarparak 
parçalandı. Araç sürü üsü kazada feci şekilde öldü.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü sabaha karşı sa
at: 04.30 sıralarında Rıfat Minare Konserve Fabrikası

Devamı Sayfa 4'te

Kurban derilerinden^ 188 milyon lira toplandı

Gemlik THK’na Kurban Geliri
f I Gemlik'te Kurban bayra

mı süresince THK Kurumu
Gemlik şubesince toplanan 

hayvan derilerinden 168.575.
550 lira gelir elde edildi.

* THK Kurumu •Gemilik Şu 
jr bej Başkanı Fehlmii Şahin

yaptığı açıklamada, 3 bin 
223 Koyun, 571 keçi1, 1630 

kg. da sığır derisi toplandı- 
ğını belirterek, köyün derisi 

^nln tanesini 50 bin, keçi 
w;. 'derisinin tanesini 25 bin

50, sığır derisinin Ikg.siril
ise 8 bin 50 liradan ihale 
eteklerine söyledi.

THK Kurumu Gemlik Şu 
be Başkanı Fehmi Şahin

koyun derisinden 161 mil 
yon 150 bin lira, keçi de-

Devamı Sayfa 4’te

ANAP Gemlik 
Kadın Komisyonu 
Görevden Alındı
ANAR Gemlik Kadın Ko

misyonu üyeleri ilçe Başka
nı Nurettin Avcı tarafından 
görevden alındılar.

Geçtiğimiz hafta toplanan 
ANAR ilçe! yönetim kurulu 

aldığı karada kadın korniş 
yonunu fesli etti,1 Kadın 
Komisyonu Başkanı E-
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Gemlik Belediyesi alt yapı çalışmalarını hızlandırdı

Hizmete Ara Yok
• Alt yapı çalışmalarına büyük bir hızla devam eden 

Gemilik Belediyesi, "Halitpaşa ve' Baiıkpazan" mahal
lerinde 'çalışmalarını bitirdi.

İstiklal caddesini Muammer Aksoy Kordonuna bağ 
(ayan ara .sokaklarda da erit yapı çalışmalarına baş 
layan Gemlik Belediyesi, Demirsubaşş maihalliesl vej 
esfti Belediye yanma <fa parke taşı döşetme çalış 
malarına devam gidiyor.

Gemlik Belediye Başkanı Nezih Dimili yaptığı açık 
lamada. Mezardık yolu ve Pozlar caddesinde ön kısa 
zamanda parke kaplayacaklarını belirterek, "Tek çile
ğimiz alt ydpı sorunları o'maydn bir İlçe olmaktır. 
•Bu yüzden çalışmalarımıza aralıksız! devam ediyoruz" 
dedi.

Gemlik ANAP Gençlik komitesi imza topluyor

Bosna Hersek Türklerine
BosngHHersök’te yaşayan Türk ve müsiümdn halka 

Sırpların saldırılarının artması üzenine, ANAP Gemlik 
Gençlik Komisyonu üyeleri, Sırp zulmünü kınamak 
için imza kampanyası başlattı.

■ ANAP Gemlik Gençlik Komisyonu Başkanı Mehmet 
Dinç, son günlerde Sırpların Bosna Hensek’te ‘ yaşa 
yar. masum Müslüman ve Türk halkına karşı ağır 
bir saldırı başlatarak, sivil insanların ölmesine yarar
lanmasına yol açtıklarını belirterek şuhları söyledi :

"Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden bu 
olaylara, .dur. demenin zamanı gelmiştir. Sırp saldırı

Gemlik’te Çevre Sağlığı için ilk adım SHP’li gençlerden

Çevreyi Kirletenlerin
Yakın Takipçisiyiz

Son günlerin en çök lkonuşulan konularından olan 
"Çevre Sağlığı ve alınacak önlemler" hakkmaaki ilk 
adım SHP Gemilik Gençlik Komisyonundan geldi.

Partili genç üyeler arasında Çevre Sağlığı birimi 
kurduklarını söyleyen SHP Gençlik Komisyonu Başka
nı Sait Yazıcîoğlu, pdrti tüzük; ve. programları içer 
sinde Gemlik'te etkin eylemler yapmak için kolları sı 

■Devamı Sayfa 4'te

Açılışı Vali Necati Çetinkaya yaptı

Halk Eğitim Merkez
Sergileri Açıldı

Gemlik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 1991-92 
Eğltim-öğretlm yılında üçe merkezinde açılan Mesleki 
ve Genel Bilgi kurslannın yıl sonu sergileri Bunsa 
Valisi Necati Çetinkaya tarafından açıklı.

Büyük ilgi gören açılışa Vali Necati Çetfnkaya'nın 
yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Halil Öztürk, İl Em 
niyet Müdürü Ahmet Demir, Jandarma Alay Komuta 

nı Albay Müfit Özkan, Halk Eğitim Başkanı Özgen 
Keskin, İl Deftercdriık Müdürü Halit Demir, Kayma

kam Coşkun Ertünk, Belediye Başkanı NeZîh Dimi# 
ve çok sayıda davetli ile vatandaşlar katıldı.

Devamı Sayfa 4'te

Gemlik’ten Destek
larrnı kınıyoruz. Başta Birleşmiş Milletler ve AVdüpa 
Konseyini bu Vahşeti durdurmağa çağırıyoruz."

Mehmet Dinç, Birleşmiş Milletler Genel SefkreterkğL 
ne ve Avrupa Konseyi dönem Başkanlığına gönderil
mek üzere Sırp zulmünü durdurulmasını isteyen bir 
mektup göndereceklerini, buna da toplanan imzaları 
ekleyeceklerini bildi idî.

iki günde, ilçede 5 bin imza toplandığını söyleyen 
ANAP Gençlik Komisyonu Başkanı, "Amacımız imza 
sayısını 20 bine ulaştırmaktır” dedi.

TAŞI GEDİĞİNE

OLAĞAN ÜSTÜ..,
OLAĞAN ÜSTÜ, OLAĞAN...
OLAĞAN, OLAĞANÜSTÜ...

DEVLET, HÜKÜMETE KÜSTÜ..
* SANKİ, DEMOKRASİ, ANAYASA BİR LÜKS '

A BİR SÜSTÜ... A
« TOPLUMU ÜZEN, HÂL.. «
V ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLMEMİŞ OLAN BU V
Q OLAĞAN ÜSTÜ HÂL... 1

I) İnan Tamer ç)
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• "Emekli öğretmen şair-yazar YücPl ipek’in üçüncü 
şiir sergisi Belediye Sanat Galerisinde açıldı.

Belediye Başkanı Nezih Dlrrilli'njn açılışını yaptığı ser 
27 Haziran Cumartesi gününe dteğ^ln açık kdldı. Sergi 
şairin 1989-1992 yıllattı arasmda Gtemttk Körfezinden 

ilham alarak yazdığı birbirinden güzel 15 şiiri bulu
nuyor.

"Körfezde Zaman" ismini verdiği serginin 3.cü ser
gisi olduğunu belirten Yücel İpek, daha önce 1987 
yılında Bursa Devlet Güzel Sanatlar galerisinde ve 
1988 yılında da İznik Lisesinde sergi açtığını söyledi. 
। Emekli öğretmen olan şair Yıücel ipek’in Çağlayan

1966), Mevtana (1969) ve AŞfc Trlsımıı (1990), gibi ,
yayınlanmış 3 aetet şiir kitabı bulunuyor.

Haraççılar. Tetikçiler, Ayakçılar Yakalandı

K. KUMLA'NIN BELALILARINA DARBE
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GEMUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemizde münhal bulunan aşağıda adeti, ünva- 
. nı, sınıfı, kodra derecesi yazılı kadrolara sınavla ele 

man alınacaktır.
Sınav 30.7.1992 Perşembe günü saat 09.00’da yapı

lacaktır.

ALINACAK ELEMANLARIN :

1— Türk vatandaşı olmaları
2— 29 yaşından büyük olmamaları, 30 yaşından 

gün almamış olmaları
3— Zabıta memurlarının Lise ve dengi, itfaiye eri 

ve şoförlerinin en az ortaokul mezunu olmaları, şo>- 
förlerin ağır vasıta ehliyetinin olması

4— Kamu haklarından mahrum bulunmamaları
5— Askerlik hizmetlerini bitirmiş bulunmaları
/6— İşe alınacaklar 657 sayılı Devlet Memurları Ka 

nununa tabi olaraik çalıştırılacaklardır
8— Yetertilik sınavından sonra yapılan mülakatta 

da başarılı olmaları gerekir
9— Alıp almamakla idare serbesttir
10— Sınava girmek isteyenlerden, dilekçe, diploma, 

2 (adet fotoğraf, savcılıktan sabıka kaydı, nüfus cüz
danı sureti, askerilik hizmetini yaptığına dair belge 
ve bir dosya ne jen geç 29 Temmuz 1992 Perşem 
be günü saat 17.00'ye Ikadar Belediyemiz Yazı İşleri 
Müdürlüğüne m ü ra aatlerı Han olunur.

İKüçük Kumla’da turizm mevsimi başlamadan çevrenin 
huzurunu bozan, esnafı haraca bağlayan, parayla 
adam yaralayan 6 kişilik şebeke jandarma tarafından 
gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma derinleştirile
rek sürdürülüyor.

Önceki gün Çınarlı Marmaıla Sitesi yöneticisi Ha
şan Kayrak'ın oturduğu daireye gelerek Yunus Balık 
lan karşısmdlaki bir daireyi sorduktan sonra yaşlı 

yöneti iyi hiç yolktan vuran kişinin güvenlik kontrolleri 
sırasında gözaltına alınan Nail Pınarcı olduğu belirlen 
di.

Jandarmadan aldığımız bilgilere göre, Ahmet Baltan 
dı (27) adındaki boştagezer tarafından oluşturulan 
beke Küçük Kumla’da daha çok gariban esnafa mu 
sallat olaraik haraca bağladığı ve para topladığı öğ 
renildi. Jandarma yaptığı operasyonla Ahmet Ballandı 
ile birlikte birçok olaya adı karışan Nail Pınarcı

(24), Aziz Coşkun (26), Fahrettin Özmokupçu (27), Şe 
nol Bayraktar (34) adlı kişileri gözaltına aldı.

Pazar günü Küçük Kumla’da meydana gelen olayda 
Süleyman Alyüz’ü ayağından yaralayan şahsın şebeke 
nin elebaşısı Ahmet Ballandı olduğu yapılan sorgula
mada ve yüzleştirmede ortaya çıktı.

Haşan Kavrak'in evinde vuranın ise Na,i Pmorct 
olduğu kendisini Haşan Kayrakçı ile kanalizasyon soru 

nu nedeniyle arası açık elan Ersoy Sitesi sahibi 
Müteahhit Şefik Ersoy olduğunu söyledi. Jandarma J 
müteahhit Şefik Efisoy'u da gözaltına aidh.

Suç delillerinin toplanması için jandarma soruştur 
mayı büyük bir titizlikle sürdürüyor. (

Öte yandan, jandarmanın seri operasyonlarla Küçük 
Kumla’nın huzurunu bozan kişileri yakatayardx Adale* 
te teslim edeceği haberi, yazlıkçılar arasında sevinç 

karşıandı.

SANDAL DEVRİLDİ 1 KİŞİ BOĞULDU
Palamar'dan durum Gemlik’teki telsiz istasyonu ita 

Devlet Hastanesine ve Emniyet güçlerine bildirildi. 
Gemlik iskelesine getinifen kazadedeler Devlet Hastane 
sine ka!dır)Jdı|ar. Ancak Yaşar Güngör kurtarılama 
dı. Nuri Erol Isıtan ve Hüsnü Eroğlu ise Bursa Dev 
let Hastanesine kaldırıldı.

AİLESİNE DUYURULAMADI
Acı haber anında Küçük 'Kumla Aksoy sitesinde 

duyuldu. Merinos Fabrikasından emekli olan Yaşar 
Güngör’ün eşi Fatma Güngör© acı haber Jandarma 
Assubayı ve "Mahalle Muhtarı tarafından söylenemedi. 
Eşinin ağır durumda hastanede olduğu bildirildi. Yaşlı 
kadın gerçeği Gemlik Devlet Hastanesinde öğrendi.

Küçük Kumla Aksoy Tatil Sitesi önünden geçtiği

miz yıl 17 Temmuz 1991 tarihinde denize oçılan bir 
tekne, yine aynr şekilde Gemlik açıklarında alabora 
olmuş ve deniz kazasında olcay Aydemir, Sadi Ca- 
natar boğulmuş, genç mühendis Abdulhaluk Güner 
ise bulunamamıştı.

Yine, 16 Ağustoş 1990 yılında Aksoy sitesinden 
ağaç tekne ile Mudanya’ya giden Haluk Kibaroğlu, 
Ekrem Oldaç, Alton öğüt ve Zeynep Bileyici dönüş 
te Kapaklı Köyü açıklarında alabora olmuş, üç genç 
sıklar arasında kaybolurken, Zeynep Bileyici şanş ese 
ri kurtulmuştu.

Olay Aksoy sitesinde üzüntü yaratıkken Savcılık de 
niz faciasını soruşturmaya başladı.

rij

KADROLAR ADETİ SINIFI DERECE KADEME

Zabıta memuru . 4 G.İ.H. 12 1
Belediye Trafik me. 2 GAH. Tl i
İtfaiye eri 4 G.İ.H. 12 ' ı 1
itfaiye şotoru 2 G.İJK. 13 1

Av. Nezih DİMİLİ
Belediye Başkanı

DEFTERDARLIKLA ANLAŞMALI

KÖRFEZ
MATBAACILIK

S.S. Gemlik Kaya Konut Kooperatifi 28 Mart 1992 
tarihinde yaptığı Genel Kurul toplantısında FESH 'kara 

rı almıştır
Kooperatiften alacaklı ve borçlu olanlar 1, yıl 'İçinde 

Tasfiye Kurükuna müracaat ederek hesaplaşmaları ilan 
olunur,

TASVİYE KURULU

KAYIP
j Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum Nüfus 

। V cüzdanımı kaybettim, Hükümsüzdür.

MURAT BAŞARAN

* FATURA
* PERAKENDE SATIŞ FİŞİ
* ADİSYON
* SEVK İRSALİYESİ
* TAŞIMA IRSALYESI
* MÜSTAHSİL MAKBUZU
* GİDER MAKBUZU

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü 
Basım İşleriniz İçin 

Hizmetinizdedir.
Bursa'dan almış olduğum Sağlık Karnemi kaybettim 

Hükümsüzdür;

HATİCE BAŞARAN

Demlikte evleninI
X YAKINDA!... §

1 günde davetiye basılır.
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik
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SAHİBİ VE SORUMLU |

>7 MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLER §
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Kuruluş Tarihi : 18 Haziran 1973 

Gazetemiz Basın Ahlak Yeeonna Uyar.
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YÖNETİM MERKEZİ. :

İstiklal Cd. Gürçay Posalı Tel : 14228 GEMLİK

DİZGİ VE BASKI S

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tel : 117*7 «
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Engürücük‘te Kaza
Bursa'dan İstanbul yönüne gitmekte olan Berrin Ko 

man (27) kullandığı 41 DL 448 plakalı doğar, marka 
özel otomobil, hatalı sollama sonu u şaronpofe yu 
varlandı.

Geçtiğimi? hafta perşembe günü saat 21.30 sırala
rında Engürücük yol ayrımında önünde giden TIR’a 
çarpmamak için hatalı sollama sonucu meydana ge 
len kazada can kaybı olmazken, otomobilde bulunan 
Berrin Koman (27), Şenay Koman (9), Türkan Erixö- 
van (48) ve Serkân Eflkovan (13) kaldırıldıkları Gem 
Wk SSK Hastanesinde ayakta tedavi edildiler.

ANAP Kadın komisyonu
mine Yayalar’a alınan karar, parti görevlileri tarafın
dan telefonla bildirildi.

JANAP ilçe Başkanı Nurettin Avcı', kadın Ikomisyonu 
nun görevden alınmasının partinin yeniden yapılanma
sı çalışmalarının büıir parçası olflduğunu bejfirterek’i, 
"En: kısa zamanda komite yeniden göreve getirilecek 
tir. > Bundan yanlış b*lr anlam çıkarmaya gerek yok" 
şeklinde konuştu.

Öte yandan ANAP kadın komisyonu Başkanı Emine 
Yayalar ise kendisine yazılı bir tebliğ gelmediğini 
bu nedenle ğörevde olduğunu söyledi.

Seçkin firrnâların ürünle- 
riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız

Ali Çatak ve Oğullan

Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sek.

Otel Umurbey Alt: Tel : 12075 GEMLİK

YENİ ‘«ŞYERİMİZDE SÎZLERE KALİTELİ VE UYGUN 

FİYATLARLA HİZMET ETMEKTEN GURUR 

DUYMAKTAYIZ. GÖSTERDİRİNİZ [İLGİYE 

MİNNETTARIZ.

ÇİN ÇİN Züccaciye
EMSAN YETKİLİ BAYİİ 

PAŞABAHÇE MAMULLERİ

YENİ ÇARŞI GEMLİK

# OLAY ^SABAH
* BURSA HAKİMİYET
* MİLLİYET # CUMHURİYET
« HÜRRİYET GAZETELERİNDE

i?an ve reklamlarınız için
bizi arayın

KÖRFEZ REKLAM
TEL : FAKS: 14223 - 11797

Direğe çarpan araç
önlerinde meydana gelen kazada, 34 FLS 82 pla.calı 
özel’ otoyu kullanan Ertunç Kangül’ün araçta yalnız 
olduğu ve büyük olasılıkla uyuduğu sanrlryor.

Kazadan sonra (Gemlik Devlet Hastanesine kaldın 
lan Ertunç Kangül’ün cesedi. Savcılıkça yapılan inçe 
lemeden ve otopsiden sonra ailesine teslim edildi.

Kabotoj Bayramı
T Temmuz günü saat 09.30’dg Atatürk anıtına çe

lenk konulması ve denize çelenk atılmasıyla başlaya 
cak (olan Kabotaj Bayramı, yüzme ve Motor yarış 
maları.yağlı direk, ördek yakalama, halat çökme ya 
aşmalarıyla devam edecek.

Yarışmalarlda dedeceye girenlere ödüllerinin verilme
siyle süreceik olan program, 10 yışından küçük ço
cuklar arasında deniz )ve kabotaj güzeli seçimi ile 
sona erecek.

Çevreyi Kirletenlerin
vadrklarmı bildirdi.

‘Biir tek dünyamız var’, 'Doğayı korumak, Siyasal, 
ahlaksal ve tarihsel bir görevdir' gibi bez pankart 
lar yaptırıp ilçenin önemli yerlerine astıklarını belir 
ten BaŞkan Yazicıoğlu, "Tüm dünyada çevre koruma 
sına Sosyal Demokratlar duyarlı davranıyor. Bizce 
SHP Gençlik Komisyonu olarak bazı etkin eylemler 
ya pma ika ran aldık’ ' dedi.

(Çevreyi kirleteninde zarar göreninde insan olduğunu 
vurgulayan ■ Yazicıoğlu, bu konuda insanların bilinçten 
dirilmesi gerektiğini ve Çevre Sağlığı konusunun okul 
lara geniş tlir şekilde sokulmasının gerektiğini 
bildirdi. Yazicıoğlu, Çevreyi kirleten bazı kuruluşlunda 
yakın takibe aldıklartım belirterek, "Bu Ikuruluşlan uya 
racağız, ama sonuç alamazsak o zaman yasal yol- . 
tarla bu şortunu çözeceğiz” şeklinde konuştu.,

s
i

s

MANASTIR RESTAURANT
VE GAZİNOSU

Sayın Gemlik'lilerin hizmetine açılmıştır.

Düğüm Sünnet Nişan ve 
e e

Özel günleriniz için
hizmetinizdedir

TEL : 11342 GEMLİK
&

Umurbey Pazarına büyük ilgi
Cemal KIRGIZ

Yaklaşık 2 yılör kurulan Umurbey pazan vatandaş 
lardan büyük ilgi görüyor.

Haftada bir ‘gün Pazartesi günleri kurulan Umurbey 
Pazarı, çevre ıköylerden gelen vatandaşlar tarafından 
da ilgi görürken, Salı günleri kurulan Gemlik paza 
randan önce p’ması nedeniyle Gemlik pazarının yü

künü hafifletiyor.
Umurbey’liler, kurulan pazar sayesinde' çok rahat 

ettiklerini belirtirlerken, diğer belde ve köylerde de 
pazarla dn kurulması halinde köylülerin karda, kışta, 
soğukta, sı akta Gemlik'e gelmelerine gerek kalmaya 
cağını .söylediler.

Belediye Başkanı Pars DönmeZ’de pazarcı esnafına 
gerökli kolaylığı göstereceklerini belirterek, beldemiz 
pazarına daha çok esnaf gelmesini teşfik ediyoruz. 
Esnafın fazlalığı »kaliteli mal gelmesine yarar" dedi.

Haik Eğitim Merkezi
Açılışta bir konuşma yapan Vali Necati Çetinkaya, 

Halk Eğitim Merkezlerince açılan kurslarda her yıl 
binlerce gencin eğitim gördüğünü belirterek, "Artık 
Okuma Yazma bilmeyenin ayıp sayıldığı ülkemizde 
öğrenmenin yaşı ve sınırı yoktur" dedi.

öğrencilere başarı belgelerinin verilmesinden sonra, 
öğrencilerin bir yıl boyunca yaptıkları Giyim, Makrna 
nakışı ve el nakışı branşlarındaki el emeği göz nu
ru (çalışmalara gezildi.

Sergi 1 Temmuz 1992 tarihine kadar halka açık 
kalacak.

Gemlik THK’na Kurban Geliri
tisinden 14 milyon 303 H 

bin 550 Hra, sığır derisin
den de 13 milyon! 121 bin 

500 lira olmak özere top 
lam 188 milyon 575 bin 

lira gelir aide ettiklerini
bildirdi..

Bilindiği gibi 1986 yılm
an bu yana Sosyal Daya
nışın! Vakfı tarafından yapı 
lan kurban derisi toplama 
işi, bu yıl THK Kuramıma 
verilmişti. ,
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İLAN
12 Nisan 1992 günü yapılan S.S. İlkop Olağan Geneli Kurul toplantısında üye aidatlarının 500.000 

1 , TL. çikaıfılması kararlaştırılmış oflup; ancak âşağıcö AdnSoyadı yazıllı bulunan ve KESİİN ADRESLERİ Bİ
LENMEYEN ÜYELERİN İSİMLERİ HİZASINDAKİ fİSSE PAYLARININ 17 Temmuz 1992 Cuma gününe 
kadar Kooperatif Yönetim Kuruluna yatırmadıkları talk— tirde üyeliklerine tüzük gereği son verileceği ve 
mevcut hisse paylarında Geliştirme Fonuna aktarılacağı Hanen duyurulur.

S.S. İLKOP 
YÖNETİM KURULU

Adı, Soyadı Hisse Payı Ödemesi Adı, Soyadı Hisse Payt ödemesi
Ger. Miktar Ger. Miktar

1. Hüseyin Berber 20.000 480.000 55 Ha|j| uğur 50.000 450.000
2. Salih Türer 10.000 490.000 56 Nuri Kahraman 50.000 450.000

3. İbrahim Özdemir 150.000 350.000 57. H. jt>rahim Arslan 10.000 490.000 s
4. Nadir Alpay 50.000 450.000 53. Hüsamettin Durgut 50.000 450.000

5. Kadri Güler 50.000 450.000 59. Selahattin 'Karataş 50.000 450.000
6. Mevlüt Aksoy 50.000 450.000 60. İhsan Oğuz 50.000 450.000
7. A. İhsan Elitunç ' 10.000 490.000 61. Remziye Ergüven 350.000 150.000
8. İdris Yavuz 50.000 450.000 62. Halit Çokal 200.000 300.000
g. Ahmet Arı 50.000 450.000 63. Fahri Ünlü 10.000 490.000

10. Münevver Sönmez 10.000 490.000 64. Nilgün Ünlü 10.000 490.000
1î. Ümran ^slan 10.000 490.000 65. Semiho Bursalı 200.000 300.000
12. Makbule Çolak 50.000 450.000 66. Osman Gülçe 20.000 480.000

113. Cemal Kdroİ 10.000 490.000 67. Rafet Ökter. ; 20.000 480.000
| 14, Nuriıan Akay 50.000 450.000 68. Haşan Kuru 50.000 450.000
I 1$ Vildan Canai 50.000 450.000 69. Yıldız Şiretoğlu 50.000 450.000

1§. Asuman Ertar. 10.000 490.000 70 Atj||a Sayın 50.000 450.000
, 17. Ferdiye Dinçer 50.000 450.000 71. Selahattin Aksoy 10.000 490.000
!18. Şener Saik 10.000 490.000 72. Mustafa Canakay 10.000 490.000

19. A.’Erdoğan: Temel ‘ 200.000 300.000 73 Recep Keskin 50.000 450.000
20. Tuncay Bulut 50.000 450.000 4, Saadet Tuğrul 10.000 490.000

। 21. Şükriye Aslrrrt 6.000 494.000 75 Kadriye Akar 200.000 300.000
22. Şenay Oğuz\ 50.000 450.000 76. Süreyya Er 50.000 450.000
23. Naşit Özdemir 8.000 492.000 77 Nuriye Gül 50.000 450.000

24. 1 Oğuz Şimşek 6.000 494.000 8 Ahmet Bağış 50.000 450.000
25. Nurettin Aslan 50.000 450.000 9. Hüseyin Doğan 50.000 450.000
26. Engün Mutlu 50.000 450.000 80. Ayşe yaşar 50.000 450.000
27. Kemâl Ateşli ,50.000 450.000 81 Nurhan Bektöre 50.000 450.000
28. Remzi Cantürik 10.000 490.000 & A|(ay 50.000 450.000

29. Gülşen Tamer 200.000 300.000 $3 Mehmet Karademir 10.000 490.000
30. Özden Balcı 200.000 300.000 4 Serpj] Aka 50.000 450.000
31. Meziyet Tunaiı 200.000 300.000 5. p Mayide Gümüş 50.000 450.000
32. Ahmet Köse 10.000 490.000 $6. Korkut Baykut 50.000 450.000
33. Tekin Özlkar. 50.000 450.000 7. Şükran Sönmez 50.000 450.000

34. Hüseyin Karpat 50.000 450.000 Mübeccel Özer (50.000 450.000
35. Rafet Önküçük 10.000 490.000 $9 Mevlüt Küpeli 10.000 490.000

36. Nilgün Zeybekçi 50.000 450.000 0. Gülser Güçbey 10.000 490.000
37. Ömer Akar ‘ 10.000 490.000 n. Ramazan Oran 200.000 300.000
38. Abdülkadir Sözeri 10.000 490.000 92. Kerime İltekin 50.000 450.000
39. Cemil Dumlupınar 10.000 490.000 93 jffet p0|ater 10.000 490.000
40. Gültekin Kuzu 200.000 300.000 94. zekeriya Özdemir 10.000 490.000
41. Y. Oktay Yalver 311.500 188.500 95. ^san Soysal 50.000 450.000
42. Neomettin Özkan . --,. 50.000 450.000 96. FahrettinDüren . 50.000 450.000

43. Mehmet Hasdemir 50.000 450.000 97. Hicret, Eşen .10.000 490.000
44. İsmet Demire! 50.000 450.000 98. Şükran Sefer 50.000 450.000
45. Nurettin Durmuş 200.000 300.000 99. Vildan Erdemer 50.000 450.000

46. Sabri Aslan 50.000 450.000 100. Birsen Koca 10.000 490.000
48. Harrife Yumak 50.000 450.000 101. Gülay Karagöz 10.000 490.000
49. Emel Kaptan 10.000 490.000 102. Mehmet Yıldırım 10.000 490.000 ’
50. Necmettin Fırat 50.000 450.000 103. Mustafa Noyan 50.000 450.000
51. Necdet Elal 20.000 480.000 104. Necmettin Kaya 50.000 450.000
52. Mete Erdemer 300.000 200.000 105. Gülşen Tamer 10.000 490.000
53. Mehmer. Çalım 10.000 490.000 106. Emel Kaptan 50.000 450.000
54, Talat Şahin 10.000 490.000 107. Mübeccel Tan 50.000 450.000

»amping Ali Kaçtı Qrgan Nak|j Derneği kuruldu
Abdullah Verim'i öldürmekten tutuklanan Şartlı Tah 

e Yasasından yaırarlanarak, serbest kalan, ancak bu 
r. de ruhsatsız sillahla yakalanan Ajli OkuiV sevk edü Bursa Organ Nakli Derneği kuruldu.

>i Bursa Devlet Hastanelinden Kapa ti E ijipi Cfezae- Geçtiğimiz hafta içinde kurulan derneğin Başkanh
e götürülürken jandarmanın elinden filmlerdeki gibi; 9|nı P*10^ ^r- Hla^1 Belgeli yaparken, Derineğin ilçelerde

kaçtı. de halkı aydınlatarak organ bağışı için kampanya baş

Ayağından sakat olan Afi Okur, tahlllerin- 'tamamlan Çalışmacına bur an önce başijyacağı blldürilen Or
rmas, bedeniyle Kapa* E Ti^i Cezaevine götürülür gan Nakli Derneğinin bu yolda Gemlik'te de çalışmalar

lâ Kemah'ın kullandır özel oto Altıparmak semtinde yapacaâ( ve Gemhk örgan ba$lşrna
rızolandı gerekçesiyle durdu./ Jandarmaların araçtan cax( [çfj
meCini kollayan Ali Okuru Atillâ Kemah^ kaçındı. 
Olkur, Janctarma tarafından uranniken, sevkıyatta gö___________________________________________________
li Aesubay tutuklandı.

SATILIK MARKET....... Yerlere Tükürmeyiniz
Çarşı Meydanında Devren satılık 

Market
Müracaat : 13602 Gemlik

Şehrimizi Temiz Tutalım

Gayri Menkul Açık Arttırma ilanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi

Satış Memurluğundan
Dosya No. 1992/15

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 
28.11.1991 tarih ve 991/596 sayılı karar gereğince sa 
tılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul 
acık artırma ile satışa çıkarılmıştır. •

Gemlik Tapu sicilinde ikayıtlı Tapunun Osmaniye Ma 
hailesi Kaşyaka mevki pafta 28, ada 82, parsel 3, 
sohife 487'de 'kayıtlı kerpiç ahır ve torla 137.600.000 
TL. bedel ile satışa çıkarılmıştır. Düzenlemeden sonra 
oluşacak imar parsellerini izin verilecek durumunda 

108 m2'de TEK daimi irtifak 'hakkı mevcut ve satışo 
çıkarılmıştır.

İSATIŞ ŞARTLARI :
1— Satış 7.8.1992 günü saat 14.00’den 14.20’e ka

dar Gemilik Matı. Yazı işleri Müdürlüğünde acık ar
tırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edi 
len kıymetin °/o75’ni ve rüçhanlı alacaklar varsa ala 
çokları mecmuunu ve satış masraflarına geçmek şar 
tı >ile ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık

mazsa en çok ^artıranın taahüdü baki kalmak şartı 
ile 17.8.1992 günü saat 14.00'den 14.20’de ikinci ar 
trrmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhanlı alacakların alacağını ve 
satış masraflarını geçmesi şartıyle %40 nisbetinde ar 
tirana ihale olunacaktır.

Artıramya iştirak edeceklerin kıymetin °/o2O nisbe 
tinde pay akçesi Veya bu miktar kaçtır milli bir 
bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış 
peşin para ile yapılır, alıcı istediğinde 20 günü geç 
memek üzere mehil verilir, ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer ilgililerin irtifa hakiki sahipleri bu gayri menkul 
üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve mdsraflara da
ir olan iddialarını belgeleriyle birlikte onbeş gün için 
de daiiremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hak 
lan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmada hariç 
bırakılacaktır.

Satış bedel’ hemen veya verilen mühlet içersinde 
ödenmezse iJjK.ntın 133ncü maddesi gereğince ihale 
feshedilir. İki İhale arasındaki farktan ve °/o3O faiz 
den alıcı ve kefillerin mesul tutularak hiçbir hükme 
hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden İtibaren herkesin görebile 
ceği bir yere dairede asılı plup, masrafı verildiğin 

de İsteyen alıcıya bir öreneğinin gönderileceği, satışa 
iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderecatını 

kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyen 
lerm| 1992/15 Sayılı satış dosyamıza başVurtmalari, 

dellaliye, damga resmi', tapu harç ve masraflarının 
ile ihale bedeli üzerinden °/o12 KDV. alıcıya aittir. 

İlan olunur.

İc. ’lf. K. 126 M. Sadık Şafak
(îlgililer tabirine irtifak Yazı İşleri' Müdürü

sahipleri dahildir.)

GEMLİK

Körfez
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Reerni İlanlar Tek Sütün Om.
İcra ve Mahkeme ilanları Cm.

Zayi İlanları
Dernek Kongre ilanları
Kooperatif Kongre İlanları

Tüzük ilanları sayfa sayrsı dikkate

ABONE

7.000 TL.
3.000 TL.
25.000 TL.

100.000 TL.
130.000 TL.

alınır. 500.000

Yıllık
AK; Aylık

100.000 TL.

90.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın vey** 
yayınlanmasın geri verilmez.
Gazetemiz baein ahlak yasasına uymağa toaHHOl 
eder.

Şanlı Urfa'dan aktığım sürücü ehliyetimi kaybetti 
Hükümsüzdür.

ŞABAN KARAPINAR
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