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$K ile Fakültenin anlaşmazlığının faturası hastalara çıkıyor

onserligençkızoTıp
aküliesi bakmıyor

Cemal KIRGIZ
I Kanser teşhisi konularak uzun süreden beri Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi gören Gemidir
I Tülin Torun (16) adındaki SSK’lı hasta, korumun 
İFakülte hastanesine para ödeyememesi nedeniyle te 

davı edilemiyor.
Hayatının baharında amansız hastalığa yakalanan 

Telin Torun'un dertli babası, Tofaş işçisi Nazmi To
pun, akıl almaz uygulama karşısında çalmadijç kapı 
bırakmadı. Ancak, kızının Tıp Fakültesi Hastahanesin 
de sürdürülen tedavisini tamamlayamadı.
I [Dertli baba Nazmi Torun, kızına 4.5 ay önce Kan 
eer teşhisi konduğunu ve Bursa SSK hastanesi tara 
pırdan Tıp Fakültesin© sevk ederek 4 ay yatak teda 
visi gördüğünü belıqterek şunlan söyledi :
I "SSK kızımın Tıp Fakültesinde olan tedavi, masraf 
lonnrn 3 ayını ödemiş kalanım ödememiş. Bu ne- 
[denle haftalık normal tedavi için Fakülteye gittiğimiz 
He, SSKlı hastalara artık bakmadıklarını bildirdiler. 
Kuruma başvurdum oradan olumlu bir sonuç alama 
dun 1.5 ay kendi imkanlarımla tedaviye devam et
tirdim. Ancak benimde dayanacak gücüm kalmadı. El 
I de avuçta ne varsa gitti. Hastalığın tedavisi îçln

kullanman ve yurtdıjşından getirtilen Wr kutu iğnenin 
fiyatı 4 milyon liıP. Bu durumda ne yapacağımı şa
şırdık. Gül gibi kızım gözümüzün önünde eriyip gidi 
yor."

TEDAVİ GÖREZSE ÖLECEK
SSK'nın "Siz masrafı yapın biz size sonra öderiz" 

dediğini belirten Nazmi Torun, bu günü kadar yaptı 
ğı /nasraflan alamadığını belirterek, konuşmasını şöy
le sürdürdü :

"Kızımın hastalığa yaikalandığt erken teşhis edilmiş. 
Bursa Tıp Fakültesinde yapılan ,4 aylık tedavinin çok 
olumlu sonuç verdiği doktorları tarafından belirtildi. 
Tedavinin devam edilmesi zorunlu.. .Tedavi, sürmezse 
kızımı çok kısa zamanda kaybedebilirim. Sosyal gü 

venliği olan bir kurumun üyesi olmamıza karşın koca
SSK bizim derdimize çare olamıyor. İlgililere 
r.iyorum. Bu tedavi devam etmezse sorumlu 
lar. Yetkililerden aril çözüm bekliyoruz."

'Tofaş işçisi Nazmi Tooun’un yakınlan genç

sesle
olacak

Tülin'in
kurtulması için SSK'dan çar© bulunmazsa yardım kam 
panyası açılmasını veya hayırseverlerin çağrılarını duy
malarını istediler.

E Küçük Kumla Belediyesi Haziran dönemi toplantıları 
Sona erdi.

Kabotaj Bayramı Kutlandı
Cemal KIRGIZ

Meclisten Zam Çıktı
I 7 ANAP'lı, 2 SHP’li üyenin bulunduğu Küçük Kumla 
Belediye meclisinde, suya, otobüse ve Başkan Eşref 
Güre'nin maaşına zam yapılırken, bütün kararlar oy 
bittiğiyle alındı. 1

Kabotaj hakkının Tüflk Denizciliğine verilmesinin 
66.ncı yıldönümü nedeniyle ilçede düzenlenen deniz 
yarışmaları büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü saat 09.30'da Ata 
türk anıtına çsflenk sunulmasıyla başlayan törenler. İs

Devamı Sayfa 3’te

ölümünün 13. yıldönümünde

AV. M. CENGİZ
GORAL’I ANDIK

Gazetemizin eski Sorumlu Müdürlerinden, Bursa Ba 
rosu Avukatlarından ve kapatılan CHP’nin ■aski il Yö 
netim Kurulu üyesi gazeteti-yazar Av. Mehmet Cen
giz Görol, ölümünün 13. yıldönümünde Adliye Kö
yünde bulunan mezarı başında anıldı.

3 Temmuz .1979 günü Atatürk Caddesindeki yazı
hanesinden çıkan Av. M. Cengiz Görol, Gümüşçeken 
caddesindeki evine giderken başından tek kurşunla 
faşitlerce öldürülmüştü. ı

Mehmet Cengiz Göral, her yıl 3 Temmuz günü 
Gemlik Adliye Köyünde bulunan mezarı başında Bur 
sa Barosu ve arkadaşları tarafından anılıyor. 3 Tem 
muz günü, düzenlenen anma törenlerine Bursa Baro
su Başkanı Av. Yahya Şimşek, Cengiz GöraTın anne 
si, eşi Ayhal Göral, kızı, gazetemiz sahibi Kadri Gü 
ler, gazeteci^yazar Yilmaz Akkıkç, Belkız ör.al Piş 
mişler. Bursa Barosu avukatları hazır bulundular.

Devamı Sayfa 4’te

TRAFİK KAZALARI BİTMEK BİLMİYOR...

İki Kişi Daha Öldü
Kurtul 

len trafik
Köyü 
kazasında

yatanlarında
Sezai Çiftçi

meydana ge- 
(50) ve Galip Tuna

(28) adlı şahıslar öldü.
Geçen hafta cuma günü 

16 NA 197 plakalı araçla 
Köyündeki eşini almak için

saat 03.00 sıralarında
Gemlik Kumsaz'dan Kurtul 

kayınpederi Sezai Çiftçi
ile alkollü olarak yola çıkan Galap Tund, köye giriş 
yakınlarındaki benzinliğin karşısından yolu kontrol et 
meden ani olarak dönmesi sonucu karşı yönden gc 
ten Hobi} özçetin'in kullandığı 34 CSS 88 plakalı 
yolcu otobüsü île çarpıştı.

Kazada ağır paralanan Sezai Çiftçi ve Galip Tuna 
Bursa Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda öldüler. 
Otobüs şoförü gözaltına almdı.

[Belediye Başkanı Eşref Güre'nîn 1 yıllık faaliyet 
raporunun oy birliğiyle kabul edilmesinden sonra ko-

Devamı Sayfa 4'te

Yeni Kordon bugün açılıyor
I Karsak deresn ile Tibef Oteli arasında kalan dolgu 
alanının yeni düzenlemesinden sonrfı hizmete açılışı 
bugün törenle yapılacak.

Yapımına 1989 yılında başlanan ve geçtiğimiz gün 
terde ^marnlanan Prof. Muammer Aksoy kordonu ile 

Devamı Sayfa 4'te

El Sanatlarını Geliştirme ve 
Güzelleştirme Derneğinden Kermes 

Gemlik El Sar.otlarını Geliştirme ve' Güzelleştirme
Derneğinin ilkbahar dönem sonu sergileri açıldı.

Muammer Aksoy kordonundaki kurs salonunda dü
zenlenen serginin açılışını İlçe Milli Eğitim Müdür

Yardımcısı CumaH 'Tutar yaptı. Sergiye sunulan ça 
lışmaiar yapılan kempes'te satıldı.

Devamı Sayfa 4'te

Silahla şaka olmuyor

Kız arkadaşını kazayla vurdu 
lekele Meydanındaki bir çay bahçesinde, 
meydana gelen olayda, ruhsatsız tabanca

Devamı Sayfa 4'te

İl Milli Eğitim Spor Müdürleri
73 îOn Milli Eğitim Gençlik ve Spor şube müdür 

terinin katıldığı "spor” konulu semineri Hasanağa 
Gençlik kampında yapıldı.'

feeminer’e İi MM Eğitim Müdürü Halil Öztürk ve 
Millî Eğitim Bakanlığı Okul içi Beden Eğitimi Spor 
ve izcilik Daire başkanlığı şube müdürü Hüseyin Çı
narın yanışına, Gemlik Kaymakamı Coşkun Ertürk, İl 

Gençlik ve Spor şube müdürü Bilal Gürel, Gemlik 
ilçe Milli Eğitim müdlürü Celal Yüce ve 73 itin 

Gençlik ve Spor Şube müdürleri katıldı.
Seminerde, söz dar. Beden Eğitimi Spor ve izcilik 

Daire Başkanlığı şube müdürlü Hüseyin Çınar, 3418 
sayılı yasa gereği şubelere gönderilen ödeneklerin 
sarf belgelerinin gelmemesinaen yakındı. Çınar Tem

İbrahim Onsekiz teslim oldu
Mart ayı başında yemek yediği Lezzet lokantasın 

da lokanta sahibi Haşim [Adatepe (33) ile dayısı Ve 
li Fırat'ı (62) ayaklarından ve kasıklarından yaraladı-

Devamı Sayfa 4’te

Kumla yolunda kaza
Gemlik-Kumla yolunda meydana gelen trafik kaza 

sında 1 kişi yara lan idken, olayda büyük maddi hasar 
meydana geldi.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 22.30 sırala 
rmda Gemlik'ten [B. Kumla'ya doğru gitmekte olan 
Gökhan Anlık'ın kullandığı 16 AR 627 plakalı özet

Devamı Savfa 4'te

Hasanağa’da Toplandı
muz ayı içersinde serbest ödeneklerin gönderilmesine 
başlanacağını bildirerek şube müdürlerinden, Ihtiyoçlari 
olan ödenekler tesbitini yaparak bir yazı ile en kısa 

sürede Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirmelerini 
istedi.

Daha önce 300 harcama kaleminden yapılan ödenek 
terin, 1992-93 öğretim yılı içersinde 800 harcama ka 
teminden ödeneceğini belirten Hüseyin Çınar, ödenek 
lertn Temmuz ayı içersinde şubelere verileceğini söy 
ledi.

Toplantının 2 ve3'ncü gününde ise, okullarda Be 
den Eğitimi, spor, izoifik, santra?. Halk oyunları ye 
diğer Sosyal kültürel çalışmalarda verimi artırmak 

için yapılacak öneriler tartışılıp karara bağlandı.

I !
TAŞI GEDİĞİNE

PARTİLER...
ASKERLERİN KAPATTIĞI PARTİLER ACt-lYOR, 
SMU-ERİN AÇTIKLARI PARTİLER İSE 
KAPATILMAK İSTENİYOR.
HEMDE AYNI GÜNDE...
DEMOKRASİNİN, DEMOKRATİKLEŞMESİ...
NE DEYELİM...

İnan Tamer
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Haftadan
Haftaya

şiir köşesi
Ne Güzel Yaşamak

AVRAM VENTÜRA
Ben bir ağacım
Mavi gök isterim dallanma

^Toprak isterim kök salacak
Ben ormanın bir ağacı 

Köklerim eterin 
Köklerim saükımsaçak

Gövdeme balta vurdular 
Bir bir kırıldı dallarım 
Kurudu binlerce yaprak 
Gök utandı maviliğinden 
Güneş buz kesti 

Derin uykuda toprak

Uyandım
Bir karabasan geceden
Uyandım gökyüzünü soluyarak 
Güneş doğdu yapraklarıma 
Dallarıma su yürüdü 
Ne güzel yaşamak

sonu
NURİ DEMİRCİ 

bıyık altından gülüyor hergele duygularım 
ara grtıik; içim dışım köşebaşı. 
(kehribar sabrım parmaklarıma yıkılmış 
çekip vuracağım bu tembel yelkovanı, 

sen bülmadıysan kimin işi bu yağmur, 
unutulmuş ve üşümüş duraklardayım, 
binip binip gidiyorum bekçi düdüklerine, 
gecenin bir vakti kime, ne açıklarım, 

şairin telki öğrenecek hikxyemi, 
yalan^yanlış 

satır başlarına büyük harflerle
girecek konkun 

el-âîem sana terketmiş beni;
ser. yoksun...

Şiirler Biçetn Dergisi 9. sayasından alınmıştır.

YU. Ge-ngiş, 9.öa,q,1

1 S.S. GEMLİK SİGORTALI İŞÇİLERİ YAPI KOOPERATİFİ 

TASVİYE KURULU BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI

Kooperatifimizin olağan gene|l 'kuru'! toplantısı 9 Ağ 
ustos 1992 günü saat 13.00’de Atatürk MkoİKulu Sak
lantında aşağıdaki yazılı gündem gereği yapılacaktın

Ekseriyet temin edilmediğ|i takdirde 2.oiı topllantı bir 
hafta sonda aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bütün üyelerimizde duyurulur.
. / 

TASVİYE KURULU

GÜNDEM :

*1— Açılış ve yoklama
2— Divan seçimi

4— Tasviye kurulu faaliyet raporu
5 Tasfiyenin 1 yrl daha uzatılmasının genel 
kurala sunulması
6— Temenniler, kapanış.

S.S. GEMLİK KAYA KONUT YAPI KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimiz 28 (Mart 1992 tarihinde yaptığı Ge 
nel Kurul toplantısında FESİH karart alınmıştır.

Kooperatiften ala alkili ve borçlu olanlar 1 yıl için 
de TÂSFÂYE KURULU'na müracaat ederek hesaplaş 

maları ilan olunur.

TASFİYE KURULU

Körfez
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi ilanlar Tek Sütlün Om. 7.000 TL
Icra ve Mahkeme ilanları Cm. 3.000 TL-

Zayi İlanları 25.000 TL.
Dernek Kongre İlanları 100.000 TL.
Kooperatif Kongre İlanları 130.000 TL.

•Tüzük İlanlarr sayfa sayısı dikkat» alınır. 500.000

^GEMLİKTE EVLENİN^
I YAKINDA!... |

Yerlere tükürmeyiniz 
Şehrimizi temiz tutunuz

ABONE

Yıllık 100.000 TL.

AK; Aylık *0.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlanan veVt| 
yayınlanmasın geri verilmez.
Gazetemiz basın ahlak yasasına uymağa taONHH 

edsr.

Zeytinde Sap dibi 
mücadelesi başladı

Gemlikli zeytinciler ürünlerini zararlı böceklerden ko 
rumak amacıyla sop dibi mücadelesine başladılar.

Her yıl bu aylarda yapılan ve "Meyve Nesli (Mü
cadelesi’' d iyede bilinen ilaçlamada, zeytine dadanan 
ve sonbaharda dökülmesine neden olan "Zeytin Gü 
vesi” ilaçlama yöntemiyle yofcediliyoıl

Mçe Tarım Müdürü Dursun Özbey konu iie ilgili 
olarak yoptığı açıklamada zeytin üreticilerinin acele 
etmesi gerektiğini bildirerek, piyasada bulunan böcek 
ilaçlarından yararlanılabileceğini söyledi, özbey, “Zey 
tinde heH yıl yaprak nesli, çiçek nesli ve meyve 
nesli adı altında zeytinleri zararlı böceklerden koru
ma ilaçlama yapılır. Böylece verim arttığı gibi daha 
sağlıklı zeytin üretilebilir. Sap dibi mücadelesi diye 
bilinen meyve nesli mücadelesinde, zeytinin çekirde 
ğir.e girerek sonbahara kadar içinde kalan ve son 
bahada' çekirdeği terikederek zeytinin dökülmesine ye 
çürümesine neden ajan bir böcek türü için yapılır. 
Üreticiler a ele etmezlerse alacakları sonuç kötü ota 
bilir?' dedi.

OĞLUMUZ NADİR HAKAN TAMER'İN GEMLİK 

ANADOLU LİSESİNİ'. KAZANMASINA YARDIMCI OLAN 

VE KENDİSİNİ YETİŞTİREN SINIF ÖĞRETMENİ

VİLDAN CANAL’E
GEMLİK GAZİ .İLKÖĞRETİM OKULU İDARECİLERİNE 

VE BAŞARISINDA KATKIDA BULUNAN

ÖZONUR FEN DERSHANESİ'ne
TEŞEKKÜR EDERİZ.

GÜLŞEN — İNAN TAMER

Seçkin firmaların ürünle-
a

riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız

4 1

Ali Çatak ve Oğulları

Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sak.

OM Umurbey Alt; Tel : 12076 BEMÜK

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
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DYP İl Genel Meclis Üyesi Ekrem Düzgün basın toplantısı yaptı

GEMLİKTE “OKULSUZ MAHALLE
VE KÖY KALMAYACAK’

Cemal KIRGIZ;
DYP Gemlik ilç© teşkilatı yaptığı basın toplantısın 

da Hiçe </e köy bazında yaptıkları çalışmaları açık 
ladiılar.

1992/93 öğretim yılında yapımına başlanması planla 
nan ,18 derslik Cumhuriyet Mahalilesi ilköğretim okulu 

nun ihalesinin 20 Temmuzl’da yapınacağını bildiren 
DYP İl Genel Meclis üyesi Ekrem Düzgün, Ağustos 
ayı içersinde' de temelinin atılacağını belirtti. Düzgün, 
okulun 1993-94 öğretim yılına yetiştirileceğini ve bu 
iş fen gerekli ekin 3.5 milyar liranında temin fedil 
çiğini söyledi.

E Okul ve Eğitim konusuna büyük önem verdiklerini 
söyleyen Ekrem Düzgün, Gemlik Şükrü ^enoil İlköğre 
tim okulunun çeversine duvar yapımı için 199 mil 
yon lira ödenek ayrıldığını bildirdi. Mevcut talebi kar 
şılamayan K. Kumla Ali Kütahya Ortaokulunun bina 
sınada 6 derslik kat çıkılması için 148 milyon lira

Gemlik Jandarmasına Tepki
Gemlik Jandarmasının K. Kumla ve Kurşunlul'da 

kirrfik kontrollerinde takındığı tavır Hükümetin "Şeffaf 
lık" politikasına ters düştüğü gerekçesiyle vatandaş

lardan tepki görüyor.

Kimlik kontrolleri sırasında jandarmanın kaba dav 
bulamama" durumunda sert tavır takındığı ve karakol 
da teaatlerce beklettiği bildirildi. Vatandaşlar tatil bel 

desinde karşılaştıkları bu durumdan şikayet ederek, 

“Karakollardaki şeffaflık buysa biz saydamlığa razı 
yız" şe.dincfe konuştular.

Öte yandan, DYP İlçe Başkanı Abdullah Yenice’de 
kendilerine bu Ikonuda bir çok şikayetin geldiğini be 

lirterek, "Konuyu araştırıyoruz. Asayiş güçlerinin bükü 
metin “Şeffaflık" politikasına uymalarının bizde takip 

çişiyiz. Asayiş gücüleri suçluyla suçsuzu ayırmalıdır.
Masum vatandaşa yok yere kaba davranılırsa veya 

karakollarda bekletilirse bunun düzeltme yollarını arar 
nz" dedi.

DEFTERDARLIKLA ANLAŞMALI

KÖRFEZ
MATBAACILIK

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

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

ayrıldığını söyleyen Düzgün, "Bu çalışmalar bu öğfe- 
tim yıhnaı yetişecek" dedi.

Hamidiye Mahal/iesi İlköğretim okul ununda Ağustos 
ayında biterek 1992-93 yılında hizmete gireceğini vur 
gulayan Düzgün, bu okulların hizmet© girmesiyle di' 
ğer okulların yükünün azalacağını söyledi.

Geml'ilk’in köylerine yaptıkları çalışmalarıda anlatan 
Ekrem Düzgün, rH .Encümenin aldığı karar gereği köy

199293- öğretim yılında yapımına başlanması planla 
gün, "1992 yılı sonuna kadar Gemlik’ir.' köylerine ya 
pıian yatırımlar 350 milyon lirayı bulacak. Bu arada 
Gemlik'te en fazla, su sıkıntısı' çeken Yenüköy’ün su 
sorufiu İlçe Başkammız Abdullah Yenice’nin Ankara 
ile yaptığı temaslar neticesinde Bursa ’Köy Hizmetle
ri BÖge Müdürlüğü tarafından Ağustos ayı içersinde 
Engürücüik ovasında yapılacak sondaj çalışmaları ile 
giderilecektir. Bu çalışmalar sonunda su bıilunan yer 
den hemen hemen köye bağlanacaktır" dedi.

K. Kumla Operasyonunda Yakalanmışlardı

6 Kişi Tutuklandı
Geçtiğimiz hafta Küçük Kumla’da jıalkın huzurunu 

bozan, esnafı haraca bağlayan adam yardlama olay
larına karışan ve jandanma opeıiasyıonlar.ı sıraşinda
yakalanarak gözaltına alınan1, şebeke elemarilart çıka 
nldlklan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Ballandilnın (27) elebaşı!iğim yaptığı şebeke 
elemanlarından, Coşkun Şener (34), Şenol Bayraktar 
(27) ve Refik Karaca (30) serbest bırakılırken, Ahmet

Ballandı, İNail Pınara (26), Fahrettin pzmarkupçu 
(27), Yusuf Kurtoğlu (24), Aziz Coşkun çıkartıldıkları
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Haşan Kayrak adlı Site yöneticisinii 
Nail Pınarcıya vurdurtan müteahhit .Şefik Ersoy (67) 
de mahkemece tutuklandı.

Jandarma, turistik sahil bandında güvenlik aramala 
ı*ını sürdürüyor. Sık sık kimlik kontrollü yapılarak, 
kimliksiz olanlar, kimliiklerini getiresiye dek bekletiliyor. 
Yazlıklarda şüpheli ve aranan kişilerin barınabileceği
yız" şeklindi ©konuştular.

Ayrıca Nişan, Nikah, 
Düğün, Sünnet 
Davetiyeleri ve 

Her Türlü 
Basım İsleriniz İçin > a

Hizmetinizdedir.

ANAP İlçe Başkam Ava :

“DYP’lilerin Açıklaması 
Yutturmaca,,

ANAP Gemlik İlçe Başkanı ;Nurettin Avcı, yaptığı s 
açıklamada, 1992 yılının ilk yarısının geçmesine kar 
şın, ilçeye yapılacak yatırımlarda hiçbir gelişme görül 
mediğini söyledi.

Nurettin Avcı, DYP'Uierin 1992 yıkında Gemlik'e 20 
milyar iliralık yatırım yapıla ağını açıkladıklarını hatır 
latarak şöyle konuştu :

"Gördük ki; 1992 yılı Gemlik yatırımları yaklaşık 20 
milyar lira olacağı açıklanmış, 1992 yılının ilk yarısı 
nida aştık, Gemlik (İçesi ile ilgili bir gelişme yok. 
İkinci yakıda bu yatırım nasıl tamamlanacak. Hükü 
metin tüm yatırımlardan vazgeçtiği, hastanelere san 
deliye bile alamayız dediği bir dönemde, bu yatırım 
'lan gerçekleştirmek zor hatta imkansız."

1993 yılı yatırımlarında Gemlik'e Astan Payı düştü 
ğüfiü söylemenin de güç olacağını bildiren Avcı, ya 
tırım tablosunun incelenmesinde yutturmacanin ortaya 
çıkacağını savundu. Avcı, "Yapılan .işlere sahip çık 
mak insanların en doğal hakkıdır, ama insanları ya 
nıtrp yapılanları abartmak kimsenin hakkı değildir" 

dedi.

kabotaj bayramı kutlandı
tiklal Marşının okunması ve saygı duruşuyla devam 
etti.

Atdtürk anıtındaki törenden sonra ‘'izzet Kaptan" 
motoru ille denize açılan protokol, 'körfezde gezinti 
yaptı. Ulu önderimiz Atatürk ye Şehit denizcilerimi» 
zin aziz hatıralarını anmak için hazırlanan çelenç, 

Gemlik Kaymakamı Coşlkun Ertürk tarafından denize 
bırakıldı. Çeltengin denize atılışı sırasında limanda bu 
lunan tüm gemiler 1 dakika süreyle düdük çalarak 
saygı duruşuna katıldılar.

Törçerjin dkşam üzeri İskele meydanında yapılan 2 
nci bölümünde ise Deniz yarışmaları büyüık ilgi gör
dü. Bursa Valisi Necati Çetinkaya'nın açık Ikonuşma 

sini yaptığı yarışmaları protokol ve diğer ilgililer 
Gurup aile cay bahçesinde kendilerine ayrılan yerden 
izlerken, yarışmalara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi 
ği görüldü. < .

Yarışmalarda dereceye girenlere, Gemlik'te bulunan 
çeşitli kuruluşlar ^tarafından ütü, ütü masası, kol sa 
ati, duvar saati, palet, zeytin, zeytinyağı gibi hedi' 

yeler verildi. > I
Öte yandan yapıdan yüzme yarışmalarında, ,Bursa 

dan katılan 14 yaşındaki pursun Sorul bütün birinci 
Iiki eri alırken, Geleneksel olarak yapılan .Kabotaj ve 
deniz güzeli yarışmasında ise 3 yaşındaki Büşra Dinç 
birindi oldu.

Yarışma branşları ve .dereceye girenler ise aşağıda
ki şekilde sıralandı.

50 METRE SERBEST ,(14 YAıŞINDAN KÜÇÜKLER)

1, Dursun Sarul, 2. Zeki Beklenir, 3. .Mehmet Yo 
rulmaz. 1 1 r ' '

100 METRE SERBEST

1. 'Dursun Sarul, 2. Cem Kaya, 3. Süleyman Çevik

. 100 METRE KELEBEK
î. Dursun Sarul (diğer ,yarışmacılar yarışı bitiremeyin 

ce diskalifiye edildiler.)
100 METRE ^KURBAĞALAMA

1. Sedat Erim, 2. .Süleyman Çelebi, 3. Ahmet Bıyıklı

>100 METRE jSIRTÜSTÜ
1. Dunsun Sarul,, 2. Levent Ballı, 3. .Mustafa Karadağ

DİPTEN YÜZME

fl. Reşat Tebrizcik, 2- Mustafa Yıldırım, 3. Raif Kara

10 BEYGİR GÜCÜNDE MOTOR YARIŞI

1, 1Ö-HP Semih Ustalar, 2. 16-HP Şahin Tahta ı

YAĞI DİREK

1. Özcan Bahtiyar

ÖRDEK YAKALAMA

1. Reşat Tebriziik

10 YAŞINDAN KÜÇÜKLER ARASINDAKİ .KABOTAJ
VE DENİZ GÜZELLİĞİ YARIŞMASI

j. Büşra Dinç (3), 2. Fulya Özdemiroğllu (5), 3, Be- 
nay Batal (5)
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7 TEMMUZ 1992 SALI SAYFA : 4

El Sanatlarını geliştirme
Öğrenci devamsızlığından Batik Ve El sanatları 

branşını 'kapatmak zorunda 'kalan «temeğin sergisinde 
dikiş, mokina nakışı ve çalışan hanımların batık bronş 
(arındaki ■çalışmaları sergilendi.

Demeğin ilkbahar dönemi, sonunda, kursa Katılan 
45 öğrencisi başarı (belgesi alırken yaz dönemi kayıt 

larına da başlandığı açıklandı. Kayıtların Temmuz 
ayının ilk jhaftasında sonra erdiği, yaz dönem kurs 
farının ise Eylül ayı sonunda biteceği öğrenildi.

Öte yandan, .Birsen Ersöz’ün başkanlığını yaptığı 
derneğin sergi ve (kermesi dört gün boyunca yoğun 
ilgi ile .karşılanırken, 'kermeseten 2.5 milyon Hra gelir 
elde edildiği, (bildirildi. Elde edilen gelir derneğin ça 
lışmalarında kullanılacak.

Yeni Kordon bugün açılıyor
ilgili son hazrrlıUdar geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Melal caddesi ile kordon ortasında .kalan sokakla 
rın kanalizasyon bağlantıları ve parke taş döşeme 
çalışmaları bitirildi. Bu arada Kültür Bakanlığı Müze
ler Genel Müdürlüğünden alınan izinle, daha önce 

HaOk Kütüphanesi önünde bulunan ve toprak ditin 
dan kazılarla ■çıkarılmış eski eserler, yıkanarak yeni 
kordondaki çim alanlara yerleştirilerek açık müze ha 
dne getirildi.

Belediye tarafından yalnız işçiliğine para ödenerek 
250 milyon liraya ma! olan Prof. Muammer Aksoy 
kordonunda yeşil alanlar, gezi alanları, oturma birim 
teri, havuz, çocuk (parkları bulunuyor.

Bugün saat 18.00’de yapılacak olan açılışa Bursa 
Valisi İ^ecati Cetihkaya’nin yanısıra siyasi parti tem!- 
silcilerininde katılması bekleniyor.

MANASTIR RESTAURANT 
VE GAZİNOSU

Sayın Gemliklilerin hizmetine açılmıştır.

Müzikli gecelere refâkat edermisiniz

Udi : Ercan Gelenler 
Kanuni : Alaattin Demirliler 
Kemani: Kâmil Kale

Düğüm Sünnet Nişan ve 
özel günleriniz için 

hizmetinizdedir
TEL : 11342 GEMLİK

fGEMLİKTE EVLENİN?
| YAKINDA!... ft

Kız arkadaşını kazayla
siyin kız arkadaşıyla şakalaşmak isteyen Ramazan Ci 
rit (18), az daha katil oluyordu.

Aynı çay bahçesinde ocakçılık yaptığı bildirilen Ra 
mazon Girit, öğle saatlerinde yanına gelen kız orkd- 
cbşı H.Ö. (16) ile bir masaya oturdu. Bu sırada 

üzerinde (taşıdığı ruhsatsız Fransız onlusu tabancası
nın mermilerini çıkartarak arkadaşına göstermek iste 
di. Mermilerden pirini namluda unutan Cirit, silahın 
tetiğine dokunmasıyla kız ' arkadaşını sağ bacağından 
kazayla vurdu.

Olaydan sonra paniğe kapılan. Ramazan Cirit (kaçar 
iken, H.Ö. .Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak te 
davi öltına alındı.

H.Ö.nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, 
olaydan sonra (kaçan Ramazan Cirit Pazar Caddesin 
deki bir kıraathanede aynı gün Emniyet ekiplerin e 
silahıyla birlijkte yakalanarjK gözaltına alındı. >

Ramazan pirit, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kumla yolunda kaza
oo, aşırı jhız nedeniyle Kurudere Mevkiinde virajı aro
mayı nca, ters yöne döndü. Bu sırada karşı yönden 
gelmekte (alan, Mehmet Apakfin kullandığı Dodge mor 
ka kamyon, duramayarak önüne çıkan araca çarptı.

Dikkatsizlik ve aşın hızın neden olduğu kazada, 
özel oto sürücüsü Gökhan Arılök yaralanarak Bursa 
Vatan (Hastanesine kaldırılırken. Kamyon sürücüsü Meh 
met Apak ayakta tedavi gördü.

YENİ İŞYERİMİZDE SÎZLERE KALİTELİ VE UYGUN 
FİYATLARLA HİZMET ETMEKTEN GURUR 
DUYMAKTAYIZ. GÖSTERÜflĞIMZ itLGİYE 
MİNNETTARIZ.

ÇİN ÇİN Züccaciye
EMSAN YETKİLİ BAYM 

PAŞAHAHÇE MAMULLERİ
Ya* cwyı «emi*

FAK-FUN-FON’dan Sakat Arabası
Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, doğuştan 

belden aşağısı felçli olan Hayati Sönmez (28)’e sa
kat arabası vererek yardımlarına bir yenisini daha 

eklecL- r
İşçi emeklisi Mustafa Sönmez (52)'nin 3 çocuğun 

dan biri .olan ve doğuştan felçli olduğu için yürüye 
mey*en. Hayati' Sönmez’®, 5 minyon il ra değerimde 
motorsuz sakat arabası verilmesi Sönmez ailesinde 

büyük bir sevinçle karşılandı.
Maddi problemler nedeniyle sdkat arabası alamadığı 

r.ı bu yüzden oğllu Hayati Sönmez’i her yere.sırta 
do taşıyarak götürmek zorunda kaldıklarını söyleyen 
baba Mustafa Sönmez, sakat arabasını kendilerine 

teslim eder. Kaymakam Coşkun Ertürk ve diğer va- 
ktf üyelerine teşekkür etti.

Kumla’da inşaat Yasaklan Başladı
Küçük Kumla ^beldesinde yaz sezonunun gellmesiyle 
birlikte inşaat yasaklarıdö başladı.
Kumla Belediye meclisinin Haziran (dönemi (toplantı

larında atman karara göre, yazlıkçılarrn ve belde hal 
kının daha huzurlu ve gürültüsüz bir yaz sezonu 
geçirmeleri için 1 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında 
beldedeki bütün inşaatların çalışmaları .durduruldu.

Öte yandan 1 Temmuz .T Eylül tarihleri arasında 
bekfeye nakli*ye kamyonlarının girmemde yasaklandı.

Kumila Belediye Meclisinde oy birliğiyle alınan ka 
rar yazlıkçılar ve belde halkı tarafından olumlu kar
şılandı.

Av. Cengiz GöralT Andık
Mehmet Cengiz Göral'ı anma töreninde konuşan 

Bursa Barosu Baro Başkanı Yahya Şimşek, Cengiz 
Göraf'ın 13 yıl önce yokedümek tetendiğihi, karanlık 
güçlerin Cengiz GörüTın bedenini yok ettiğini ancak, 
düşüncelerin! öfcfüremeclğini belirterek, "Geçen yıllarda 
birçok şey unutulur. Ancaik, Cengiz Göral gibi de
mokrasi savaşcılan, Unutulmazlar, öldürülemezller. Onu 
yok etmek isteyen karanlık güçler bugün aklanmış 
gibi görünselende tarih ve demokrasi önünde mah 
kumdurlar.''
Anma töreninde Avukat Şükrü Akmansoy Cengiz Gö 

rai ile ilgili ttr anısını anlatırken, Yrlmaz Akkılıç ise 
Gemlik Körfez Gazetesinde 1976 yılında yazdığı bîr 
köşe yazısını okudu. Bunsa Barosu Avukatlarmdan 
İsmail 'A ar'da, Baro’nun bir yerine Cengiz Göral'm 
adının veri İvesin i istedi. Av. Ali Aksoy ise Cengiz 

îçin yazdığı şüri akudu.

Meclisten Zam Çıktı
misyon seçimlerine gidilen mecliste. Belediye Başkan 

vekilliğine ANAP'lı Mehmet Özkurt atandı. Meclis reis 
vekilliğine ise yine oy birliğiyle ANAP'lı Mustafa Ma 
latya ve Bilal Cini getirildiler.

Meclis Katipliğine ANAP'lı Vahit (Karata, Ahmet Mal 

yemez seçilirken Bütçe ve Kesin Hesap komisyonuna 
ANAP’lı Bilal Çini, Osman Uygun, Emin Öre, Tarif» 
komisyonuna ANAP’lı Bilal Çini ve Emir, One getiril 
diler. Belediye encümen üyeliğine ise,- Osman Uygun 
ve Emin Üne atandı.

Ticarethanelerde daha ön e 2500 lira olan 1m3 eu 
yur. fiyatı 5000 liraya yükseltilirken, meskenlerde köy 
içi 30m3’den az olanlar 300 liradan 1000 liraya, 30 
m3'den fazla olanlar 1500 liradan 2000 Hraya zam 
yapıldı. Sahilde 20 m3’den az olanlara 1000 liradan 
5000 liraya, fazla dlanlara ise 3500 liradan 7000 11 
ra oranında zam verildi.

Daha önce 2000 lira olan Kumla-Gerrilik arası Be 
ledtye otobüs ücreti ise 3000 liraya yükseltilirken, 

şehiriçi ücrette 500 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

Başkan Eşref Güre'nin maaşı ise 5 milyon Ura 
netten 12 milyon lira nete çıkarıldı.

İbrahim Onsekiz teslim oldu
ğı iddaasıyla aranan İbrahim Onsekiz, jandarmaya 

teslim oldu.
Yaralama olayından sonra kaçar, ve 4 aydır ara

nan İbrahim Onsekiz’in kendi isteğiyle Gemtl^ jandor 
masına hieslim .olduğu belirtilirken, aynı gün çıkarıldı
ğı mahkemede tutuklanarak] cezaevine gönderildi.



3. ncû Zeytincilik 
Seminerine Hazırlanıyor

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasının sekretayasını 
yürüttüğü ’’ 3. Zeytincilik, Zeytljn İşletmeleri ve So 

runlan" konulu seminerin hazırlıklarına başlandı.

Bu yıl 3.ncüsü 24 Temmuz günü Ticaret ve Sana 
yi Odası Salonunda toplanacak olan “3. Zeytinci

Devamı Sayfa 3'te

Marmarabirlikte’ki çalışan 51 işçi memur olmak istemiyor

Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliğine bağdı kooperatiflerde çalışan sendikalı işçi 

lerin sözleşmeli memur statüsüne geçiriimek isten
mesine tepkiler artıyor.
Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan Marmarabirjikte “Ser. 

dikasızlaştırma" hareketi üzerine ilçemize gelen Tek 
Gıda-İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Mahmut 
Kanbal, uygulamayı “İktidarın Sendikasızlaştırma ope 
rasyonu’' olarak niteledi.

Mahmut Kanbal, Marmarabirlikte başlatılan anti-de 
mokratik uygulbmanın gerekçesinin birlik genel rnüciü 
rü Bekir Seymen tarafından işletmenin zararca ol 
ması bahanesiyle açıklanmasının işçileri sendikasız 
kıştırmaya itemiyeceğini belirterek şunları söyledi ;
“Sayın Bekir Seymen şunu bilmelidir İki; kuruldu 

ğundan beni zarar eden Marmarabirlik'te çalışan 300 
işçinin yıllık maliyeti, Birliğin bankalara olan borçla 

nnın ancak °/o5’<ir.i oluşturur. Söylenene göre banka 
lora olan borç miktarı 350 milyar liradır. İşçilere 
1 yılda ödenen ise yaklaşık 20 milyar liradır. Bir
liği zarar ettiren işçiler mi; yoksa yanlış alım po 
fitkalan ve döndürülen dolaplar mı? Zararı baha 

ne ecterek işçilerin toplu sözleşme hakları elinden 
aknmaik isteniyor. Gerçek amaç, iktidarın işçileri 
sendikasızlaştırma operasyonudur."

AVCI’NIN AÇIKLAMASI

Basın toplantısı yaptılar 
Memur Zammına 
Eğit-Sen’den Tepki

Eğit-Sen Gemlik Temsilciliği, yaptığı basm toplantı 
sındo, memur maaşlarına yapılan ^ammı eleştirerek, 
zamların tek tarafh olarak belirlendiğini; öne sürdüler

Yılirk enflasyonun %70'leri geçen bir ülkede me 
murlara verilen %25'lik zammın ücretle geçinenlerin 
sofrasından birkaç lokmanın daha eksilmesi anlamına 
geldiğini belirten Eğit-Sen Gemlik Şube Başkanı Ab 
ddkJh Çelik, “Kamu çalışanlarına grevH, toplu sözleş 
meli sendikal hakların verileceği vaadieri ile iktidara 
gelen koolisyon düzenlemeleri içeride biz çalışanları,

Devamı Sayfa 4'te

Prof. Muammer Aksoy kordonu açıldı
Cemal KIRGIZ

Karsak deresi ile Ttbcl Oteli arasında kalan dolgu 
alanının yeni düzenlemesinin bitiminden sonra hizmet» 
açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.

Yapımına 1988 yılında başlanan ve geçtiğimiz gün
lerde tamamlanan Prof. Muammer Aksoy kordonunun 

açış i konuşmasını Belediye Başkanı Nezih Dimili 
yaptı. Törene siyasi parti temsilcileri İle davetliler ve 
vatandaşlar katıldı.

Devamı Sayfa 4'te

Dörtyol’da. Kaza
Dörtyol mevkiinde meydana gelen kazada 1’1 ağır 

olmak üzere 4 kişi yaralanırken, büyük orahdada 
maddi hasar meydana geldi.

Dörtyol mevkiinde geçtiğimiz hafta çarşamba günü 
saat 14.30 sıralarında meydana geeln kazada İstan
bul stlkometinden Bursa istikametine gitmekte olan 
Haşan Arabacı'nın (42) kullandığı 35 ZY 314 plaka 
lı kamyon, lambalara 20 metre kala Kölksal Balcı

Devamı Sayfa• 3'te

Öte yandan, ANAP Gemlik İlçe Başkanı Nurettin 
Avcı yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerde demokra 

tikleşme ve Sosyal Adalet ile ilgili vaadlerde bulu 
nar.1 iktidar ortaklarının, MarmanobirlıkJ'te uygulama 
ya koydukları "İşçilerin Memurlaştınlması" olayty' 

la çeliştiğini söyledi. Avcı açıklamasında, “Bu güne 
kadar hatta bugün bile memura sendika hakkı Ve 
receklermi vaad edenler, memura sendika yetkisi 
vermek, sendikal haklan olan işçileri sendikadan 
atmak İçin baskı yapıyorlar. Sendikadan istifa et 

meyen işçileri işten atmakla tehdit ediyorlar. Demok 
ratikleşme (bu mudur, Sosyal adaletçilik bu mudur? 

İşçilerden, memurardan yana çıkmak bu mudur? Yoksa 
tüm bunlar, (gelecek günlerde kendi yandaşlarına 
kadro açmak için yapılan ayak oyunu mudur" dedi.

Nurettin Avcı, demokrasi ve insan hakları havarf- 
Hğtf yapanların, demokrasiyi ve insanları sendikal 

haklarını gasp etmenin bedelini ödeyecelklerinide 
söyledi.
Marmarabirlik'e bağlı kooperatiflerden Gemlik ve Or 

hangazi dışındaki tüm işçilerin Genel Müdürlüğün 
aldığı karar doğrultusunda sendikasızlaştırıldığı öğre 

nildi. i ।
72 ndu Gemlik Zeytin Tarım Satış Koooertaltifin 

de 51 sendikalı işçi çalışıyor.

Kumsaz'da Serinlemek için denize girmişlerdi

Şamreli Patlayan
İki Genç Boğuldu

Pazar günü ailelerinden izinsiz olanak Gemlik Kum 
saz Mevkiinde şom retle denize giren Metin ‘Aydın 
(15) ve Haşam Eker (15) adlı Bursaifı gendler, şom 
rejin patlaması sonucu yüzme’ bilmedi klerjncien bot 
ğutarak öldüler.

■Bunsa Beşyal’da bir, tamir atölyesinde çırak olan 
Haşan Eker ve yakın arkadaşı kaportacı çırağı Me 
tin Aydın,. birden ısınan havaların etkisiyle adları ‘

f Devamı Sayfa 4’te

Memur maaşına bir tepki de DSP Gemlik ile örgütünden

“Koolisyon Hükümeti Kimin Yanında”
DSP Gemlfk ilçe Teşkilatı basın sözcüsü Vedat 

Emek, Bakanlar Kurulunun yılın ikinci altı ayı için 
memur maaşlarına yaptığı %29'luk zammı eleştirdi.
Memurlara yapılan %29’luk zammın bir aldatmaca 

olduğunu İddia eder. Vedat Emek,. "1991 iktidarının 
memur ve işçi emeklilerine vermiş olduğu % 35 
zammı, az bularak işçinin ve memurun yanında ol 
ditılklarını söyleyen koolisyon hükümetinin Bakanlar

| ! ■ Devamı Sayfa 3'te

Gemlik DSP’de Değişiklik
Yönetim kurulundan^ kadın 
komisyonuna transfer

Genel Merkez tarafından göreve devam karan atı 
nah DSP Gemlik 'ilçe teşkilatı çalışmalara başladı.

İlk olarak yönetim kadrosunu yenileme çalışmaları 
na giden DSP ilçe yönetim kurulu üyeleri Gülsen 
Kahraman ve Reyhan Akşen’i görevden aldı.

Reyhan Akşen ve Gülsen Karaman'dan boşalan ye 
re Ziya Altın ve Mehmet Aktürk atanırken, konu hak 
kında açıklama yapan ilçe Başkanı Kemal Yeşlldal.

Devamı Sayfa 4'te-

EKMEK
1500 LİRA OLDU

Gemlik Ur. ve Unlu Mamulleri Kooperatifi 330 
gramı 1200 liradan satılan ekmeğin fiyatını grama 
jı sabit tutarken fiyatı 1500 liraya çıkardı. 
Un ve Unlu Mamuller Kooperatifi Başkanı Orhan 
Ertuğrul, buğday fiyatlarının 70 bin fitfcıdan 115 bir.1 
ikaya yükseldiğini, akaryakıt ve elektrik fiyatlarına 
ard orda gelen zamlardan sonra 1200 liraya ek
mek satmanın işletmeleri zarara soktuğunu hatırlata 
rak, "zam yapmamız kaçınılmaz oldu" dedi.
Orhan Ertuğrul, açıklamasını şöyle sürdürdü :
"Son günlerde uri, akaryakıt, işçıbk, efektrilk zam 

lan 330 gramını 1200 liradan sattığımız ekmeğe ye 
nlden (fiyat oyarilamamızı gerektirdi. Gramajı sabit 
tutularak ekmek fiyatlanna 300 Hra zam yaptık. Bu 
uygulama 11 Temmuz günü başlamıştır. HaHamız;n 
bizi anlaytş^ui karşılamalarını bekliyoruz. 6 aydır

Gemlik'te ekmek fiyatlarına zam yapılmamıştı."

İlçe dışından 44 Ortak almışlar 
Gemlik Küçük Sanayi Sitesinle 
Usulsüzlük iddiası

Gemlik- Küçük Sânayi Sitesi' Yapı Kooperatifi Yö
neticilerinin ana sözleşme yükümlerine aydan üye 
aldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başta 
itildi.
Gemlik’li 24 'kişiilin Ticareti ve Sânayi Bd 
kanlığına birlikte verdikleri şikayet dilekçesinde, 163' 
crtâği bulunan GemHk Küçük Sanayi Sitesi Yapı KÖ 

operatifi yönetici lefînin ana sözleşmenin 1Ö ncu
maddesinin 3 ve 4’ncü bencilerine uymayarak or
tak. dldfkfâri', dİHlrtfiün- müfettişler aracı lığıyla aydın

■latılanak yöneticilerin cezalandırılmbsı istendi.
Devamı Sayfa 4'te

Yıllardır K4rada[ hizmet veriyorlardı

Vakıflar Bankası inşaatına başlandı
Yıllardır kirada hizmet vereıT bu yüzden bir sürt» 

önce yeni binasının yapımına boşlayan Türkiye Va 
■krllar Bankası Gemdik Şubesinin inşaat çolışmalan 
büyük bir hızla devam ediyor

Ertaş AİŞ. tardfrnclan' istiklal cadüfeslIndekF 32ö'm2 
l>k arsdfadıhda yapımına başlanan Banka inşaatının 

temed' betonu dotktfförken çol'ışmafarın Ocak 1996 ta 
rJhine kadar bitirileceği ve yaklaşık 1 milyar 800 
mtiiyon'tt/toyb ’ mötf ofacağf'-'bfeflrtlldi.

Vakıflar Bankasının inşaatı tamamlandığında zemin 
(katta banka servisleri, birinci Ikatta banka bölümü, 
ikinci katta işe lojmanlar bulunacak.

S TAŞI GEDİĞİNE |

Be h e y k I l. .. !
fi YÖK BAŞKAM PROFÖSÖR İHSAN DOĞRAMACI’NIN?

X HEYKELİNİ DİKMİŞLjER. |
G HEP‘ÖDLEDİR?.' - S
Ç ) ADAMIN; ÖNCE' HEYKElVJİ" DİKERLER.'^ |

f I SÖNRİA? Z
SONRASI MAttlKİ. J,

y İPLEYİP, SÜRÜKLERLER... t
İnan Tamer |



14 TEMMUZ 1992 SALI »I Körfez SAYFA :

Teşekkür
Çarpık yapılaşmanın sürdürdüğü, 

yeşil alanların betoniaştığı Gemlik- 
imize Üstün Bilim adamı Prof. M. 
AKSOY ismiyle Yeşil alan kazandıran 
başta

Belediye Başkanımız

Sayın Nezih DIMİLi'ye
ve Tüm Belediye

EMEKÇİLERİNE
Teşekkür ediyoruz ve Böylesine güzel 
çalışmaların devamını diliyoruz.

SHP Gemlik Gençlik Kolu 
Doğanın Korunması ve Çevre Sağlığı

Birimi

BUNALIMA GİREN GENÇ İNTİHAR ETTİ
Osmaniye Mahallesi Serçe Sokakta bunalıma giren 

ŞT yaşındaki Chnlt Deliorman atimdeki şahıs ov tü 
feğiyle intihar etti.

Öğrenildiğine göre, dün saat 17.00 sıralarında 

Serçe sokak sakinleri tabanca sesiyle ittiktiler. 
Pazar Caddesinde oyuncakçı işyeri bulunan Ümit 
Deliorman'ın evine giden komşuları genç iş adamı 

&İ MANASTIR RESTAURNT
İ H| ve GAZirımu >

• Sayın Gemliklilerin hizmetine açılmıştır.

£ Müzikli gecelere refakat edermisiniz

kanlar içinde buludular. Elinde silahıyla evin oda 
s:nda boylu boyunca yatan Ümit DeHortman, bırck- 
tığı notta "ölümünden kimse sorumlu değil diye 
yazdı."

Ümit Deliorman'ın eski birgönül hikayesi r.edeniy 
le Tv izlerken bunalıma girdiği ve filmdeki gibi 
intihar ettiği söyleniyor.

Teşekkür i
Yavrumuz VEDAT AYGÜL'üp Gemlik Anadolu Lisesi’ I 
ni Ikazanmasına yardımcı olan sınıf öğretmeni MÜ 
ZEYYEN GERÇEK Gazi İlköğretim Okulu Müdür ye 
idarecilerine ve ıbaşarısına katkıda bulunan ÖZONUR .

EMİNE — İSMAİL AYGÜL

Teşekkür
. Yavrumuz UĞUR KANER'in Gemlik Anadolu Lisesi | 
ni- kazanmasına. yardımcı olan .. sınıf öğretmeni I 

1 jFERDANE TEKİN Atatürk Mkolkulu Müdür ve idareci I 
I ferine ve başarısına katkıda bulunan ÖZONUR. FEN 1 

DERSANESİ'ne teşekkür, ederiz.

AYŞEN — HALUK KANER

Teşekkür
Yavrumuz A. BAŞAK TEKİN'in

Gemlik * (Anadolu Lisesi'ni kazanmasında
emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma, Okulu 
muz idaresine ve ÖZONUR FEN DERSAN ESİ 'ne te 

şekkür ederim.

Öğft. FERDANE TEKİN : . .

Teşekkür
, Yavrumuz SAYGUN TÜRE’nin Gemlik Anadolu Lise 
si'ni kazanmasına yardımcı olan 100. Yıl İlkokulu 
idareci ve öğretmenlerine ve ÖZONUR FEN DERSA 

NESİ’ne, teşekkür ederiz.

, FATMA DURMUŞ TÜRE

Teşekkür
Yavrumuz DENte KOCAMAN'm letanbûj Baikınköy ■ 

Anacblu Lisesi'ni kazanmdsuna yardımcı olan sınıf
| öğretmeni SERAP ÇATAl, Şehit Cemal İlkokulu Mür 

dürü OSMAN FİLİZ ve Idaıf&cllerine! ve ÖZONUR ' 

FEN DERSANESİ'ne teşekkür ederim.

YÜKSEL KOCAMAN

। Udi : Ercan Gelenler
S Kanuni : Alaattin Demirliler
| Kemani: Kâmil Kale

। Düğüm Sünnet Nişan ve
i Özel günleriniz için

| hizmetinizdedir

I TEL : 11342 GEMLİK

DEFTERDARLIKLA ANLATMALI

KÖRFEZ
MATBAACILIK

Teşekkür
Yavrumuz A, MERYEM YÜCEL'in Gemlik Anadolu 

i Lisesi'ni kazanmaşına ygrdımcı olan sınıf öğretmeni 
। MÜZEYYEN GERÇEK Gazi İlköğretim Okulu Müdür 

ve idarecilerine ve ÖZONUR FEN DERSANESİ'ne 

teşekkür ederim.

EROL YÜCEL

* FATURA Ayrıca Nişan. Nikah,
* PERAKENDE SATIŞ FİŞİ Düğün, Sünnet
* ADİSYON Davetiyeleri ve
* SEVK İRSALİYESİ Her
* TAŞIMA IRSALYESI . , . .
* MÜSTAHSİL MAKBUZU Basım İşleriniz İçin 
* GİDER MAKBUZU Hizmetinizdedir.

1 günde davetiye basılır.
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik
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Askerden geldi
Traktör kazasında öldü

Kurtul Köyünde meydana gelen traktör kazasında, ! 
45 gün önce vatanî görevini yaparak terhis olan ' 

İbrahim Çelik (22) aracın altında kalarak öldü.
Kayseri Komando taburundan terhis olan İbrahim 

Çelik Kurtul Köyü Gençali mevkiinde kendilerine 
ait zeytinlikte kazayağı yaparken, araçin bir çuku 
ra devrilmesi sonucu traktör altında kaldı. Önceki j 

I, gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada t 

İbrahim Çelik olay yerinde öldü.
Kurtul Köyünün sevilen gençlerinden olan İbrahim 

Çel Ok,, dün ikindi namazından sonra Kurtul'da topra 
I ğa verildi.
I I

4 ı n—o ınıııatı n*n'ı<nM«ıiı«M«ı>u'iw——«MM—————

Sümerbank'ta 59. yıl 
kutlaması .

Sümerbank'ın 59’ncu kütylüş yıldönümü törenlerle 
kutlandı.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 09.00’da 
Atatürk anıtına Sunğipek Müessese Müdürü Burhan 
Akça, Sümerbank Satış Mağazası Müdürü Fehmi' 
Korkmaz ve ıbir grup görevli tarafından çelenk ko 

ndrak saygı duruşunda bulunuldu.

59'ncu kurutuş yıldönümü törenlerine Sümerbank 
Satış Mağazasında verilen ikramla devam edildi.

ili - ■ ıı~ıır~~ırwıw>ı ıi*1 rrTmWıwnrıı——HLmı»ı«w«wı. ı»ırr. rıı.n<w»' bsma

Garanti Bankasına
Yeni Müdür

Garanti* Bankası Şube Müdürlüğüne M. Salih Gök 
ırmak atandı. ' .

Eski Müdür Hayrettin Çiftçi'nin Erzurum Garanti 
Bankası Müdürlüğüne atanmasından sonra boşalan 
yere getiriler. M. Salih Gökırmaklı 22 yıllık bankacı.

Yeni Müdür Gökırmaklı, Atkına, Mersin, İstanbul 
Sahrayıcerit ve Edirne Garanti Bankası Şubelerinde 
çalıştı, ilçemize ise Bursa Karacabey Garanti Ban 
kası Şube Müdürlüğünden atandı.

M. Salih Gökırmaklı evli ve 1 çocuk babası.

S.S. GEMLİK ÖZDOĞAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN

ÇEVRE DÜZENLEME İŞ İHALESİ YAPILACAK İŞU&R

V— İstinat duvaktan (Taş ile) .
2— Hafriyat ve dolgu işleri
— Yol yapım ve kaplaması

4— Beton menfez yapımı (projesine göre)
5— Antmah fosepttk yapımı 300 kişilik

6— Boru kanalları yapımı.

İlgililerin dosya ve gerekli bilgileri almak için 
aşağıdaki adrese 21.7.1992 tarihine kadar baş vur 
malan gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU

Osmaniye Mah. Pazar Cd. Taksim Sokak '
No. 27-B Tel. (251)12854 GEMLİK

ÇALIŞIR VAZİYETTE DEVREN SATILIK MARKET

PARK GIDA PAZARI TEL. 13602 GEML^SK

Seçkin firmaların ürünle
riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız

Ali Çatak ve Oğullan
Demirsuboşı Mh. Mesudiye Sak

Otel Umurbey Altı Tel : 1N75 G4BMLİK

Teşekkür
9

Yavrumuz UĞUR TÜFEKÇİ’nın Gemli^ Anodblu 
Lisesi’ni kazanmasına yardımcı olan sınıf öğretmeni 
REŞİDE MERTER'e ,11 Eylül İlkokulu Müdürü ZEKİ 
ZEYBEKÇİ ve idarecilerine, başarısına katkıda bulu 
nan ÖZONUR FEN DERSANESİ’ne teşekkür ederim.

AYŞE TÜFEKÇİ

Teşekkür
9

Yavrumuz ENGİN KOCAMAN'ın Gemlik Anadolu Li 
sesi’ni kazanmasına yardımcı olan sınıf öğretmeni 
ZEYNEP ÇAĞLAYAN'a 11 Eylül Okulu Müdür ve Ha 
recilerine ve başarısına katkıda bulunan ÖZONUR 
FEN DERSANESİ’ne teşekkür ederiz.

LÜTFİYE — BİLAL KOCAMAN

Teşekkür
9

Yavrumuz GÖKÇEN BARIŞ'ın Gemlik Anadolu Lisesi 
ni kazanmasına yardımcı olan Gazi Vköğretim Oku 

lû sınıf öğretmeni SEMA TUTAK okul müdürü ve 
idarecilerine ve başarısına yardımcı olan ÖZONUR 
FEN DERSANESİ'ne teşekkür ederiz.

GÜLDEN — METİN BARIŞ

Teşekkür
9

Yavrumuz A. SERKAN ORHAN'in Gemlik Anadolu 
Lisesi’ni kazanmasına yardımcı olan sınıf öğretmeni 
SÜHEYLA LİMON'a Şükrü Şenol İlköğretim Okulu 
Müdürü DURMUŞ YILMAZ ve idarecilerine ve başarı 
farına kaktıda bulunan ÖZONUR FEN DERSANESİ'ne 
teşekkür ederiz.

DÜNDÜ — YASİN ORHAN f

Teşekkür
Yavrumuz OEM ÖZGÖNÜL’ün Gemlik Anadolu Lise 
si'ni kazanmasına yardımcı olan sınıf öğretmeni
NUSRET ATEŞ’e Atatürk "ilkokulu idarecilerine ve 
başarısına yardımcı olan O^ONür FEN DERSANES 
Sİ’ne teşekkür ederiz.

Müjgan — Nizamettin ÖZGÖNÜL

Teşekkür
Yavrumuz OLCAY SERT'in Gemlik Anadolu Lisesi 

ni . kazanmasına yardımcı olan sınıf öğretmeni 
AKİLE SUNAR 11 Eylül kokulu Mücür ve idareci 
lerine ..ve başarısına katkıda bulunan ÖZONUR FEN 
DERSANESİ'ne teşekkür ederim.

HÜSNÜ SERT

Teşekkür
Yavrumuz EVRİN ALICI'nın Gemlik Anadolu Lisesi 

ni kazanmasında yaMımcı olan sınıf öğretmeni 
NEVİN KARTAL’a Gazi ilköğretim Okulu Müdür ve 

idare ilerine ve başarısına katkıda bulunan ÖZONUR 
FEN DERSANESİ'ne teşekkür ederiz.

LEYLA — HİKMET ALICI

Teşekkür
Yavrumuz NİHAN ÇEZİK'in Gemlik Anadolu Lisesi 

nl kazanmasına yardımcı olan sınıf öğretmeni MÜ 
ZEYYEN GERÇEK Gazi İlköğretim Okulu Müdür ve 

idarecilerine ve başarısına katkıda bulunan ÖZONUR 
FEN DERSANESbne teşekkür ederiz.

SEZER — MUSTAFA ÇEZÎK

Teşekkür
Yavrumuz HAŞAN YILDIZ'ın Gemlik Anadolu Lisesi 

ni kazanmasına yardımcı olan sınıf öğretmeni MÜ
ZEYYEN GERÇEK Gazi İlköğretim Okulu Müdür ve 
idarecilerine ve ıbaşarısına katkıda bulunan ÖZONUR 
FEN DERSANESİ'ne teşekkür ederiz.

ASİYE — MUSTAFA YILDIZ

Dörtyol'da kaza
(45)'rar. kullandığı 33 TP 988 plakalı Anadol marka 
öze! otoya arkadan çarptı. Kazada özel otoda bu
lunan Koksal Balcı, Rabia Balcı (45), Melehat Etol 

cı (25) ve Ece Balcı (3) yaralanarak Gemlik Döv 
let Hastanesine kaldırılırken, kamyon şoförü Haşan 
Arabacı'da Emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Kazağa yaralanan Kcocsal BaiCı, Melehat Balcı ve 
Ece Balcı’nın ayakta tedavi edildiklerini ve durum 
farının iyiye gittiği bildirilirken Dobia Bol fnın duru 

mur.un ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olayın meydana gelişi hakkında bilgi veren kam 

yon şoförü Haşan Arabacı, lambalara 20 metre ka 
fa önünde seyir eden özel otonun kırmızı ışık yan 
masıyla birlikte aniden durduğunu ve yüzden hızını 
alamayarak çarptığını ve üzgün olduğunu bildirirken 
özel oto sürücüsü Kcixsal Balcı'da lambalara yak 
laştklan sırada yeşil i$'»k'ın yanıp sönerek sinsal 
verdiğini bu yüzden yavaşladıklarını ancak arkadan 

gelen kamyonun nedenini anlayamadıkları bir şekli 
de araçlarına arikadan çarptığını söyledi.
Gemflk'e giriş mevki alan Dörtyol'da meydana ge 

len olay>a itgiH soruşturma devam ederken, ağır 
yaralanan Rabia Boğa'nın Gemlik Devlet Hastane
sindeki tedavisinin devam ettiği \ve durumununcid1- 
diyetinl koruduğu belirtildi.

Gemlik Küçük Sanayi
Bunun üzerine. Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tara 
fından Müfettiş Ferhat Gül ilçeye gelerek koopera
tif evHakfanna el koydu. Kooperatif Başkanı Sürey 
ya Bayrak'ın ve diğer yöneticilerin ifadelerini aldı. 
Müfettiş daha sonra şikayet söz konusu olan 24 
ortağında ifadesini aldı. Müfettiş ayrıda diğer ortak 
farın Ticaret ve Sanayi Odası ile Kıüçük Esnaf ye 

Sanatkarlar Odası kayıtlarını incelemeye aldı.
Büyük bir| titizlikle yürütülen soruşturmanın *<asıl 

sonuçlanacağı Küçük Sanayi Sitesi ortakları arasın 
da merakla bekleniyor.

BAŞKANIN AÇIKLAMASI
Konu hakkında bir açıklama yapan Kooperatif Baş 

kanı Süreyya Bayrak, "Tüzüğe aykın hareket ede
rek yabana o<tak aldığımız hakkında Bakanlığa 
şikayette bulunulmuş. Müfettiş geldi. İncdÜemelerde 

|şu ana kadar iddia edilen şekilde kimse çıkmadı, 
Tüzüğe aykırı bir şey yaptığımızı zannetmiyorum. 
Ama öyle bir şey olursa o kişiler ortaklıktan atı 
lırtar. KontınUn açıklanmasır.ı bizde bekNyorui" dedi.

3. ncü Zeytincilik Semineri
lik. Zeytin işletmeleri ve Sorunları*’ konulu" semineı 
de, "Ulusal Zeytincilik Milli Komitesi"nfm, kur^ılmaeı 

ele alınacak.
Ticaret ve Sanayi Odası MecHs Başkanı Mehmet 

Turgut ikonu ile Hgiil olarak yaptığı açıklamada 3, 
sünün toplanacağı seminerde. Ulusal düzeyde zey 
tincilik konutaınnin tartışılacağını ağırlığın ise Zey 
tinciHk Milli Komitesinin oluşturulmasının, teşkil ede 
ceğini söyledi.
Daha önce yapılan Zeytincilik, Zeytin işletmeleri 

ve Sorunları konulu seminerde Zeytin ve Salama 
ra teknikleri. Zeytin ve Standortı konulan görüşülmüş 

ve çözümleri karar altına 'bağlanmıştı.

Koolisyon Hükümeti kimin
Kurulu kararıyla açıklamış olduğu o/o2O7uk zam as 
lında bir aldatmacadır. Bu esasında %22’fere ka 
dar inmektedir” dedi.
Koolisyon hükümetinin verilen bu zamları İçine sin 
dirip sindirmediğini merak ettiğim ifade eden Emek, 
"■Bir taraftan Sosyal Demokrat bir parti diğer ta 
rafta, köylünün, işçinin, emeiklinin, dırf ve yetimin 
hakikini koruyacağına iddia eden parti. Adaba 

kimin yânındalgr? Yoksa 670 Yüzsüzün yanınddlar 
mı?"'şeklinde konuştu.

KAYIP

6503508 şase nolu Fiat 9940.05x 230-6301'18 motor 
nolu Beyaz renkli 1992 modeli İVECO marka ara 
cin teknik belgesi ve TSE Belgesi kaybedildiğin 

den hükümsüzdür.

BALOĞLU LTD. ŞTİ.
adına Mehmet BALOĞLU



fi . SAHİBİ VE SORUMLU

F MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLER
g YIL : 20 SAYI : 916
F Kuruluş Tarihi : 16 Haziran ^73

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.
«SfflS JHSsffll • Bs~'i' USKM 3 USSSU lUü»«a Ue=M.’ MSSST Siyasi Gaaats

DİZGİ VE BASKI
Kerfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tel : 117*7 

isSanws«saa«j3S5aisssas»sffl3s^.>

YÖNETİM MERKEZİ :
İrtlklel &i. Gürçay Pasajı Tel : 14M6 ©PMLİK
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SAYIN GEMLİKLİLER
İşçiler, Memurlar, Esnaflar, Apartman Yöneticileri Fabrika Sahipleri

• ISITAN ODUN/KÖMÜR' TANZİMİNDE
® AMERİKAN PETRO-KOK Kömürü (Parça - Toz)

( Külsüz Dumansız )
* YIKANMIŞ ELENMİŞ SOMA Kömürü

( Taşsız Tozsuz )
• ISIYAK Preslenmiş Talaş Odunu
• KURU MEŞE ODUNU ve diğer çeşitleriyle,

SATIŞLARA BAŞLANMIŞTIR

Yılların güvencesiyle size hizmet veren 
KATI YAKITTA Güvenilir isimi

| ■ g.; S.- ISITAN LTD .ŞTİ. < ;
ISITAN Odun Kömür Tanzimi ı ıı-j ; : >
Ilıca Cad. Çiğdem Sk. 1/A Tel: 14911 Gemlik

İki genç boğuldu
öğrenilemeyen iki arkadaşı »ile -birlikte-. pazar günü- 
saat 15.00 sıralarında Kumsaz’ö geldiler. Yanlarında' 
getirdikleri oto iç lastiğini şişiren Haşan Eker ve 
Metin Aydın, serinlemek için idenize girdi. Öbür iki 
arkadaşı ise • yanlarından ayıldılar.

Kcştabalılk içinde kıyıdan ayrılan, ■iki'-arkadaşı Wr.- 
daha gören olmadı.

AİLELERDE TELAŞ
Karanlığın basmasına karşın evine dönmeyen Me 

tin Aydın'fn Kuş.epe Mahallesi Kestanelik Sokakta 
bulunan evlerinde ve aynı sıralarda Alacahırka Na 
ipdere Sokak ’ 92 notu evde çocuklarım eve gelme 
meleri üzerine . telaş - başladı.
Metin. Âydın'ın babası Bahattı'n Aydın, oğlunun eve 

dönmemesi üzerine, aramaya başladı. iPazar gecesf 
başlayan aramalar bir sonuç vermedi.

Açı' haber pazartesi günü saat 15.00 sıralarında 
iki esedin de su yüzüne vurması ve 'patlak şam 
relin . bulunmasıyla orıayo çıkıt. Kumsaz mevkiinde 
kıyıdan .yaklaşık 200 meıre öiede su üzerinde iki 
(erkek cesedi görülünce Yavuz Erkan adlı şahış yü 
zerek cesetl eri ka raya .. çıka rd ı.
Olaya el koyan jandarma soruşturmayı başlatırken, 
kıyıdan ambulansla dlınan cesetler Gemilik Devlet

Hastanesine getirdi. Cesetler üzerinde yapılan dok 
tor kontrolünde ölümlerin boğulmadan meydana gel 
diğl, baptandı.

Gençlerin, ölümü Aldcahırka ve Kuştepe’de büyük 
üzüntü yarattı. Gemlik Devlet Hastanesine gelen göz 
teri yaşlı baba Bahattin Aydın, ölen oğlu için ağ
lariken, "Geçen yıl annesi bu yıl da seni kaybet 
tik. Ağabeyin askendlep gelmedi. Seni asker bile 
göremedim" diyerek yanık yanık ağıtlar yaktı

Haşan Ekeriir. babası Sabri Eker ise açısını içine 
gömerek sessiz ağladı.

YÖNETİM KURULUNDAN
Genel Merkezden kendi mevcut yönetimler göreve 
devam etme karterı ile ilgllli olarak yazı geldiğini İfa 

de ederek, "Reyhan Akşen; ve Gülsen Karama'nın gö 
revden alınmasında herhangi bir ard. niyet yok. Biz 
bütün /birimlerimizle çalışmalarımızı hızlandırma, amacın 
dayız. Bu yüzden kadın komisyonumuzuda faaliyete 
geçirmek için bu iki bayan arkadaşımızı yönetim (ku
rulundan alarak kadın komisyonunun başına getirdik" 
dedi.

PROF. MUAMMER AKSOY
Belediye Başkanı Nezih Dimili, kordonun yapımında 

yalnızca. işçiliğe para ödendiğini belirterek 1988 yılın 
da başlanan kordonun 1992 yılına ikadiar Belediye’ye 
250 milyon ıliraya mal olduğunu bildirdi. Dimili, (kor
donun yapıımında özellikle yeşil alanların fazla olma 
sına dikkat ettiklerini bej irkerek, "Mavimizi kaybedfyo 

ruz bari yeşilimizi kaybetmeyelim Bu yüzden bu kor 
donun yapımına büyük önem verdik" şeklinde konuş 

ta-
Başbakan Süleyman Demirel, SHP Genel Başkanı 

ve Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, Devlet Bakanı 
ve milletveklHeriyle diğer M ve ilçe Belediye Baş- 
.kanJarından gelen telgrafların okunmasında^, sonra ila 

sa bir konuşma yapan Gemlik Kaymakamı Coşkun 
Ertürk, Prof. Muammer Aksoy kordonunun yapımında 
emeği geçen fierkese teşekkür etti.

Yeni kordonda bulunan Havuz’un fıskiyelerinin açılı 
şını Kaymakam Coşkun Ertürk yaptı. Törene katılan 
protokol ve diğer davetlilerin topluca kordonda gezi 
terinden sonra tören sona endi.

MEMUR ZAMMINA EĞI f-SEN 
dışarıya İLO'yuı i oyalamış, yasal düzenlemeleri geiiktircM 
ği gibi, üye sayısı, yüz bini geçen Imevout kamu, 

emekçileri sendikaları ile toplu iş sözleşmesine otur 
mayatak tercihinin çalışanlardan yana olmadığını bir 
kez daha göstermiştir" dedi.

Ücret politikasının 15) yıldır çalışanların aleyhine ge 
liştiğimi (kaydeden Çelik, alım gücünü 15 yıl öncesi 
ne görp ■ %55 gerilediğini ve sadece bu aşınmanın 
ortadan kalkması, içio% 102, zam yapılması gerektiğmi 
bildirde Çelik/! "Ytlltk enflasyonunda altında yapılan bu.

komilik artış, maaşlarımızdaki erozyonun süreceğini 
göstermektedir" dedi.

Hükümetin memur maaşları için kaynak bulunmadığı 
iadialarınında yersiz olduğunu belirten Abdullah Çelİx, 

"Aflara rağmen vergi ödemeyenler, vergilendirilmemiş 
kesimler trilyonları götürürken, milyarlar kazanıp bir 
memurdan daha az vergi ödeyenler varken, çalışan
ların alınterinden kesilerek tasarruf fonunda, biriktirl» 
jen triliyonlarku şirketler, kurtarılırken,- çiftçi »borçları 

ödenirken, maaş artışı: için kaynak bulamadığını ileri 
sürmsta alıhterine olan saygınında kaybolauğunu gös
terir. Eğit-Sen Gemlik Temsil iliği-olarak Hükümetin 

tutumunu ve yaşanan hayat pahallığı karşısında emek 
çilere yönelik ücret politikasını kınıyoruz’’ şeklinde 

konuştu.

Teşekkür
Yavrumuz KEMAL ARDA'r.ın Gemlik Anadolu 

Lrsesn’ni kazanmasında yardımcı olan Sınıf öğretmeni 
NUSRET ATEŞ ve Atatürk Mkoixulu Müdürü KEMAL 
ATEŞLİ, idarecilerine ve bbşansındaki katkılarından 

dolayı ÖZONUR FEN DERSANESİ’ne teşekkür 
ederiz.

NİLGÜN — AZİZ ARDA

Teşekkür
Yavrumuz ESRA GÜLŞEN'in Gemlik Anadolu Lise 

sî’ni kazanmasına yardımcı olan- sınıf öğretmeni
HAIKKI YILMAZ,a. Gazi İlköğretim okulu Müdürü 

NACİ PEHLlVAN'a, idare ilerine ve başarısındaki 
katkılarından dolayı ■ ÖZONUR FEN DERSANESİ'ne 
teşekkür ederiz.

FADİK — NURİ GÛLŞEN

Teşekkür
Yavrumuz MELİKE KARADAĞ’m GemH^ Anadolu 

Lisesi'ni kazanmasında yartitmcı olan okul müdürü, 
idareci ve sınıf öğretmenine, başarısındaki katkıla 
rından dolayı - ÖZONUR FEN ‘ DERSANESİ'ne teşekkür 

ederiz^

OYA — AYFER KARADAĞ

Teşekkür
Yavrumuz NADl HAKAN TAMERIn Gemlik Anadolu 

Lısesi'ni r kazanmasına yardımcı olan sınıf öğretmeni 
VİLDAN OANAL, Gazi ilköğretim Okulu Müdür ve 
idarecilerine ve başarısına katkıda bulunan ÖZONUR 
FEN DERSANESİ'ne teşekkür ederiz.

GÜLSEN — İNAN TAMER

Teşekkür
Yavrumuz EVREN CAN’in Gemlik Anadolu Lîsesî'ni 

kazanmasında emeği geçen sınıf öğretmeni NUSRET 
ATEŞ, (Atatürk ilkokulu Müdürü ve idarecilerine, 

başarısında katkıları bulunan ÖZONUR FEN DERSA 
NESİ'r.e teşekkür ederiz.

ASUMAN — VEYSEL CAN



Zeytincilik Seminerinin Gündemi Belli Oldu
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Barsan ve Marmara Bir- 

lik’in tertiplediği "3 ncü Zeytincilik; Zeytin İpletmeleri ve Sarunlan" 
konulu konferansın gündemi belli oldu.

25 Temmuz 1992 günü Ticaret ve Sanayi Odasında bu yıl 3 ncüsü 
yapılacak olan seminerin açılıp konulmasını Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Bapkam Mehmet Turgut yapacak. Seminerde daha sonra 
Marmara Birlik Genel Müdürü Bekir Seymen, Türkiye Ziraat Odalar 

Devamı Sayfa 3’te

Memur Sendikaları hükümetin verdiği zamları protesto etti

Belediyecilerden
bir günlük boykot

Cemal KIRGIZ
Temmuz zammını protesto etmek ve grevli, top.u 

sözleşmeli sendika hakkı istemiyle ıblr çok kentte çe 
şitli eylemler yapan memurlar, /Gemlik'te de çeşit.1 
etkinlikleitle bu isteklerini kamuoyuna duyurdu.ar.

Memur sendikaları platformunda alınan bir; günlük 
eylem kararı en geniş çap.ı olarak ilçemizde uygu 
tanırken, Bursa'nın ıdıiğer ilçelerinde de düzenlenen 
basın toplantılarıyla memur zammı protesto edildi.

(İlçemizde Belediye işçNerinlnde destek verdiği ey 
(emlerde Tüm Bel—Sen, Eğit—Sen, Tarım—Sen, 

Tüm Maliye—Sen, Tüm Sağlık—Senli memurlar, koo 
lisyon hükümetini verdiği sözleri tutmamakla suçlar 
ken, sendika yasasıyla ilgilj çalışma yapılmamasını 

ve son zamları eleştirdi.er.
Belediye Sarayı önünde toplanan memur ve işçi 

ler, "işçi Memur el ele genel greve”, 'Sadaka 
Zamlara Hayır’, 'Sendikalar Üstündeki Baskılara
Son’, 'Memurlar Birleşin Çözüm Sendika', ÜcrtetU Kö 
lelik Düzenine Son', 'Toplu Sözleşme Hahçkımız

Grev Şifahimiz’ yazılı pankartlar açarak, slogan attı 
iar. Belediyede çalışan 126 memurun gün boyu işe

Bekir Seymes Basın Bildirisi yayınladı

MARMARABİRLİK SAVUNMADA
Marmarabirlik Genel Müdürü Bekir Sey 

tnen yoyın.adığı basın bildirisinde. Birliğin 
içinde bulunduğu durumu anlatarak, işclle 
rin "FeAdi Sözleşmeli" personel kapsamına 

alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Manm.rabirflk’in parasal sflantı içinde ol 

duğunu ve %100 faizli 300 milyarın üze 
rinde banka borçlan olduğunu bildiren Be 
kir Seymen, "Bunun yanında bir de, toplu

YARAMAZLIĞIN SONU FELAKET OLUYORDU...

Denize Düşen Küçükler Kurtarıldı
Atatürk Kordonunda meydana ge.en olayda kaya 

Irklarda oynarlarken denize düşer. 9 yaşlarındaki
Mehtap Aydın ve Hülya |Bal çevreden geçen vatan 
daşlar tarafından kurtarıldı.ar.

Geçen hafta saat 16.30 sıralarında meydana ge 
ten olayda ailelerinden İzinsiz alarak İ.cii kordona 
/ge.en ve denizi dolduran kayaların üzerine çıkarak 
oynayan Mehtap Aydın ve Hülya Bat isimli kızlar 
dengelerini kapbederek denize yuvarlandılar. Yüzme 
bilmeyen küçüik kız.arı çevreden geçen vatandaşlar 
kurtardılar. ı

Önemli miktarda su yutan küçük kızların tedavi 
leri SSK Hastanesinde yapıldı. Röntgen filmleri çe 

Ikt.en ve gerekli işlemleri yapılan kızlar daha sonra 
ailelerine testim edildiler.

Adli Tatil Başladı
46 gün süreli "Adli Tatil" Cuma günü başladı.

Adli tatil boyunca ad.lyelerde nöbetçi mahkeme 
ler tutuklueu olan davaları ve acil konu.an görü 
şecek. 9 Eylül günü sona erecek ad.i tatilde, 
Sulh ceza, Asliye ceza ve Ağır cezalarda nöbetçi 

mahkemeler görev yapacak.

gitmediği eylemler sırasında işçi ve memurla^ hazır 
iadrkları bas.n bildirilerini okuyarak, Kooüsyon hükü 
metini eleştirdiler.

7ÜM BEL—SENİN AÇIKLAMASI
Tüm Bel—Senin hazırladığı basın açıklamasında, 

"DYP, SHP Koölisyon hükümetirMlh' demokratikleşme 
sözleri bir vaatten öteye gitmemiş, 22 Hazlran 1992 
günü Çalışma Bakanı Mehmet Moğoftay'ın binlerce 
kamu çalışanlarının önünde verdiği’ sözler yerine ge 

tirilmemiştir. Etenim Memurum, Benim Emekllk diyen 
ler verdikleri sadaka zamlarla memuru, emeklisini 
ne kadar düşündüklerini ortaya koymuşlardır. Net 
26 milyon lira maaş alan parlamenterler, ev kirala 
rının 1 milyon lira olduğu dönemde 1 milyon 
500 bin Hra maaş olan bir memurun içinde bulun 
duğu duruumu hiç akıllarına getirmemişlerdir. İkti 
darlar şunu bitmelidirler ki, kamu çalışanları, hak 
ların. elde edinceye kadar mücadelelerini yükselte 
rek sürdürecektir. Ülkenip dört bir yanında baş 
tayan eylemler durmayacaktır” denildi.

Devamı Sayfa 3’te

sözleşmelerden gelen, yüksek personel öir 
dileri var. Borçlara bunlarda eklenince du 
rum ciddileşiyor. Birliğin yaşamı için bazı 
tedbirler almak zorundaydık. Yönetim kuru 
lumuzda bu anlayışla dutumu değerlendir 
mi ve Bakan.ığımızın da görüşlerini, alarak 
bir takım önlemlerin uygulanmasına karar 
verilmiştir" dedi.

Devamı Sayfa 4te

Gemlikli Folklorcular Yurda 
Döndü

Letonya’yı inlettik
Gemlik Halk Dansları 

Folklor Derneği, Letonya 
nın Başkenti Riga’da yapı 
lan ve 12 ülkenden 42 
ekibin kat.ldığı "Sudmail 
mos Uluslararası Festiva

> IT’nder. döndüler.
Festivalin sürdüğü 7 

gün içersinde en genç ve 
en başarı.ı ekip olara^ iz

Devamı Sayfa 4-te

Oğlunun katilini göıünce sinir krizleri geçirdi

Adliyede Dram
Armutlu'daki bir kuyuda, kafasına üç kurşun sıkıl 

mış hailde cesedi bulunan İstanbul Pendik Lisesi 
son sınrf öğrencisi .Fırtat Tekinin öldürüjlimesiy.e 

ilgili duruşmaya geçtiğimiz hafta Bursa 3,ncü, ağır 
ceza mahkemesinde devam edildi.

Oğjunun katil zanlısı Adil Ulaş Tcfllu ile mahke 
me çı'kışı göz göze gelen anne Müjgan Tekin, si 
nlr krizi geçirip bayılırken. Yıldız'Üniversitesi öğre 
tim Üyelerinden eşi Prof. Nihat Tekin v0 kız kar 

> deşi 'tarafından güçlükle teskin edilerek, Adliye bı 
naşının tJışır.a çıkarıldı.

Yakın arkadaşı Fır.t Tekini yaklaşık 4 ay önce 
^sevgilisi İrem Adsalan’la "aşk ruletti" oynayıp iliş 
kiye girdiği gerekçesiyle öldürdüğü iddia edty.en A 

dil Ulaş Tollu hakkında, "Kasten adam ö.dörmek 
suçu/ıdar. idam" ezası istenirken, duruşma delile 
rin toplanması İçin ileri bir tarihe ertelenldli.

Resmi Açılış Eylül Ayında

Gemport Limanı Faaliyete Geçti
Gemlik'te yeni kurulan 2.5 milyon ton ıkapasite.i 

genel' hizmet limanı .Gemport, faaliyete geçti.
Eylül ayında resmi açı.ışı yapılacak olan limanda

40 tonluk mşbil vinç ve aydıntatma slstemlleri sa 
Devamı Sayfa 4’te

Şahintepe de Tırmanma yarıp heyecanlı geçti

Ralliciler Yarıştı
Bursa Otomobil Spor.an Demeği (BOSSEK)'nin dü 

zenlediği "Rifle Gemlik ŞahintepeTırmanma Yarışı" 
İPozar günü yapıldı. >

Kalabalık bir seyirci kitlesinin heyecana izlediği 
rallide, Bursa, İzmir İstanbul ve Eskişehirli yarış 
maertar iki katogoı'de mücadele ettiler.

Pazar sabahı 10.00—11.00 arasında Atatürk Korda 
nundo toplanan y.nşmacılar. Organizatör Bossek’ln 
düzenlemesinde toplu olarak Şahintepe kavşağına 

geldiler. Saat 13.10’cla başlayan yarışmalara ,19 sü 
rücü katıldı. 2’şer dakika aralarla verilen startlarla 
hareket eden araçlar, bütün eforlarını harcayarak 

yarışmayı izleyenlere zevkli dakikalar yaşattılar.
Gemlik’te i.k kez düzenlenen bu otomobil yarış 

malarına ilçeden v© çevreden büyük izleyl I toplu 
.uğu katıldı. Seyirciler, Şahintepe yolunda nefis do 
ğa He karşılaşınca yol boylarını piknik yerine çe 

virdiler. । ■.
Devamı Sayfa 3’te

Ytong Bayiler Toplantısı 
A t amer5 de Yapıldı

Tüm dünyada Ytong Patenti ile tanınan tst ve 
yo.ıtrm maddesinin Gemlikli Müteahhit, Mühendis 

ve inşaatçılara tanıtımı yapıldı?
Ytong bayiliğini ilçemize, kazandıran inşaat Mühen 

dişi Şahip Danış ve Firma pazarlama müdürü İNu 
ri Erftjcikat’tn organizasyonu Atamer Tesislerinde 

gerçekleştiri.di. >
Kalabalık bir davetlimin liztediği toplantıda, Ytong 

tanıtılırken, inşaatların Ytong i.e yapılması durumun 
da (başlangıçta pahalı görünen malzemenin ısı ve 
yalıtım özellikleri nedeniyle ucuza geldiği savunuldu. 
Top.antı sonunda davetliler birlikte yemek yediler.

Belediye
Dilek ve Şikayet Kutusu 
Uygulamasına Başlandı

Gemlik Belediyesi halkın Be.ediye hakkındaki, gö 
rüş, dilek ve şikayetlerini öğrenerek, coşmalarını 

halkın istek.erl doğrultusunda yapmak için dilek ve 
şikayet kutusu uygulamasına başladı.

ilk dilek ve şikayet kutusunu Gemlik, Bursa Be 
tediye otobüs durağına asarak uygulamaya başlatan 
Gemlik Belediyesi, haökın göstereceği ilgiye göre il 
çen diğer önemli merkez.erinde de Ibu uygulamaya 
devam edecek.

TAŞI GEDİĞİNE

YÜZSÜZLER...
İKİYÜZLÜLER...
YÜZSÜZLER... SİYASET YÜZSÜZLERİ...
S.S.K. YÜZSÜZLERİ...
VERGİ YÜZSÜZLERİ...
YERGİ YÜZSÜZLERİ...
YOK EFENDİM YOK...

HEPSİ YÜZLÜLER..
YÜZ BULA, BULA
DEVLETİ, YÜZE YÜZE
YÜZMEYİ ÖĞRENDİLER 
ONUN 'CİN HEP SUYUN YÜZÜNDELER.
YÜZÜN, YÜZÜN... 
BAKALIM NE ZAMANA KADAR...

İnan Tamer
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21, TEMMUZ 1992 SALI Körfez SAYFA : 3

Başsağlığı
Partimiz Yönetim Kurulu 2. Başkanı Osman Emir SAL’ın babası, 

Gemlik Belediyesi eski itfaiye amiri

MEHMET SALIN
vefatı dolayısıyla duyduğumuz üzüntü sonsuzdur. 

Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Yönetim Kurulu adına

Abdullah YENİCE
DYP Gemlik İlçe Başkanı

|~~Başsaülığı
Partimizin Kadınlar Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi 
GÜLŞEN ÇAKICI'nın sevgili eşi, partimizin faal üye ve 
delegelerinden MEHMET ÇAKICI'nın biricik oğlu, İlçe 

Teşkilatımızın faal üyesi ve delegesi, neşeli insan. Bursa Barosu
Avukatlarından

/ .RIZA ÇAKICI'NIN ■ “
zamansız vefatı hepimizi son derece üzmüştür.

Merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine sabır ve başsağlığı
v dileriz.

Yönetim Kurulu Adına

Abdullah YENİCE
DYP Gemlik İlçe Başkanı

şiir köşesi
ORDA

Teker teker değil
ikişer ikışeı; varacağız oraya 
ikişer ikişer insanlar tanış o.acağız 
Dosilsklar kuracağız dostluklar 
Beton gibi sımsıkı sağ.am

Gülecek bizim çocuklar gülecek
Karanlık masdl.arcJa ağlayan 

Bir -başına kalmış o insancığa 
Gülecek bizim çocuklar katı.a katıla

Eluara
'Çeviren : A. Kadir)'

YENİ BOZULMUŞ
Hoşça kal hüzün hoşça kal 
Hoş ge.din hüzün hoş geldin 
Tavan çizgilerinde okurum seni

Sevdiğim gözlerle okurum
Yoksul da sayılmazsın hani
En, soğur. dudaklar bile seni söyler 
Gü kimseye gülümseye seni 
Hoş geldin hüzün hoş geldin

Sevilen vücut.arın aşkı
Aşkın gücüsün
Nasıl da sevimli yapar 

Gövdesiz deve benzeyen 
Umutsuz başı

Senin güzel yüzün 
Ey hüzün

; ; V l Elvard
(Çeviren : A. Bezirci)

, Başsağlığı
Bursa Barosunun Genç 

Avukatlarından, meslekdaşımız, 
arkadaşımız

AV. RIZA ÇAKICI'NIN 
ani ölümü nedeniyle üzüntümüz 

sonsuzdur.
Merhuma Tanrı'dan rahmet kaderli 
ailesine ve yakınlarına başsağlığı 

dileriz.
Gemlikli Avukat Arkadaşları adına
AV. ABDULLAH ERDOĞAN

S.S. GEMLİK KAY/\ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimiz 28 Mart 1992 tarihinde yaptığı Ge 
ne. Kurul toplantısında FESİH kararı almıştır.

Kooperatiften alacaklı ve borçlu olanlar 1 yı. 
içinde Tasfiye Kuru.una müracat ederek hesaplaşma 

lan ilan olunur.

TASFİYE KURULU

TUNOELİLER DAYANIŞMA, YARDIMLAŞMA VE 
KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin merkezi Hamidiye Kuşlu Cad. No. 
Bila’dan Osmaniye Mah. Dereboyu Cad. 125 nolu 
(binaya taşınmıştır.

Üyelerimize ve yetkililere* duyurulur.

YÖNETİM KURULU

Gayrimenkul Açık Arttırma ilanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi

Satış Memurluğundan
Dosya No. 1992/11 Satış

^Şuyun izalesine Gemlik, Sulh Hukuk Mahkemesinin 
4.7.1997 tarihî ve 1997/208 sayılı karar gereğince sa 

tı İmasına karar veri.en aşağıda belirtilen gayrimenkul 
açrk artırtna ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıt.) tapunun Umurbey 
Balabanlar mevki pafta 17, parsel 1812, /kütük 1792 
de kayıt.) 1058 m2 zeytinlik 586/1058 hissesi hazi 
neye 472/1058 hissesi Haşan Denize ait; bu yer 
44.000.000 TL. beçtel ile satışa çıkarılmıştır.

İmara göre Karayollarına 10 m2 ikomşu parsele 
de 5 m2 çekilerek 0,50, kullanım alanına imara (mü 
saittir.

SATIŞ ŞARTLARI :

T— Satış 24.8.1992 günü saat 11.00’den 11.15'e ka 
dar Yazt İşleri Müdürlüğünde açık artrılma suretiyle 
yapılacaktır. Bu, artırmada tahmin edi.en kıymetin 
%75’ni ve alacaklar varsa: alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmeU şartı İ.e ihale olunur. 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa1 en çok artıranın ta 
ahhüdü baki kalmak şartı ile 3,9.1992 günü saat 
11.00'den 11.15’de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu 
artırmada da rüçhanlı ala akların a.acağını ve satış 
masraflarını geçmesi şartiyle %40 riisbetinde artıra 
na ihale 'o.unacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %20 nisbe 
tinde pay alkçesi veya bu 'miktar kadar ‘milli bir 
bankanın mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin 
para i.e yapılır, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek 
üze^e 'mehil verilir, ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
ji.gitflerin lirtifa hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul 
üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve masraflara 
dair, olan iddialarını belge.eriyle birlikte onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu; siCi.i ile sabit olmadikça paslaşmadan 
hariç bırakılacaktır.

(Satış bedeli hemen veya verilen müddet Içirsinde 
ödenmezse! İ.İ.K.’nun 133'ncü maddesi gereğince’ İha 

le feshedilir, iki iha.e arasındaki farktan Kre %30 
faizden alıcı ve kelfllerîn mesul tutu.arak hiçbir hük 
me hacet kalmadan kendilerinden tahsi. edilecektir.

Şartname ilar. tarihinden itibaren herkesin görebil 
leceği bir yere dairede asili olup, masrafı verildiğin 
de isteyen alıcıya; bir örneğinin gönderileceği, satışa 
iştirak edenler şartnameyi görmüş ve münderacatını 
ıkabu. etmiş sayılacakları, başkaca bilgi’ almak |3te 
yenlerin 1992/11 sayılı satış dosyamıza başvurmaları 
def lo. iye, damga resmi, tapu hariç ve masraflarının 

île ihale bedeli üzerinden %12 K.D.V. a.ıcıya aittir. 
(Plan olunur. 1 ;

İ . İf. K. 126
'(i jgıl iler tabirine irtifak hakkı Mehmet Sadık Şafak 
sahipleri dahildir.) Yazı İşleri Müdürü

Anadolu Anonim Türk 
Sigorta Şirketinden

Şirketimizin BURSA (GEMLİK) ve’ çevresi (B)^acer. 
teliğine tayin erillen Bursa Gemlik; Demiıisubaşı 

Mah. Tahıl Sok. No. 1/1’de mukim BERNA DUR 
SUN’a Şirketimizin faaliyette bulunduğu kaza, na.< 
(liyat, yangın, zirai ve diğer bilcümle sigorta, branş 
kırında sigorta mukavelelerinin akdi için aracılıkta 
bulunmak, sigorta tekliflerini Şirlkete göndermek ve 

Şirketin kabulü üzerine Şirketçe verilecek poliçele 
ri müşteriye tevdi ve sigorta ücretini tahsil et 
melk, aracılıkta bulunduğu mukaveleler ille ilgili teb 
ligatı kabul ve şirket namına yapmak selahiyetle 
minin verildiği 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanu 
nunun .9. maddesi hükmüse tevfikan ilan olunur.

TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ 
10934 olan telefonum 48234 olarak 

değişmiştir.
BALOĞLU TİCARET



21, TEMMUZ 1992 SALI nsırez SAYFA : 2

Zeytincilik Seminerinin
I Birliği Yönetim Kuru.u Başkanı Dr. Erol Bar.az ve 
I TSE Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz Arı 
I yörük söz alacaklar.

YUVARLAK MASA
Zeytincilik Seminerinde Prof. Dr. Ersin tetanbujlu 

: oğlu'nun başkan.iğinde oluşturulacak yuvarlak masa 
da, Hazine ve Dış Ticaret Müşteşar.ığı Dış Tica

I rette Standart!zasyon Genel Müdür Yardımcısı Ha 
\ san Şekerci, TSE Mamul1 Gıdalar Hazırlık Grubu 

Başkanı Prof. Od Gürol |Okay, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı, Ö.çüler ve Kalite Kontrol Genel Müdür1 

Yardrmcısı Enver Sak, Tariş Genel Müdür Yardım 
cısı Selam! Doğanay, Bornova Zeytincilik Araştırıma 
Enstitüsü Müdürü Cemil Sarıfakıoğlu, Gıda Tekno.o 
jisi Araştırma Enstitüsü Müdürü Nadir Işık, Tarım 
ve Köy İşleri Bakanlığı Gıda ve Yem Kontrol Şu 
be Müdürlü Sşmih Köksaf, DPT iktisadi Planlama 
Genel Müdürü Nöka Şeref K.noğlu ve Gemlik Tica 
ret Borsası Başkanı Osman ıSarışen görüşlerini 

bildirecekler.
Organizasyonunu Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, 

Gemlik Ticaret Borsası v© Marmar.biriik Genel Mü 
düdüğünün yaptığı seminer, aynı gün öğle yeme 
ğinden sonrada Yuvarlar masa toplantısıyla devam 
edecek. Gene, değerlendirme ve konukların konuş 
ma ve sorularından sonra kapanış konuşmasını 
TOBB Ticaret Ye Sanayi Dairesi Başkanı tyleftune 

Emiroğlu yapacak.
Zeytin -İşletmeleri ve Sorunları konulu seminerce 

ayrıca "U.usal Zeytincilik Milli Komitesi"nin kurulma 
sı (ele alınacak.

Belediyecilerden bir
Gemlik Belediye işçileri adına yapılan basın “ö 

açıklamasında ise; "DYP,SHP Koo.isyon Hükümeti 
|ANAP iktidarını aratır duruma geldi. Ülkemizde bu 
günkü anti—demokratik yasa ve uygulamaların önü 
• ne geçebilecek iyi çalışma ve yaşam koşuları 
oluşturabilecek tek olgu vaadlerle ıbek.entifli olmaİK, 
vaadlerle oya.anmak değil, örgütlü bir güç olmak, 
hak alma ve hak drama gü üne ulaşmaktır. Çün 

•kü hak almak, hakları korumak bizim kenefi eli 
mizdedir. Memur arkadaş.arımızın verdiği Grevli, Top 
Hu Sözleşmeli sendikal hak mücadelesini destekli 

yoruz" görüşlerine yer verildi.

SHP Gemlik İlçe Başkanlığı tarafından yapılan ya 
zili açıklamada, direnişin tüm memurlara hayırlı

Vefat İ ve Teşekkür
Biricik oğlum, torunlarımın babası. Bursa Barosu Avukatlarından

RIZA ÇAKICPYI
ani kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Cenazemize bizzat katılan, çelenk gönderen, telefon ve telgrafla 
acımızı paylaşan başta

<

Belediye Başkanı 
Nezih Dimiii‘ye

Bursa Barosu Başkanına, Gemlik Adliyesinin değerli Hakim, Savcı 
ve personeline siyasi parti temsilcilerine, kurum ve kuruluş 

temsilcilerine, meslekdaşlarına teşekkürü bir borç biliriz.

MEHMET ÇAKICI
BABASI

Ralliciler Yarıştı
SONUÇLAR

"BOSSEK" tarafından her yıl uygulanması karar 
taştırılan ve Uluslararası tırmanma yakışmaları için 
aday olan 11 bin 284 metre uzun.uğundakl Şahin 
tepe' yc|lurxla mücadele eden sürücülerden l.ci ka 
tagoride Renault 11 ıTurbo ile yarışan Volkan Işık,
6 20 46*.ık derece ile 1 birinci oHur|ken, Renault 21 

ile Nejat Avcı 6 31 25’1 ilk derecesi ile ikinci, Re, 
nault 11 ile Feruzan Tavuz 6 37 09'luk derecesi 
ile üçüncü o.du.

1 .n i kategori Bunsa^lı yarışmacılar derecelendir 
mesindie ise; Ömer Sönmez T.ncl, M. Ali Beşoğlu 
2.nci, Tansel Ünündül 3,ncü oldu.

2 .nci katagorl yarışma.arınip şampiyonu ise 6 26 
36'lık derecesi ile Afşin Baydar Renault 11 Turbo 
ile olurken, 2.nciliği Ford Sierra RS Coss ile Fik 

ret Şer. 6 36 45’le kazandı. Bu kategoride 3.ncü 
ise VW Golf GTİ ile 7 25 33'le Merih Erkal oldu.

2’nci katagori Bursa’lı y.rışmacılar arasında ise 
l.nci Serhat Şahim, 2’nci Beytullah Ateş, 3'ncü de 
Serdar Bakıryapan oldu.

ÖDÜL TÖRENİ
Renault Mais’in takım İncisi olduğu yarışmalarda 

ödül töreni Atamer Turistik tesislerindi© aynı gün 
yapıldı.

Otomobi. yarışlarına ilginin her gün artığını söy 
deyen BOSSEK yöneticileri, derneklerinin bu spor 
dalında adım duyurduğunu söyledi. Daha sonra de 
receye giten yarışmacılara ödül.eri törenle dağıtıldı.

günlük boykot
olması dilenirken, SHP o.arak memurlarımızın' demek 

ratikleşme ve sendikallaşma yolunda Gemlik’te at 
mış Joldüklları i.k adımı yürekten destekliyoruz" 

şeklinde görüşierede yer4 verildi.

Bu ara da bazı memurlarında mesai saatleri da 
hâlinde kısa süreli izin.er alarak eyleme katrldUdd 

tnt gözlendi.

Polisin hiç bir müdehalede bulunmadığı ey.emler 
de, memurlaç maaş bordrallarını yakarak, afkış.1 ve 
slogar.lı protesto gösterilerindie bu.undular. Öte yan 
dan ANAP Gemilik İlçe örgütü memurlara destek 
vermek amacıy.a öğle yemeği olarak 100 kişilik 

Köfte—Ekmek dağıttı.

Gayrimenkulün’Açık Arttırma ilanı 
Gemlik icra Müdürlüğünden

Dosya No. 992/48 T.

Satılm asına karar verilen gayrimenkulün cinsi, 
kıymeti, adedi, evsafı :

Gemlik tapu sicilinin pafta : 16, sahife 5014 vel 
parsel 480’de kayıtlı Gemlik Küçük Kumla köyü kİ 
remitocağı mevkiinde kain 4160 m2 miktarındaki a 
arsa üzerine inşaa edilen tapu sicilinde kat İrtifa 
ıkı halindeki ikagîir apartmanın A/1. Blok 5.nd kat 
tâki 24/3776 arsa paylı (21) bağımsız bölüm sira 
noü yazltk meskenin balkonlu bir salonu, 2 yata 
tak. odası, mutfak, tuvalet ile banyo birarada elek 
trik ve suyu mevcut yazlık mesken bilirkişi tara 
fından 120.000.000 TL. |kıymet taktir edilmiştir. Ta 
şır.maz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 24.8.1992 pazartesi günü saat 11.40’den 
12.00'e kadar Gemlik İcrta Müdürlüğünce açık artır 

ma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa ala 
cakları mecmuunu ve satış masraflarına geçmek şar 
tiyle 4.9.1992 cuma günü aynı yer( ve ayr.ı saatler 
de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da 
bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çak 
artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanın 
da gösterilen müddet sonunda en çok artırana İha 
Le edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın 
tahmin edilen kıymetin %40’ını bulması ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakları^ topla l 
mından fazla olması Ve bundan başka, paraya çevir 
me ve paylaştırma masraflarını geçmesi ' lazımdır.

Böyle fa^la bedelde 'alıcı çıkmazsa satış talebi dü 
şeceiktir.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen 
kıymetin °/o2O’si  pey akçesi veya bu mik 

tar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver 
'meleri lazımdır. Satış peşin para iledir, 'alıcı İstedi 
ğinde 20 günü 'geçmemek üzere mehil verilebilir. 

Tellaliye resmi, İhale j>ulu, tapu harç ve ‘masrafları 
blıcıya aittir. Birikmiş Vergiler satış bedelinden ödenir

nisbetir.de

3— İp .tek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) 
bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler İle 
onbeş gün içinde dairiemize bildirmeleri lazımdır. Ak 
si takdirde haklan tapu sicili ile sabi blmadrkça pay 
(aştırmadan hariç bırakılacaklardır.

4— ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatır 
mamak suretiyle ‘ihate.m feshine sebep olan tüm alı 
cılar ve kefillerf teklif ettikleri beidel ile son lihale 1 
beeteli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ay 
n a temerrüt tizinden müteselsilen mesul 'olacaklar 
dır. ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, var 
sa öncelikle temini bedelinden alınacaktır.

5— Şartname, ilan tarihinden İtibaren herkesin göl 
rebiîmesi fcin dairede açık olup masrafı verildiği tak 
dinde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak, eden.erl şartnameyi görjnüş ve 
imünderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bil 
gi almak isteyenlerin 992/4Ş T. sayılı dosya numara 
siyle 'Müdürlüğümüze başvurma.dn lilan olunur.

(Ic, if. K. 126) icra Müdürü
(+) 1lg|lfiler tabirine irtifak hakkı 

sahipleri de dahildir.

GAYRİMENKULUN AÇtK ARTIRMA IİLE SATIŞI

Kayhdn Mah. Çukurbahçe mevkiinde 7030 m2 arsa 
ve 4392 m2 arsa imar durumuna göre inşaat iz 
ni 24.7.1992 Cuma günü saat 14.00’de Gem.fk Adli 
ye Yazı işleri Müdürlüğünde satılacaktır.

»GEMLİKTE EVLENİN?
| YAKINDA!... |

nisbetir.de
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SAHİBİ VE SORUMLU
MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLER

E YIL : 20 SAYI : 9T7

1 Kuruluş Tarihi : 16 Haziran 1973
Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.
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SAYIN GEMLİKLİLER
İşçiler, Memurlar, Esnaflar, Apartman Yöneticileri Fabrika Sahipleri

• ISITAN ODUN/ KÖMÜR TANZİMİNDE
• AMERİKAN PETRO-KOK Kömürü (Parça - Toz)

( Kül s üz Dumansız )
• YIKANMIŞ ELENMİŞ SOMA Kömürü

( Taşsız Tozsuz )
• ISI YAK Preslenmiş Talaş Odunu
• KURU MEŞE ODUNU ve diğer çeşitleriyle

SATIŞLARA BAŞLANMIŞTIR

Yılların güvencesiyle size hizmet veren
, KATI YAKITTA güvenilir isim

ISITAN LTD. ŞTu
ISITAN Odun Kömür Tanzimi
Ilıca Cad. Çiğdem Sk. 1/A Tel: 14911 Gemlik

SayınGEMLİK’liler
Seçkin firmaların ürünle

riyle hizmetinizdeyiz

ÇATAK GİYİM
Sizin Mağazanız

Ali Çatak ve Oğulları

Demü-auhoşı Mh. Mesudiye Sek.

OM Umudsey Alto Tel 1M7B MMLİK

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

ilan ve reklamlarınız için
bizi arayın

KÖRFEZ REKLAM
TEL : FAKS; 14223 - 11797

YENİ İŞYERİMİZDE SÎZLERE KALİTELİ VE UYGUN 
FİYATLARLA HİZMET ETMEKTEN GURUR 
DUYMAKTAYIZ. ©Ö8TERQ\ÖIMZ İLQİYE 
MİNNETTARIZ.

ÇİN ÇİN Züccaciye
EMSAN YETKİLİ BAYİ 

FAŞABAHÇE MAMÜLLERİ

YBNI CAKŞt GEMLİK

Gemport Limanı faaliyete
yesir.de 24 saat yükleme ve boşaltma yapabiliyor.

Yüksek düzeyde verimle yükleme boşaltmaların 
yapılmasına olanak tanıyan teikno.ojiyle donatılan H 
manda, denizin kirlenmesini önlemek amacıyla yapt 
lan aıîtma tesisininde hizmete girdiği bildirildi.

Modern .imanın 70 milyar liraya m°l olduğu açık 
landı.

Dilek ve Şikayet kutusu
Geçtiğimiz hafta Belediğe otobüs durağına asılan 

dilek ve şikayet kutusunun ilk açılışında 7 adet. 
Otobüs ve Belediyenin diğer branşlarıy.a ilgili di 
tekleri belirten zarfldr alırtdıi.

Belediye Başkanı Nezih Dimi.i, Halkçı bir beledi 
ye olarak halikın sorunlarıyla daha yakından ilgilen 
mek ve sorunlarına çare bu.mak için böyle, bir uy 
gulamayı başlattıklarını söyledi.

Letonya’yı inlettik
leyenleri büyüleyen Gemlik'ti Fdlkordular, Kılıç 
Kalkan, Bursa Keleş, Elazığ, Antep, Adıyaman yö 
releri danslarıyla nefes kestiler.

Yurtdışında Gemlik ve Türkiye'nin reklamını ya 
pan Gem.iik Halk Dansları Derneğine Leton’yada 

yayınlanan "Sudmalir.as" isimli bir dergide geniş 
yer verlildi. Letonya televizyonunda dö föklörcüleri 
mizin oyun.an gösterildi.

Dernek Başkanı Ahmet Süren, Gemlik’in ve Tür 
kiye’nir. afd<ını tüm dünya’ya tanıtmaya devam ede 
çeklerini belirterek, festivale katılan üjkelerden baş 

..ta Fransa, Hollanda, İsveç, Bulgaristan ve NorVeç 
o.mak üzere bir çolk davet aldıklarını söyledi. Sü 
ren, "Biz üstümüze düşeni fazlasıyla yapmaya ha. 
zırız yeterki Fdlklöroü gençlerimize sahip çikılsın. 
Bütün kuruluş, şahıs ve dernek.örfn bize yapacağı 
maddi ve manevi yardımlar boşa gitmez” dedi.

Yerlere tükürmeyiniz j 
Çevremizi temiz tutalım

Marmarabirlik Savunmada
Birlikte iki konumda çalışan personel olduğunu 

ifade eden Seymen, “Bir kısmı toplu iş söz.eşm9 
sine tabi ki, bunların sayısı 290 diğer kısmı, Bir 
Irk personel yönetmeliğine tabi yani kapsam dışı 

bunların sayısıda 150 civarındadır. Kapsam dışı fer 
di sözleşmeli persone.in maaşlarına zam oranlannı 
her yıl bakanlığımız Ocak ve Temmuz aylarında 
tesbit ederek uyguluyor. o/o5O,6O gibi. Toplu İş söz 
leş m esi ne tabi persone.in maaşı İse sözleşmelerle 
tesbit edildiğinden 1991 yılında o/o23O, 1992 içinde 
%130 olmuştur. Bu uygulamada birliğe 8,10 milyar 
Hra yük getirmiştir” şek.ir.de konuştu.

Tek Gıda—İş Sendikası Başkanı Mahmut Kanbd 
ın verdiği beyanatları yasa dışı olarak niteleyen 
Seymen, "Alslında beni değil 40 bin kooperatif ar 
tağını yani aile ferleriyle birlikte 200 bin zeytin 

üreticisini karşısına almaktadır. Zeytinciler aile 

sinin evini basıyor. Genel Müdür.ük binasını İşgale 
kalkışıyor. Sonra da demokrasiden bahsediyor; Aca 

ba başkalarının meskenine tecavüz, Demokrasi kita 

btrnn hangi sayfasında yazılıdır. Bu davranışlarla 

bir yere gidilmesi mümkün değildir” dedi.

DSP'Nta AÇIKLAMASI

öte yandan, Marmarabirlik ile sendika işçileri ara 

smda meydana ge.en kriz i|© ilgili bir açıklama 

yapan DSP Gemlik ilçe teşkilatı basın sözcüsü Ve 

dat Emak, "İşçilere beraberiz” dedi.

Marmarabirlik işçilerini bağlı bulunduktan sendika 
dan koparmak için söz.eşmeli personel uygdjoma 

ısına geçirmeye .çalışıldığını ve sözleşme imzalamak 

istemeyenleri tazminattnı vererek işten çıkarmakla 

tehdit ettiklerini söyleyen Vedat Emek, "Sleçtm pro 
bagandalarında benim köy.üm, işçim, memurum, öğ 

retmenlm diyenler, her çalışana güvence, memura,' 
öğretmene sendika halkları diyenler, şimdide’ kaza 

nılmış sendika hakkı olan işçileri Bizans oyunları 

ile sendika haklarını ellerinden almak . istiyorlar. 

Sözleşme koşulunu bugün için kabul eden işçinin 
yarın sözleşmesini fesh etmeyeceğini kim garanti 

eder" şeklinde konuştu.

yesir.de
%25c5%259fek.ir.de


Terfien Vali yardımcısı oldu
Kaymakam Coşkun Ertürk Antalya’ya Atandı

Cemal KIRGIZ
Hükümetin göreve gelmesinden bu yana yapılan en büyük yönetici 

ataması önceki gün Cumhurbafkam Turgut özal’tn onayını aldı
Turgut özal tarafından imzalanan kararnameyle 400 Kaymakam 

ve Vali Yardımcısı yeni görev yerlerine atandı. Cumhurbaşkanı tarafın
dan titizlikle" incelendiği öğrenilen kararnamede, İçlikleri Bakanlığı- 

Devamı Sayfa 4’te

Sofralık zeytin toplantısı yapıldı

Zeytincilik sorununa
neşter vuruldu

Gemlik Ticaret ve Sanayi) Odası, Gemlik Ticaret 
Borsası ve Marmarabirllk tarafından düzenlenen Sof 
ralfk Zeytin toplantısı Atamer Turistik Tesislerinde 
geçtiğimiz hafta cumartesi günü yapıldı. Törenin açı 
lış konuşmasını yapar. Gemlik TSO Meclis Başkanı 
Mehmet Turgut, "Türkiye’de 35 vilayette bulunan 85 
milyon zeytin ağacından geçimi ' sağlayan ve 10 
milyon üreticiyi ilgilendiren bu konunun Ulusal, hale 
geldiğini belirterek, sorunları anlattı ve batık fabri 

kalan kurtaran devletin zeytincilerin sorunlarına el 
atmasını istedi. Daha sonra söz alan Marmarabir 
li'k Genel Müdürü Bekir Seymen, ülkemizde sofralık 
zeytin işletmeciliğinin gerek küçük tip iş.etmeler ol 
ması, hijyenik şartları gerçekleştirilmemiş havuzlarda 
üretim yapıldığına, dikkat çekerek, zeytin üreticisine 
T.C. Ziraat Bankasınca verilen kredilere uygulanan 
yükselk faizin yüzde 50'lerfe indirilmesini ve zeytin 
ihracatçısına devlet sübvansiyonunun uygu.anmasını 
istedi TSE Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Arıyö 

rük ise zeytinde standartnm acilen çözüme kavuş 
tutulmasını ve ihracatta ise ambalajlanma konusu

Cemal KIRGIZ 
nun önemine dikkat çekti.

YUVARLAR MASA
Daha sonra oluşturulan Yuvarlak masaya ise Ta 

nm ve Köyişleri Balkanı Müsteşar Yardımcısı Prof.
Dr, Ersün İstanbdlluoğ.u Başkanlığında Hazine ve 

Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizas 
yon Genel Müdür Yardımcısı Hasarı Şekerci, TSE 
Mamül Gıdalar Hazırlık grubu Başkanı Prof. Dr. Gü 
fol Okay, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve 
Kalite Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Enver Sak, 
Tariş Genel Müdür Yardımcısı Selami Doğanay, Bor 
nova Zeytihclfk Araştırma Enstitüsü Müdürü Cemil1 
SarilPakıioğlu. Bursa Gıda TeknoUolisi Araştırma Ens 
tifüsü Müdürü Nadir Işık, Tarım ve Köyişleri Ba 
kanlığı Gıda ve yem kontrol şubesi Müdürü Semih 
Koksal ve Gemlik Ticaret Borsasr Başlkanı Osman 
Sarışen katı.dıTar. Yuvarlak masaya başkanlık eden 
Müsteşar Yardımcısı Prbf. Dr. Ersin İstanbulluoğlü, 
"Bilimsel olarak zeytincilik sektörüne sahip çıkı.ma

Devamı Sayfa 3’te

0 TUR—KON KONSERVE FABRİKASI ÖNÜNDE, 
ÖZEL OTO DÜĞÜN OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞTI.

+ FECİ KAZADA ÖZEL OTODA BULUNAN YAZAR 
AİLESİNDEN 4 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ.

DÖRT KİŞİ
YANARAK ÖLDÜ

Orhangazi, Gemilik yolunda meydana gelen trafik 
kazasında aşırı hız nedeniyle karşı yöne uçan 
özel otoda bulunan 5 kişiden dördü yanarak can 

verdi, 8 kişide yaralandı.
Feci kaza pazar günü saat 18.00 sıralarında it 

çeye 4 kilometre uzaklıktaki Derince mevkiinde 
meydana geldi. İzmit’ten Gemlik’e gelmekte olan 
Mikail Yazar (24)’in yönetimindeki 41 E 3742 plaka 
İt (özel oto, aştn hız nedeniyle karşı yola uçtu. 
Bu arada Gemlik’ten Orhangazi’ye gitmekte olan 
İsD Balcı (31)’ yönetimimdeki 16 LD 145 plakalı 
düğün ootbüsüne çarptı, özel otoya arkadan da

21 AT 391 plakalı başka bir oto çarpınca orada 
ıkalarak şarampole yuvarlanan v& yanmaya başlayan 
|1 E 5742 plakalı özel otoda bulunanlardan Mikail' 
Yazar (24), Cebrail Yazar (22), Necdet Yazar ve 
Ömer Faruk Yazar olay yerinde yanarak feci' şe 

kilde öldü. Bu arada 22 yaşındaki Ahmet Yazar, 
camdan dışarı fırlayarak, büyük bir şans eseri 

ölümden kurtuldu".
Devamı Sayfa 4’te

KAPAKLIDA ÖLDÜRÜLEN ZEYTİN TÜCCAR N İN TEFECİLİK YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ..

Gemlik Cinayetinin Sırrı Çözüldü
BAŞINA SIKILAN TEK KURŞUNLA ÖLDÜRÜLMEN AHMET SÜKUNUN GEMLİK HALİN 

DE ZEYTİNCİLİK YAPTIĞI VE PİYASAYA ÇEK SENET KIRDIĞI BELİRLENDİ.

Pazar günü Kapaklı Köyünde başından 
tek kurşunla öldürüldükten sonra zeytinlikler 
İçine atılmış olarak bulunan keşinin Gem 
İlkli tanınmış zeytin tüccarlarından Adanalı 
Ahmet Sükun (56) olduğu ve cinayetin bü 
yük bir olasılıkla tefecilik nedeniyle) işlen 
miş olabileceği belirlendi.

Dün Zeytin Halindeki 2T numaralı işyeri

6 Rus Sınırdışı Edildi
Fuhuş yaptıkları iddiasıyla jandarma tarafından 

göza.tma alınan üçü ikadin altı Rus vatandaşı, Pa 
‘saportlarının süresi dolduğu gerekçesiyle sınırdışı 
edildi.

Küçük Kumla Ayşem Sitesi 2’nci katında daire 
tutan Mavradov Diaris, Bagov Dlmitrjevre, Piatykh
Boris adlı erkeker 'ile Dölova Taline, Dolgvvich' ' 

Eraterine ve Sopova Atina adlı kadınlar bir süre 
Kumla’da tatil yaptılar.

Rus erkeklerinin bayan arkadaş.arını 1 milyon li 
ra karşılığında fuhuş yaptırdıklarının jandarmaya şi 

kayet edilmesi üzerine, gözaltına alınan Rus'lar, ya
Devamı Sayfa 4'te 1

Yaz Yamuruna Yenik Düştük
Geçtiğimiz hafta Salı günü bir saat süreyle ya 

fean yağmur hayatı felce uğratırken büyük oranda 
da maddi hasara yolaçtı.

Saat 17.00 sıralarında başlayan ve 18.00'e kadar 
süren yağmurda yüzlerce işyeri ve evleri su basar 
ken, Sah pazarının da sular a.tında kalması yü 
zünden yüzlerce kilo meyve ve sebzenin tdlan ol 
duğu bildirildi'. Bu arada bir çok araçta, se. Imey 
dana gelen addeler.de takılı kalırken trafikte bir 
•üre durarak Gemllk'.ilerl perişan etti.

nin kapısının açık kalması üzerine hal es 
nafınin Ahmet Süıkun'un evini arayarak eşi 
ne dudumunu bildirmesi üzerine cinayet 
olayında öldürülen kişinin kimliği belli oldu.

Cumartesiı günü, hale gelen Sükun, eşi 
nin cumartesi günü gecesi Akhisar’a gittiği 
r.i ve bir daha haber alamadıklarını söyle 

Pevamı Sayfa 3’te

Yüzmeye geldiği Kumla da 
boğularak öldü 

“Küçük Zaferin 
Acı Sonu

Eskişehir’den dedeuü 
nin ve dayısının yanına 
tatil, yapmak İçin Küçük 

Kımla'ya gelen Zafer Yük 
sel (9), denize girdiği ilk 

gün boğularak öldü.
Eskişehir’de oturan Sa 

dik, Sevim Yüksel çiftinin 
çocukları olan ilkokul 2.nd 

Devamı Sayfa 3’te

200 Güvenlik görevlisi beldeyi didik didik aradı

Küçük Kumla’da Büyük Operasyon
Küçük Kumla’da cumartesi gecesi 50'si polis, yak 

laş*k 200 resmi ve sivi güvenlik görevlisinden 
oluşan ekiplerce gerçekleştirilen, büyük ‘'Huzur” ope 
rasyonunda belde didik didik arandı.

Karşısında ordu gibi! güvenlik görevlileri bulan bel 
de halkı ve yazlıkçıların heyecanlı anlar yaşadığı 
operisayon sırasında, 50 kişi, gözaltına alınırken, T 
tabanca, 2 ,dv tüfeği ve bu silahlara jtit çko sa 
yıda mermi ile fişek ele geçirildi.

Tüm eğlence yerleri ve pansiyonların yanı sıra üç 
köye ide 'baskın düzenlenen operasyonda polis, elin 
deki 50 kişilik arananlar listesinden kimseyi bu 

lamadı.
Tekrarlanacağı bildirilen operasyonda ayrıca kural 

1ara uymadığı görülen 3 İşyeri kapatıldı.

Kumla’da Bıçaklama
Cemal KIRGIZ

Küçük Kumla Beldesinde gecen hafta meydana 
gelen İolayda, Ulaş Konak., (36), isimli şahıs kendi 
sine 'kötü baktıkları gerekçesiyle 2 kişiyi bıÇaklaya 
rak kaçtı.

Çarşamba günlü gece yarısı saat 01.00 sıraların 
|da 4’noü Cihan Sitesi önünde» meydana gelen olay 
da. allkollü olduğu bildirifen Ulaş 'Konak

Devamı Sayfa 4’te

Bulduğu 30 milyon değerindeki
Alman Markını sahibine teslim etti

Aferin Garsona
Küçük Kumla'daki Çamlık Gazinosunda Garsonluk 

yapan Uğur Çiftçi (16) isimli genç, işyerinde buldu 
ğu (30 milyon lira değerindeki Alman Markını sahi 
bine teşllim etti.

Gemlik’te Emlak Komisyonculuğu yapan Bekir Peh 
flivfani'ın geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla birlikte eğ 
lenrnek için gittiği gazinoda farkına vdrmadan dü

Devamı Sayfa 4’te

ANAP GENÇLİK KOMİTESİ YEMEK VERDL

Basın Bayramı Kutlandı
İTürk basınından sansürün kaldırıldığı gün olan 24 

Temmuz Cuma günü, tüm yurtta olduğu gibi Gem 
likfte de basın bayramı olarak kutlandı. •

Devamı Sayfa 3’te

Kaymakam Coşkun Ertürk‘iin 
veda mesajı

'Yazısı Sayfa 4'te

TAŞI GEDİĞİNE

KAN MERKEZÎ...
GEMLİK'TE BİR KANMERKEZİ KURULMASINI 

KANLILAR, CANLILAR, 
DELİKANLILAR, BENİMSİYOR, İSTİYOR...
GERİNİP, ESNİYOR,

OLGUNLAR, SOLGUNLAR, CANSIZ—KANSIZLAR? 
DEMEK Kİ, ONLARA GEREKMİYOR ARTIK KAN.. 
GEREKEN ÜÇMETRE AMERİKAN...

İnan Tamer

addeler.de
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şiir köşesi
Evrensel

Evrensel 
Bir ağacım 

Buldu mu toprağımı 
Göğerir dallarım

Ak 
Kara 
Şarjı

(Bütün ihsanlar kandaşım

Ama
Kanamaya görsün ıbir Türkiyelinin 

Parmağı
D,ür.yanın neresinde olursa olsun 
Nasıl çağırılırsa çağrılsın 
Adı nereye varırsa varsın 
Sorumlusu benim

Orhan
Gökçatı 

En keslkin 
En yüreİKİi sevgidir 

Denizin üşüdüğü gün

Sen mi 
Gökçatı 
Gökçatı mı sen

Gemlikli Esnafa Verem Taraması
Burs a7.nci (Gurup Bölge Başkanlığı ve Gemlik 

Verem Savaş Dispanseri’nin işbirliğiyle yapılan, Es 
nafa Verem taraması başladı.

4 gün sürecelk uygulamada; Mçe esnafının ve has 
ta temaslıların mikrofilm çekimi ile verem tarama 
çalışmalamnın yapılacağı bildirilirken, esnafın önceki 
yıllara oranla bu uygulamaya pek, rağbet etmediği

NEVZAT ÜSTÜN
(Şiirler Şairin "Ak yeşil kavak ağaçla 
çı’' adlı kitabından seçilmiştir. |

Yeni Gün
İşte
Yepyeni bir gün 'doğuyor
Bir oğlan gövdesi gibi güzel i
Bir çavlağan gibi coşkulu

|Bu doğan gün 
Bizim.

I

Kemal
Eser
Sokaklar

Bir kara yel
Gitme kara yel
Gitme al ağaç
G^tme (kardeş dur
Heeyy Orhan
Duri.

görüldü.
Gemlik'te çalışmalarını tamamlayan Bursa 7.nci

Gurup Bölge başkanlığına bağlı gezginci ekip daha 
sonra Mir,a Yağ Fabrikası, ve Helmersan Mermer 
fabrikası çalışanlarına da baktıktan sonra, Orhanga 

zi’ye geçecek.

‘GEMLİK BELEDİYESİ PARKE DÖŞEMfi 

ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR..

GAZHANE CADDESİ 
YENİLENİYOR

Alt yapı ve parike döşeme çalışmalarına aralıksız 
devam eden Gemlik Belediyesi, ilçenin en işlek ke 
simlerinden olan Gazhane Caddesinede el attı.

Gemlik PTT binasından, Gümrük binasına kadar 
lolan ve İstiklal caddesi ile Muammer Aksoy Kor 
donunu birbirine bağlayan sokakları içindie bulundu 
ran yaklaşık 500 metne uzunluğundaki Gazhane 
caddesinde alt yapı çalışmalarını ve evsel bağlantı 
lan tamamlayan Gemlik Belediyesi, caddeye parke 
taşı döşemeye başlayacak.

Çalışmalar tamamlanıncaya kadar trafiğe kapalı 
kalacak olan caddenin parke taşı döşemesinden son 
ra daha değişik bir görünüm alması bekleniyor.

KAYIP

(Gemlik Tekel Müdürlüğünden almış olduğum 
TEKEL Fatura defterimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Nazmiye KAVUK

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

ilan ve reklamlarınız için
bizi arayın |

KÖRFEZ REKLAM |
TEL : FAKS: 14223 - 11797 ,

KÖRFEZ
MATBAACILIK

Düğün - Sünnet - Nişan
Yapacaklar

DAVETİYENİZ BİZDEN

Türkiyenin en kaliteli ve 
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım
11 GÜNDE TESLİM

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik
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Zeytincilik sorununa 
neşter vuruldu

<xtX M ’S s X
Is I

lirtenek Zeytinde Milli İcra Komitesinin oluşturulma 
sı 'fikrinin yerinde bir düşünce olduğunu söyledi. 
HDTM’lığı Standardizasyon Genel Müdür Yardımcısı 
Hasar. Şekerci ihracatta ambalajmanın önemi ve ta 
nıtımın önemine değindi. Prof. Dr. Gürol Okay ise 
konuşmasında 8885 hektarlık zeytinlikten 1 milyon 
100 bin ton olarak gerçekleşen zeytin rekoltesinin 
üretim açısıncdn dünya ortalamasının altında kaldığı 
nı söyledi. Ticaret vç Sanayi Bakanlığı Ölçüler ve 
Ayarlar Kalite kontrol Genel Müdür Yardımcısı En 

ver Sak, Bakanlık olarak yurt çapında geniş. bir 
kontrol; çalışması yaptıklarını, zeytijnde ihracatta am 
balaj sorunun çözülmesini istedi. Tariş Genel Mü 
dür Yardımcısı Selami Doğanay ise, 100 kooperati 

fi ve 100 bin üyesi ile Tariş’in 5 Aide yağlık 
zeytinin yanısıra yılda 1500 ton civarında sofralık 
zeytin alımı yaptığını belirterek, zeytinin destekleme 
kampanyası alınması isteğinin üretici ve birlikler 
acısından faydalımı yoksa zararlımı olacağının iyi 

tartışılmasını isteyerek, Birliklerde seçilmişler ile atan 
mışlardan oluşan kadrolardaki sürtüşmelerin hizmet 
akışını zaman zaman aksattığını belirterek, BirlîlK 
(erde demokratikleşmeye hız verilmesini istedi.

MİLLİ KOMİTE KURULMALI
Bornova Zeytincilik Araştırma Endistüşü Müdürü 

Cemil Sarıfak ise yaptığı konuşmasında ülkedeki 
100 bin ton bitkisel yağ açığının zeytinyağı tüke 
tiimek suretiyle kapatılmasını isteyerek, ülkede ve" 
rimden düşmüş ve mevcut zeytin ağaçlarının yüz 
de 20’sini oluşturan yaşlı zeytin ağaçlarında devlet 
desteğinde gençleştirme çalışmalarına süratle başla

nılmasını, Makilik (fundalık) alanların ise bürckra 
tik düzenlemeler yapılarak zeytinlik plantasyonlarına 
tahsis edilmesini, kurulması düşünülen Milli kıra 
Komitesi yerine Türkiye Zeytinciliğini Geliştirme ve 
Araştırma Vaikfı TÛZGEV'in oluşturulmasını önerdi.

Bursa Gıda Araştırma Entitsüü Müdürü Nadir 
Işık, zeytin solamuracıhğı ve teknolojilinde yenilikle 
rin önemine değinirken. Tarım ve Köyişleri Bakan 

lığı Gıda ve Yem Kontrol Şube Müdürü Semih 
Koksal, ülke genelinde Gıda sanayi envarter çalış 

masını tamamladıklarını, pek çok gıda sanayi kürü 
tuşunun 'bakanlıkça ruhsatlandınlmığını belirtti. Gem 
lük Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarışen ise 

yaptığı konuşmasında her yıl 20 ila 50 bin ton 
arasında seyreden zeytin stoklarının, eritilmesi gerek 
tiğîr.i, üretimden, işlemeye, tarladan, pazara kadar 
(rastlanılan sorunları anlattı ve bunların çözülmesi 
için destek verilmesini istedi.

Toplantının kapanış ve değerlendirme konuşmasını 
yapan TOBB Sanayi Dairesi Başkanı Dr. Meftune 
Emiroğlu, "Toplantıya katılan (tüm konuşmacılara 
teşekkür ederek, seiktörün sorunlarının çok iyi) teş 
his edildiğini, şimdiye değin Gemlik’te düzenlenen 
bu 3.ncü toplantıda ve yuvarlak masada belirtilen 
sorunların çözümü cıh ilgili bakanlıkların, meslek 
örgütlerinin ve sektör mensuplarının iyi bir diyaloğ 
içersine girmelerini ve zeytinde standartlın acilen 

uygulanması gereğine dikkat çekti.
Zeytincilik paneline 'katılan konuklara cumartesi 

-akşamı Atamer Tesislerinde bir akşam yemeği ve 
nildi!. Gece sahilde körfez turu yapıldı.

Basın Bayramı Kutlandı
Sansürün kaldırılışının 84.r.cû yıldönümünde, İlçe 

mizdeki basın mensuplarına ANAP Gençlik Komite 
si tarafından yemek verildi.

Deniz Restaurant’ta veriler, akşam yemeğine ilçe 
mizde yayınlanan Gemlik, Gemlik Körfez ve Çağrı 
Gazetelerinin sahipleri. yazarları ile Bursa’daki 

yerel gazetelerde görev yapan gazeteciler ve eşte 
ri katıldı. ANAP Gençlik Komisyonu Yönetim Kuru 
lu. ANAP İlçe Başkanı Nurettin Avcı ve eşleri 

katıldılar.
Türlk basınının ve yerel gazetelerin sorunlarının 

tartışıldığı bir sohbet havası idinde geçen yemekte 
ANAP Gençlik Komisyonu Başkanı Mehmet Dinç 
Özgür, Demokratik ve sorunsuz bir basın için her 
türlü çalışmaya hazır olduklarını belirterek. Basının 
4.ncü kuvvet olgusunu sürdürebilmesi için tüm ka 
mu kuruluşu ve partilerin de gerekli ilgiyi göster 
melerini istedi.

Küçük Zaferin acı sonu
(sınıf öğreniisl Zafer Yüksel, annesi ve kardeşleri 
Yİlmaz (8) ve Uğur (4) ile blrlikteı Gemlik'te otu 

ran dedesi Müstecap Şen’in yanına geldiler.
Cumartesi günü, dedeleri Müstecep Şen, torunları 

r.ı ve kızını alarak Kumla'ya piknik yapmaya getir 
di. Abdullah Arslan Bulvarındaki Akarsu Çay Ibah 
çesinde bir masaya oturdular. Bu arada1 küçük Za 
fer, dedesinin "Aman fazla gitme boğulurdun" 
(ikazlarına rağmen sık sık denize girip çıkmaya: 
başladı. Saat 14.30 sıralarında tekrar denize giren 
küçük Zafer, bir daha gözükmeyince dedesi, anne 

fci ve sahildeki vatandaşlar tarafından, aranmaya 
başlandı.

Yarım saatlik aramadan sonra denizde yapılan 
araştırmada, küçük Zafer’in kıyıdan yaklaşık 30 met 

re uzakhkta cesedi bulundu. Abesini ve yazlıkçıla 
rı yasa boğan olaydan sonra, anne Sevim Yüksel, 
doktor müdahalesi ile kendine gelebildi.

Gemlik Esnafının kalkınması düşünce
siyle ilçemizde yapmaya karar verdiğim 
sünnet cemiyetimizde, hiçbir sözlerini ye
rine getiremeyen, kötü bir yemek ve ser
vis veren müessese için Dost ve Akraba- 
(arımızdan özür dileriz. ; ♦

Ayşen - Haluk KANER

SATILIK İŞYERİ
Hamidiye Mh. İstiklal Cad. Sözer 

Apt. No. 101 D. 1 ve 2 Kaloriferli 
240 m2 işyeri satılıktır.

Tel : 13846 - 12048 Gemlik

TELEFON. DEĞİŞİKLİĞİ 
10934 olan telefonum 48234 olarak 

değişmiştir.

BALOĞLU TİCARET

(■GEMLİKTE EVLENİN'’

Körfez
HAFTALIK SİYAHİ GA36TE

Reem* İlanlar Tek Sütün On. 
lora ve Mctıksme ilanlar» Cm

Zayf hanları

Demek Kongre İlanları
Kooperatif Kongre İlanları

Tüzük İlanları sayfa sayısı dikkate

9.000 lU
25.000 TL.

100.000 TU
190.000 TL-

alınır. 500.000

Yıllık

Altı Aylık

100.000 IV.

90.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılar ycMnkma^ 
yayınlanmasın geri verilmez.
Gazetemiz bcMn ahlak yasanına uymağa tadhHM

Kapaklı 
cinayeti 
aydınlandı
rine zeytin- Halinde buluna^ tüccarlar, işyerinin açık 

bırakılmasından şüphelenerek Kapaklı da öldürülen 
şahıs eşkali İn i| öğrendikten sonra, cinayette öldürülo 
sah’sın- kimliği belirlendi.

Cesedin kimlik teşbih için cŞflS Ahmet Sükun’un eşin 
riin yakınları Bursa’ya Adli Tıp’a gittiler.

TEFECİLİK İDDİASI
1984 yılında Adana dan gelerek Gemllk'e yerleşen 

ikinci evliliğini İlçemizde yapan Ahmet Sükun’un piyasa 
da sıkışan tüccara çek ve senet kırarak tefecilik 
yaptığı iddia edildi. Cinayetin bu nedenle işlenmiş o 
loblleceği ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturmaya Jandarma ve Savcılıkça 
başlandı.

ÇATAK GiYiM‘DE
Yaz Ucuzluğu Başladı

Gömlekler - Takım Elbiseler 
Bay Bayan ve Çocuk 
Giysileri - Trşörtler

FİYATLAR GÖRÜLMEĞE DEĞER

ALİ ÇATAK ve OĞULLARI
Demîrsubaşı Mh. Mesudiye Sk, Otel 
Umurbey Altı Tel : 12075 Gemlik



r MODÜHÜ : KADRİ GÜLER T

E YIL : 20 SAYI : 918 «

Kuruluş Tarihi : 1C Haziran 1973 f
Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar. p

DİZGİ VE BASM

Mirice Mottovecılık ve A m bata) Soneyi İd : 11*7

YÖNETİM MERKEZİ :
İstiklal «a Bürçay Posofı Td : 14MM MMLİK

28 TEMMUZ 1992 SALI 3RYRA : 4

SAYIN GEMLİKLİLER
İşçiler, Memurlar, Esnaflar, Apartman Yöneticileri Fabrika Sahipleri

9 ISITAN ODUN / KÖMÜR TANZİMİNDE
e AMERİKAN PETRO-KOK Kömürü (Parça - Toz)

( Külsüz Dumansız )

• YIKANMIŞ ELENMİŞ SOMA Kömürü
( Taşsız Tozsuz )

• ISIYAK Preslenmiş Talaş Odunu
• KURU MEŞE ODUNU ve diğer çeşitleriyle

SATIŞLARA BAŞLANMIŞTIR

Yılların güvencesiyle size hizmet veren 
KATI YAKITTA Güvenilir isim

i is,tan tTD-ŞTi-
ISITAN Odun Kömür Tanzimi
Ilıca Cad. Çiğdem Sk. 1/A Tel: 14911 Gemlik

SATILIK ARSALAR
Gemlik Çukurbahçe mev

kiinde, 7000 m2 ve 4000 m2 
yüzölçümlü, imar durumlu 
iki arsa 3.8.1992 günü 14.oo te 
yazı işleri müdürlüğünce açık 
arttırma yolıi ile satılacaktır. 
Duyrulur.

Kaymakam Coşkun Ertürkün 
veda mesajı

Saygıdeğer Gemlikliler,

Kaymakam Coşkun Ertürk
nın Özal’in istekleri doğrultusunda bazı değişiklikle 

re gittiği de belirt İdi. Onaylanan kararnamenin 
yayınlanmak üzere Resmi Gazete’ye gönderildiği

Bu arada Gemlik'te 5 yıldır görev yapan Coş 
kitin Ertürk'ün Antalla ili Vali Yardımcılığına 
atandığı öğrenildi. İlçede başarılı çalışmaları bulu 
nan evTi ve 1 çocuk babası Kaymakam Coşkun Er 
türk'ün eşi Benan Ertür|k'te Gemfiik Atattürtc Mkoku 

lunda öğrenmenlik yapıyor.
öte yandan Ertürk’ten boşalacak ilçe Kaymakam 

lığına Ünye Kaymakamı Orhan Işın'ın atanacağı bil 
dirilirken, Bursa Vali yardımcılığının yanısıra Orhan 

gaZi ve İnegöl Kaymakamlarının da görev yerlerinin 
değiştirildiği belirtildi.

6 Rus Sınırdışı
pı.an pasaport kontrollerinde vize sürelerinin, geçmiş 

olduğlu görüldü.' İçlerinden Türkçe konuşan ve Gür 
cü kökenli olduğu tesbit edilen Mavrodov Dioris'in 
jandarmaya 10 günlük sağ.ık raporu sunması üze 
rine, Buıisa’yo gönderildiler. Emniyet Müdürlüğü Ya 
bancılar Şubesi Rus'ları sınırdışı etti.

Aferin Garsona
şündüğü cüzdanı bulan genç garson Uğur Çiftçi, 
hiç düşünmeden cüzdan! gazino sahibi' Mustafa Al 

a götürecek cüzdan sahibinin bulunmasını istedi. 
Cüzdanı açıp bakan Mustafa Ak, içinde Bekir Peh 
livian’a ait 1 adet ehliyet, 5 milyon 500 bin (lira 
lük çek ve 6 bir. 650 Alman Markı olduğunu 

gördü.

Zaman kaybetmeden ehliyetteki işimden yo|la çıka 
rak paraların sahibini arayan Ak Emlakçi Bekir 
Pehlivan'ı bularak paranın teslim edilmesine yardım) 
cı oldu.

Kendisine cüzdanını düşürdüğü haber veHilenö ka 
dian (hiçbir şeyin farkında olmayan Bekir Petflivan, 
durumu öğrenince önce şaşırdı daha sonra farkına 
varınca cüzdanı bulan Uğur Çiftçi ve gazino sahi 
bine teşekkür etti. Günü yaklaşan senetleri oldu 
jğunu söyleyen Pehlivan, "Paraâar bulunup teslim 
edilmeseydi oldukça güç durumda kalacaktım" dedi.

Cüzdanı bufan Uğur Çiftçimi çalıştığı Çamlık Ga 
zinosunda ziyaret eden Bekir Pehlivan, kendisine 
300 mark vererek ödüllendirirken, dürüst garson 
Uğur bu parayı almak istem ediysede ısrarları kıra 
mayarak almak zorunda Ikdldı.

Gemlik Kaymakamlığındaki 5 yıllık yasal göhev 

süremi doldurduğum için Antalya Vali Yardımcılığı 
na atanmış bulunuyorum.

Gemlik Kaymakamlığında görev yaptığım süre zar 
fır.da gerek 'kamu görevlilerinden gerekse Gemlik 

halkından devamlı yakınlık ve yardım gördüm. Bu 

necbnle şükranlarımı sunmayı bir görev addediyorum.

Benden sonra görevi devralacak olan değerli mes 
lekdaşım Sayın Orhan Işır.'a başarılar temenni ede 

rim.

En iyi duygularımla tüm Gemliklilere sağlıklı ve 
mutlu bir yaşam temenni ederek allahaısmarladık 
diyorum. Saygılarımla,

Coşkun ERTÜRK

Gemlik Kaymakamı

Dört kişi yanarak öldü
Kazada düğün otobüsünde bulunan Handan Korey 

han, Salih Can Koreyhan, Pembe Koreyhan, Ay 
gen Koreyhan, Şükrü özcan, Pembe Özcan ve
Aytün Emirgen yaralanarak kaldırıldıkları Devlet 

Hastanesinde tedavi altına alınırlarken, camdan dı 
şan fırlayarak ölümden dönen Ahmet Yazarda Bur 
tea Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

YENİ ’ıŞYERİMİZDE SÎZLERE KALİTELİ VE UYGUN 
FİYATLARLA HİZMET ETMEKTEN GURUR 
DUYMAKTAYIZ. GÖSTERDİĞİNİZ İLGİYE 
MİNNETTARIZ.

ÇİN ÇİN Züccaciye
EMSAN YETKİLİ BAYİİ 

PAŞABAHÇE MAMÜLLERİ

YENİ ÇARŞI GEMLİK

Kumla’da bıçaklama
işlmli şahıs, site önünde oturan Selehattin Sağ 
(30) ve Levent Yakın (16) isimli şahıslara "Ne
Bakıyorsunuz ulan” deyince, Selehattin Sağ|i|a tar 

(tışmaya girdi. Olayın büyümesi üzerine kavgaya tu 
tuşan gençlerden Ulaş Konak yanında taşıdığı bı 
çağı çekerek, Selehattin Sağ’ı çeşitli yerlerinden 
bıçakladı'. Konak, kavgayı ayırmak isteyen levent 
Yaikın'tdo bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı.

Olaydan sonra alclrkları bıçak darbe.eri ile ağır 

yaralanan Selehattin Sağ ve Levent Yakrn’m flk te 
davi.eri Gemlik Devlet Hastanesinde yapıldıktan son 

ra, Bursa Devlet Hastanesine sevk edilirlerken, o 
laydan sonra kaçan Ulaş Konak'ın aranmasına de 

vam ediliyor.
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