
Bankacılar Arasında Değişim
Gemlik’te Banka Müdürleri arasında yer değiştirme fırtınası esiyor. Ak- 

bank Müdürü ve Ziraat Bankası Müdürleri başka yerlere atanırken, İş Bankası 
Müdürü Emekliliğini istedi

Ziraat Bankan Müdürü llhami Turhan İpsala’ya atanırken, bu göreve 
Adana’nın Ceyhan ilçesinden llhami Arhadan getirildi. 26 yıllık bankacı olan 
llhami Turhan İlçemizde 3 yıldır görev yapıyordu.

Akkank Şube Müdürü Halim Yiğit ise Karacabey Şube Müdürlüğüne
Devamı Sayfa 3 te

Noksanlar tamamlandı Eylül’de açılış var...

Limona dev vinç
monte edildi

> ELEKTRONİK BİR KUMANDA MERKEZİNDEN YÖNETİLEN DEV VİNÇ, 20 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE, 
40 TON KALDIRMA KAPASİTELİ, 360 DERECE HA REKET YETENEKLİ KAMERALAR YARDIMIYLA BOŞAL 
TILACAK YERİ SANTRALDAN YÖNETME İMKANI VAR- .

Gemlik Liman ve Depolama Tesislerinde büyük 
açılışa az bir zaman kaldı. 'Almanya ve Fransa 
dan İthal edilen iki dev vinç; çalışmaya başladı.

feemlik Belediyesinin BİSAŞ firması ile ortaklaşa 
yaptırdıkları .Türkiye'nin- ilk özel limanında son ça 
lışmalar yapılıyor. Liman işletmeleri Genel Müdürü 
Ziya Alkan, resmi açılışın Eylül ayında yapılacağı 
nı bildirdi.

Yükleme ve boşaltma çalışmaları Şubat ayından 
beri devam etten Gemlik Liman ve Depolama Te 
sisle, i (GEMPORT)nde çok ^yüksek verim elde edil 
diğini bildiren Genel Müdür Alkan, şöyle konuştu :

"Deneme çalışmalarımız coik başarılı geçti. Bunu 
biri örnekle şöyle açıklayabilirim. Limanımıza gelen 
30 bin tonluk bir kömür yükü 4.5 günde boşal 
tıktı. Bu bir rekordur. Bunun nedeni de işletmemiz 
de £4 saat hizmet verecek düzenlemenin bulunma 
sidir.”

‘Almanya’dan ithal edilen dev vinç hakkında da

Yasaklar sürüyor, balık fiyatları el yakıyor

BALIKÇILAR’DA HEYECANLI BEKLEYİŞ
Cemal KIRGIZ

1 Eylül’de sona erecek olan avlanma yasaklarının 
bitmesine yaklaşık 1 ay kala Gemlik'U balıkçılar 
denize inme için hazırlıklara başladı.

Motor ve ağlarının bakım çalışmalarını hızlandıran 
balıkçılar, Motorlarının boya, temizlik ağlarının ise 
yıktık, sökük ve yama yerlerinin onarımını büyük 

bir titizlikle sürdürüyorlar.
1 Nisan’da başlayan avlanma yasaklarının kendıiie 

fini zor duruma bıraktığını söyleyen balıkçılar, M 
Eylül’ü özlemle beklediklerini ve bu av sezonundan 
umutlu olduklarını sözlerine eklediler.

Balık fiyatiannddki dalgalanmanın avlanma yasak

HAFTAYA BAKIŞ
MAGANDA KÜLTÜR...

Kadri Güler
Maganda Kültürü son yıllarda sıkça duyulan bifj 

deyim oldu. Daha çok kaba, yakışmayan, sırıtan, ’ 
görgüsüz anlamında da kullanılıyor.

Yaz aylarında turisttik bölgelerde Maganda Kültü 
rü , -.kendini etkili 'bir şekilde gösteriyor.

Birkaç yıl önce, Bodrum'a kısa bir tatile gitti 
ğimde, Gemlik ve yöresinden çok değişik bir tatil 
ortamıyla karşılaşmıştım. Her tlraf yabancı turistler 

le doluydu..
Güneşten olduğunca fazla yararlanmak isteyen bu 

insanlar, günün her saatinde, deniz kenarında veyd 
havuz başında üzerlerinde bulunan küçü^ bez par 
zçosını da.çıkararak özgürce doğadan yararlanıyor 
tardı.

öylesine doğal 'bir ortam yartotfjmışki, bizler bu 
ortamda sıkılarak renize giriyor, güneşleniyor, den 
siz bir bakışla karşımızdakiler! riahatsız etmekten 
çekiniyorduk. ■ hı İÜ1 î'b1 । ' •

Devamı Sayfa 2’de 

bilgi veren ■ Genel Müdür Alkan açıklamışını şöy 
le sürdürdü :

"Türkiye limanlarında ilik kez bizim limanımıza! ge 
tirilen 20 milyar lira değerindeki GOTUTWALD mar 
ka vinçi denemeleri çok başarılı geçti. 40 ton 
yük kaldırma kapasitesi olan bu vinç dünyanın bel 
li başlı büyük limanlarında kuHanrlıyor. Çok amaçlı 
hizmet verecek olan vinçin çalışma sistemi santra 
İmdeki elektroniik kumanda tablosundan son sistem 
bir donanım ile ietare ediliyor. Şöyleki. oparatör 
yükünü ambara nedeye boşaltacağını önündeki mo 
nitörden izleyebiliyor. Fransa’dan ithal edilen 4 mil 
yar lira değerindeki gezici kontenyr vinoide hizme 
te hazır. Bu vincimiz 4 konteynr’i üst üste yükle 
yebiliyor."

Limanda yük boşaltma ve yükleme fiyatlarının 
diğerli limanlardan daha Ucuz olduğunu belirten Af 
kan, 3 rıhtımın de hizmete açık olduğunu, 2500m2 
(kapalı modern ambarın çalışmakta Olduğunu bildirdi.

•larından kaynaklandığını ( söyleyen balıkçılar, 1 Eylül 
den sonra fiyatların yarı yarıya ineceğini ve bolla i 
şacağını iddia ettiler. 1

Gemiik’lıi balıkçılar! deniz kirliliğinin avlanmayı et I 
kileylp etkilemiyeceği sorusuna ise, "Kirlilik faktörü 1 
nü ve yasak avlanmayı göz önüne alıyoruz fakat 
Allahtan^ urnut kesilmez" şeklinde yanıt verdiler.

Öte yandan küçük tekneler amatör balıkçılar ve 
yasak avlanma sonucu Gemlik Bahkhaline getirile 

rek satışa sunulan balık çeşitleri ve fiyatları ise 
şöyle : Hamsi 20,25 bin, sardalye 15,20 bin, ufak 
istavrit 25 bin, iri istavrit 40,50 bin uskumru 65 
75 bin, kalkart 130 bin, levrek 175 bin Hra.

Atatürk’ün Armutlu’ya gelişinin 
58. nci yıldönümü kutlama 
hazırlıklarına başlandı

Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk’ün Armut 
tu’ya gelişinin 58.nci yıldönümü 9 Ağustos Pazar 
günü kutlanacak.

Devamı Sayfa 3'te

Folklorcular altın Portokal yolcusu

Folkiörcüier Antalya yolcusu
Gemlik Hal'k Dansları Folklor Derneği kendi ya 

ğıyla kavrulmaya devam ediyor.

Gazeteci ihsan Bölük Evlendi
Gazetemizin eski muhabirlerinden Bursa Hakimiyet 

Gazetesi spor muhabiri Nisan Bölük, , Berna Ulu 
taŞ’lo hayatını birleştirdi.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Belediye Düğün Sa 
lonunda yapılan evlenme törenine Bollük ve Ulutaş

______ Devamı Sayfa 3'te_____

I Veda yemekleri verildi
I Kaymakam Ertürk bugün
i görevinden ayrılıyor

Antalya Vali Yardımcılığı görevine atanan Kayma 
kam Coşkun Ertürk, bugün ilçemizden ayrılıyor. Er 

î türk'e hafta boyunca "Veda Yemekleri" verilet.
Beş yıidan beri ilçemizde Kaymakamlık görevini 

yürüten Ccşkun Ertürk için geçtiğimiz hafta Gem 
i lik Rotary Kulübündeki haftalık toplantıda ilk veda 

yemeği verildi. Kulüp Başkanı Nail Örgün, Ertürk'e 
’ Gemlik Rotary Kulübünün flamasını armağan etti. 
• Kaymakamlık'ta görev yapan memurlarda hafta için
■ de Kcnak Kebap Salonunda Coşkun ve Berna 'Er 
î türk içir, öğle yemeği verdiler.

Devamı Sayfa 4'te

Jandarma ipuçlarını değerlendiriyor

Kapaklı Cinayeti
Soruşturması Sürüyor

Geçtiğimiz hafta Kapaklı Köyü Çakaldere Mevki 
inde başından tek kurşunla öldürülmüş olara^ 'bu 

’ llunan Gemlik’in tanınmış zeytin tüccarlarından Ahmet 
Sükün'un cinayetindeki gizlilik devam ediyor.

^Devamı Sayfa 3'te

| 7 Kişilik aileye 186 yıl hapis istendi

! LİNÇ DAVASI BAŞLADI
Gemililk’te 20 milyon liralık alacak yüzünden «ar 

.çıkan tartışmada iki kişinin öldürülmesiyle ilgili da 
vaya geçtiğimiz mafta baştandı.

Bursa 2.nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüler.- ilk 
duriuşmada, olaya 'adları karışan Cetinkaya ailesin 
den 7 kişi yargılandı. Savcı, Cetinkaya ailesinin 
|her ferdi için 24 y,ıl ağır hapis cezası istecli.

Yusuf İhsan, -Şifa, Nadide ve Şekküre Cetinkaya 
r.ın tutuklu olarak yargılandıkları 'ilk duruşmaya, hak 
iarında gıyabi tutuklama karart çıkan Akın Zeynep 
ve Erziban Cetinkaya katılmadılar. Cetinkaya aile 
sinden alacağını beraberindeki iki kişiyle tahsilata 
gidince kanlı olaya 'neden olduğu ileni sürülen Yü 
cel Haşıl'da tutuklu yargılanıyor.

Devamı Sayfa 4'te

j Romanya’ya ihracat
Gemlik Limanından Romanya'ya Patetes ve. Karpuz 

İ ihracatına başlandı.
A-kyüz İthalat ve ihracat İA.Ş. tarafından İnegöl 

den TIR ve kcmyonlarla getirilen 1000 ton Patetes 
ve 150 ton Karpuz "Fikret Atasöy" gemisine yük 
Ipr.iyor.

Romanya'ya daha öncede Gemlik Limanından Pa 
tates. Soğan, Karpuz, Kavun ve Şeftali ihracatı ya 
pıldığı bildirildıi.

________ _______________________________ ;

Özel Köseoğlu Lisesi’ne kayıtlar başladı
Yazısı Sayfa 3 te

TAŞI GEDİĞİNE

NUMARA...
KARAYOLLARININ NUMARASI DA DEĞİŞTİR!
LİYORMUŞ...
SİYASETı'DE TİCARETTE’DE BİR DEĞİŞĞ0İLSE.‘.'?

«HEP AYNI NUMARALAR...
BAK BAK DUR...

İnan Tamer
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HAFTAYA BAKIŞ

MAGANDA KÜLTÜR...
Kadri Güler

Birkaç gün içinde bu sıkılganlık ortadan kalktı. 
Herkes istediği şekilde, görgü kuralları içinde ha 
rekete bdşladı.

Bir gün, yabancı bayanların etrafını sanan bir 
grup "maganda" ile (karşılaştık. Bakışlarıyla karşıla 

rındakileri rahatsız eden bu grup, yabancı bayanla 
rtn yşrlerinden 'kalkıp gitmelerine neden oldu.

. X X
Bu konuya neden girdin diyebilirsiniz.
Maganab Kültürü ile başlamıştım söze. Bu kültü 

rün esintSIerinif ilçemizde de görmekteyim.
Gemlik Belediyesi Prof. Muammer Aksoy Kordonu 

nu halkın hizmetine açtı. Akşamları burada dolaş 
manın tadına varılmıyor. Her yer yemyeşil, oturma 
'grupları çokça. İnsanımız rahat etsin, denizin esin 
tisini soluğunda duysun istenmiş. Oldukça da ba 
şarlı olunmuş...

Bu yetmemiş, geçmiş kültür birikimlerini insanımı 
iza göstermek için eski eserleri yeşillikler anasına 
serpiştirmişler. Dünle bugün arasında böylece bir 
bağ kurujsun 'istenmiş,..

Gazeteci gözlemiyle bakıyorum günlerdir ve olum 
suzluğa düşerek, acaba bize uu tür hizmetler ge 
rjöksiz mİ diye hayıflanıyorum.

İnsanımız güzeli sevmiyor. Yeşili sevmiyor, doğayı 
. sevmiyor...

Çocuklar anne ve babaların gözleri önünde çim 
teri yok ediyor. Koca kooa adamlar, kadınlar, el 

terinde birer kiloluk ayçekirdeği torbası, çıt çıt yiyip 
atıyorlar yerlere. Mısırlar kemiriliyor,' etraf çöp ko 
vasi dolu atılıyori yerlere...

Belediye ne yapsın bunlara. Herkesin başına bir 
görevli koyamazlar ya!

Demek diyorum sonra kendi kendime. Biz, toplu 
ma daha ayçekirdeği yeme kültürünü, mısır yeme 
kültürünü verememişte. Bu kültürü almak için kent 
II olmağa gerek yoık. Çevreye bakılsa yeter sanı 
rız. Ayçekirdeğini ve mısırı yemesini bilmeyen, çim 
teri bile bile çiğneyen ihsanın kültürüdür; işte Ma 
ganda kültürü.

Bu kültünü aşmamız gerekli, güzeli, iyiyi’ koruma 
mız gerekli elbirliğiyle...

X X
Son günlerde Gemlik trafiği herkesi üzer oldu, 

tetiklal Caddesi yazlıklara gidenlerin araçlarıyla iş 
leyemez halde. Konvoylar uzadıkça uzuyor.

İstiklal Caddesinde tek yönlü park, acilen kaldı 
rılmalı. Yük indirme boşaltma dışında hiçbir araç 
bu caddede bırakılmamalı.

Trafik denetimi yalnız Ahmet Dural Meydanında 
değjil, tüm İstiklal Caddesinde motorlu araçlarla 

sağlanmalı.
(Ayrıca, Kumla Caddesinde de araç parkı yasak 

lanmalı. Bu konuda İlçe Trafik komisyonu veya il 
gili birimler acil önlem almalı. Yoksa trafik sinir 
bozmaya devam edecek.

Vefat ve Başsağlığı
72 nolu Zeytin T.S. Kooperatifi 

Yönetim Kurulu Üyesi

AHMET KAYNATMA
2.8.1992 günü vefat etmiştir. Kendi
sine yüce Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine başsağlığı dileriz.

72 nolu Gemlik Zeytin T.S. Koop. 
YÖNTİM KURULU

KAYIP
16 (ZO 541 plckdlı aracıma alt Ruhsatnamem 

kaybolmuştur. .Hükümsüzdür.

CEMAL AKKAN

TEŞEKKÜR
11.7.1992 Günü Kızımız Anıl ile Oğlumuz Gökhan'ın Gemlik 

Atamer Turistik Tesislerindeki Düğün törenlerine bizzat gelerek 
çelenk göndererek ve telgraf çekerek bizleri onurlandıran Tüm 
dostlarımız ile Bursa D.Y.P. İl Başkanı Sayın Kemal Cantür ve ar
kadaşları ile. Bursa Milletvekilleri Turhan Tayan (D.Y.P. Gurup 
Başkanı), Mehmet Gazioğlu (Kit Komisyon Başkanı), Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü ve Yılmaz Ovalı’ya, Kemalpaşa Belediye Başkam Saa
dettin Sarcan, İnegöl Belediye Başkanı Cemal Arık, İznik Belediye 
Başkanı Mehmet Kaman, Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Ay'a 
Türkiye Etibank Genel Müdür Muavini İbrahim Bilgen’e ve

Devlet Bakanımız Sayın
Cavit Çağlar'a

Başbakanımız Sayın
SÜLEYMAN DEMİREL'E

Teşekkür ve şükranlarımızı sunarız
Ayrıca, güzel ikram ve hizmetlerinden dolayı Atamer'in Tüm 

Ahçı, Şef ve garsonlarına, müzikleri ile düğünümüzü neşelendiren 
Piyanist Özcan ve arkadaşlarına, Atamer Tesisleri Sahibi Sayın Ah 
met Atamer’e Teşekkür ve Şükranlarımızı sunuyoruz.

Müjgan ve Aydın Ülkü ve İsmail
Erenoğlu Dönmez

KAYIP KAYIP
Bursa Milli Piyango Şube Müdürlüğünden ajdığım

Ruhsatnamemi ve kaşelerimi kaybettim. Hükümsüzdür

NEVZAT YILMAZ

KAYIP
Bursa Trafik Şube Müdürlüğünden aldığım Ehliyeti 

mi 'kaybettim. Hükümsüzdün

RAMAZAN ŞENUSLU

ÇATAK GiYİM‘DE
Yaz Ucuzluğu Başladı 

Gömlekler - Takım Elbiseler 
Bay Bayan ve Çocuk 
Giysileri - Trşörtler 

FİYATLAR GÖRÜLMEĞE DEĞER

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

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

ilan ve reklamlarınız için 
bizi arayın

KÖRFEZ REKLAM
TEL : FAKS: 14223 - 11797

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım Nüfus Cüz 

danımı kaybettim. Hükümsüzdür.

CAFER ÇEVİK

SATILIK İŞYERİ
Hamidiye Mh. İstiklal Cad. Sözer 

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

Tel : 13846 - 12048 Gemlik

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

ÇİN ÇİN Züccaciye
EMSAN YETKİLİ BAYİİ 

PAŞABAHÇE MAMÛLLERİ

YBNİ ÇARŞI 9EMLİK

ar m ı»

KMrfez
HAFTALIK OİYAÜ GAZETE

Rmhv Üankr Tek Süitin Om. 7.CK» TL
icra ve Mahkeme İlanları Cm. 1.000 tL

Zayf Banlan 25.000 TL

Demek Kongre İlanları 100.000 tl
Kooperatif Kongre İlanları 100.000 TL

Tûıük İlanları sayfa eayıeı dikkate ahnır. 500.000
\

ABONE

Yıllık «oaoao it1-

Aiu Aylık 00.000 TL

Gaaeteye gönderilen yanlar yc^mtaneib 
yayıntanmaeın geri vtfrtlmee.
Garatemiz bcmg ahlak yasasına Uymağa taCttÖ 
eder.
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SIRASI GELDİKÇE

Gemlik Anadolu Lisesi Üzerine...

ikfyıl önce ilçemizde bir Anadolu Lisesi açıldı.
Bu irfan yuvasının açılması için, o günlerin iktidar 
parttisl ANAR'ın Gemlik ilçe başkanı Esat Coşkun 

başta olmak üzere parti yöneticileri ve ileri gelen 
leri çok çaba harcadılar. Allah kendilerinden razı 
olsuh.

Oikul, 1991,92 deriş döneminde ilk, defa öğretime 
başladı. Önceleri Ticaret Lisesinden atıha sonra da 
Gemlik Lisesi dersliklerinden yararlanıldı. Hizmet bi 
naşı ve derslikleri ile kapalı spor salonları, bahçe, 
dil labrntuariarım içeren noksansız bir Anadolu Li 

sesi özlenip beklenirken, bunu sağlayacak yer ve 
imkanlar varken, işih kolacına kaçıp Gemlik Anado 
lu Lisesi’nin Umurbey Köyü ortaoikulu bu işi görür 
diye Umurbey Köyü'ne nakletmek düşüncesi, hangi 
aklı evvel veya Evvellerin işi acaba?.

12,13 yaşındaki çocukların kış kıyamette, sabahın 
köründe, yağmurda, karda, soğukta Gemlik’ten kal 
kıp köye nasıl gidecekleri, ne ile gidecekleri, bir 
yıl süresince uykusuz yorgun argın vardıkları okulla 

I rında nasıl başarılı ölebilecekleri, öğle yemeklerini 
nasıl ve neıeıde yiyebilecekleri dikkate aiınmadan 
ve hiç düşünülmeden politik amaçla Umurbey’li 

seçmen’e şirin görünmek ANAP düşüncesini Köyden 
tasviye edebilmek için rahmetli, CELAL BAYAR’ın 
adım da Gemlik Anadolu Lisesine vererek siyaset 
çiler siyasi çıkar sağlayacaklar. İş yapıyor görüne 
çekler. Oh ne ala ne memleket.

Nerede görülmüş’ ki; ilçeden köy'e okul taşınsın. 
İlçede yok olsun köy'de var kılınsrs. Olacak işmi. 
Bakıyorumda Gemliik’li hemşerilerim sus pus hiç bir 

I tepki yok. DYP’li, SHP'li, ANAP'lı, DSP’li yerel sr 

' yasetçilerin kılı kıpırdamıyor. Bu işte seyirciler.
Biz Umurbey’de ide Anadolu Lisesi açılmasın demi 
yoruz. Gemlik’teki kapatılmasın diyoruz. Daha iyisi 
yapılsın diyoruz. Tüm köylerimizde Anadolu Lisele 
rînir. açılmasını gönülden diliyoruz. O günleri gör

Kapaklı Cinayeti
Büyük bir gizlilikle yürütülen cinayet soruşturma 

sında, Jandarma Ahmet Sukün’ün öldürüldüğü gece 
bir bayanla buluştuğunu ve 'otelde kaldığını sapta 
dı. Cinayet sırrının Ahmet Sukün’un kadın arkada 
şının bulunmasıyla pamuk ipl'iğ'i gibi çözüme kavu 

şacağıni söyleyen ilgililer, zeytin tüccarının iş ha 
yatıyla iigiili belgeleri! a raşt. rıyorlar.

Ahmet Sukün’u son görenlerden ^li Şirin’in iki 
kez ifadesini alan jandarma soruşturmayı tefecilik 
gönünden de ele alıyor. Bu nedenle Ahmet Su 
kün’a senet ve çek kırdıranlar araştırılıyor.

Ahmet Sukün’un askerde olan oğlu, izlin alarak 
i Gemlik’e geldiği ve ibabasının evıdeh ayrıldığı sıra 

da üzerinde bulunması gerekli cekedi aradığı da 
öğrenildi. Pazar günü Kapaklı Köyüne giden Ahmet 
Sukün’un kardeşi ve oğlu, Çakaldere mevkiinde 
babasının cesedinin bulunduğu yerde ceket aradı, 
ancak bulamadı.

Cinayeti işleyenlerin zeytin tüccarını kadını yem 
kullanarak pusuya düşürmüş olabileceklerini, üzerin 

deki para ve belgeleri de bıdıkları sanılıyor.

Umurbey Belediye Başkanlığından 
İLÂN

Belediyemize ait Tapunun 30, K 8 A Paftasında, 
Î10 Ada'da bulunan -1,3,4,10,11 parsel nolu Arsaları 
metrekaresi 150.000 TL. muhammen bedel ile, yine 
Tapunun 30 K 3 'A Paftasında, 114 Adarda bulu 
r.an 1,2,3,4,5,67 parsel nolu arsaları, metrekaresi' 
100.000 TL. muhammen bedel ile 10 AğustCs 1992 
Pazertesi günü saat 13.30’dan itibaren 'Belediye Sa 
(onunda Açık Artırma 'suretiyle satılacaktır.

Şartnameleri mesaî saatlerinde Belediyede' görüle 
bilir. İlan olunur.

Umurbey Belediye Başkanı 
Pars DÖNMEZ

İnan Tamer
mek istiyoruz.

Okul naklederek yapılmaik istenen şey. ucuz po 
litika. Bir yerden al, bir yere veıi Güç gösterisi. 
Falan milletvekili isterse (neler yapabilir imajı ya 
ratmak. O sayın milletvekili veya milletvekilleri, yerel 
siyasetçiler, sîzlerde güç varj ise ve gücünüz yeti 
yor isel günden güne büyüyen ve gelişen Gemlik 

e dört, dörtlük bir Anadolu Lisesi, bir kapalı spor 
salonu, stadyum, atış poligonu, Halk kütüphanesi, 
tiyatro ve konser salonu. Halk Etitim merkezi, düş 
künler yurdu kazandırın da |g üçünüzü ve hizmet aş 
kınızı görebilelim.

Yapılmasını arzuladıtımız bu hizmetler bugüne ka 
dar Gemlik’e kazandırılomamış ise, babdlanmızın, 
ağabeylerinizin, ağalarınızın ve sîzlerin ihmalinden 

ve kolay siyaset yapmanızdan kaynaklanmıştır.
Gemlik’li olarfak beklediğiniz hizmetleri beldemize 

kazandırın tümüne değerli hemşerimlz Gemliklin gü 

zide evladı, Üçüncü Cumhurbaşkanımız Sayın CE 
LAL BAYAR’m adı gönül rahatlığıyla verilsin. Ona 
bu layıktır. İlçeden köye okul nakledeceksiniz, du 
yara bir plaket 'çakacaksınız, güç kazanıp, seçmen 
kapacaksınız. Hatırlatayım, geçti o günlet geçti.

Sayın KOKSAL TOPTAN, sizi grup başkanlığın.z 
dönemlerinden1 bilgili itidalli, millete ve devlete 
laik bir devlet adamı olarak tanıyor, takdir e’diyo 
yorum. Bakanlığa, 'Milli Eğitim Bakanlığına getirilişi 

Inize inanın en çok sevinenlerdenim. Bu güne ka 
dar görevinizi 'başarı ile yaptığınızı görüyorum. Ucuz 
politika yapanlara fırsat vermeyeceğinize inanıyo 
rum. Gemlik gibi ileri bir ilçeden Anadolu Lisesi 

ni alıp, Gemlik’! bir irfan yuvasından mahrum bı 
rakmayın. 'Bunu gerçekleştirmek isteyenler© imkan 
vermeyiniz. Sîzlerden bunu bekliyoruz. Bu Gemlik’in 
hdkkı. 'Gemlik’linin hakkı. 1946’dan beril düşünceleri 
r.izi bay etti, partilerinizi destekledi. Umurbey’den, 
UmürbeyTden farkı ne?...

Atatürk‘ün Armutlu'ya
58 yıl önce Armutlu’ya gelerek Tarihi Kaplıcalarda 
dinlenen Atatürk’ün anısını jyaşatmak için düzenle 

necek kutlamalarda, Atatürk anıtına çelenk (konula 
cak ve Atatürk’ün motorla kıyıya inişi' sembolize 
edilecek.

''Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve 
Folklor ekiplerinin gösterilerinden sonra Ata’nın kal 

dığı tarihi Armutlu kaplıcası Ve yattığı1 oda gezüe 
eelk.j Odadaki defter ziyaretçilerle açılacak.

Gazeteci İhsan Bölük
ailelerinim yanında, Bursa Büyükşehir Belediye Baş 
kanı Teoman Özalp, Osmangazi Belediye Başlkanı Er 
han Keleşoğlu, Nilüfer Belediye Başkanı Ziya 'Güney, 
ile gazeteci arkadaşları katıldı.

ihsan Bölük, 1979 yılında meslek hayatına mü 
rettip olarak 'başladı. Daha sonra muhabir oldu. 
Bölük, Gemilik Körfez Gazetesi’nıdlen Bursa Hakimi 
yet. Cumhuriyet gazetelerinde bir süre çalıştı. As 
kerlik görevinden sonra yeniden Gazetemizin ve 
Bursa Hakimiyet ‘Gazetesinin muhabirlilkllerinli’ yaptı 

ive 1989 yılında Bursa Hakimiyet Gazetesi ’kadrola 
rina girdi.. ■

Bankacılar arasında
atandı. Bu göreve Bandırma Şube Müdürtü Tuncay 

Aktaş getirildi. Halim Yiğit 3 yıldır ilçemizde gö 
rev yapıyordu. Geçtiğimiz hafta gelerek göreve baş 
layan Turhan Aktaş 'ise 19 yıllık bankacı.

öye yandan, İş .Bankası Gemliik Şube Müdürü 
CemlJ Ciloğlu’da emekliliğini' istedi, ilçemizde ,2 yıl 
dır görev yapan, 25 yıllık memur Cemil Çiloğlu, 

Gemlik’e Gaziantep iş Bankas* Şube Müdüriüğün 
den atanmıştı. Çiloğlu'ndan boşalan yere ise, Or 

hangazi Şube Müdürü Necmi Aygın’ın atandığı öğ 
reni idi.

SAYFA : 3

Özel Köseoğiu Lisesi'ne 
kayıtlar başladı

Gemlik’in ilk özel okulu olan Köseoğiu Lisesi, 
1992/93 öğretim yılı öğrenci kayıtlanna başladı.

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Özel Köseoğiu İlko 
kul ve Lisesinin bü dönem ilk ve orta okul ha 
zırlık bölümlerin© öğrenci alınacağını bildiren Ol<uf 
Müdürü Yıldız Şiretoğlu, Gemlik, Orhangazi ve İznik 
yöresindeki öğrencilere kaliteli eğitim ve öğretim 

vermeyi amaçladıklarını, tecrübeli öğretmen kadrosuy 
la öğrencileri en iyi şekilde yetiştirdiklerini be 
Ürterek, "Bursa'nın cok eski eğitim kuramlarını arat 
mayacck bir eğitim programıyla çalışıyoruz. Öğren 
ti velileri çoraklarını bize güvenle teslim edebilir" 
dedi.

Gayri Menkul Açık Arttırma 
İlanı

Gemlik Sulh Hukuk 
Mahkemesi Satış 
Memurluğundan

DOSYA NO. 1992/16 SATIŞ

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi 
nin 7.3.1992 tarih ve 992/217 sayılı karar gereğin 
ce satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gay 
ri menik'Uİler açık artırma ,ile satışa çıİKarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun,
1— Gemlik ilçesi Fıstıklı Köyü Yayla mevkii paf 

ta 9, parsel 429'da kayıtlı 2000 m2 tarla 60.000.000 
TL. değer ile,

2— Gemlik ilçesi Fıstıklı Köyü 'köy içi mevki 
pafta 19, parsel 429’daki 466 m2 ansa İse 
8.000.000 TL. değer ile satışa çıkarılmıştır.

İmar durumunda «kamuya ait yola cephesi blma 
dığından ifrazı mümkün bü||unmamaixtcdır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— .Satış 8.9.1992 günü saat 1'4.00’den 14.30'a ka 
dar Yazı İşeri Müdürlüğünde açık arttırma suretiyle ya 
pılacaktırj. Bu arttırmada1 tahmin' edilen kıymetin % 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu 

ve satış masraflarını geçmelk şartı ile ihale olunur).
Böytte bir bedelle clıcl çıkmazsa ençök arttıranın 

taahhüdü bak^ kalmak şartı ile 18.8.1992 Cuma günü 
saati 14.00 ^le 14.30 cilasında ikinci arttırmaya çıkanla 
cakân !

Bu arttırmada da ırüçhanilı atacaklılann alacağını ve 
satış masrafarını geçmesi şartıyla °/o 40 nisbetinde' or 

tirana ihale olunacaktır.
Arttırmaya iştirak edeceklerin kıymetin % 10’u nisbe 

tinde pay aikçesi veya bu miktar kadar Milli bin ban 
kanın teminat «mektubunu vermeleri lazımdır.

Satış peşin para ile yapılır Alıcı istediğinde 20 
gün geçmemek üzere mehil verilir. Ipote^ sahibi ala 

cdklılarla diğer (igiLlerin irtifa hakkı sahiplerinin bu 
gayrimenİKUl üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve 
'masraflara dair olan iddialarını belgeleriyle birlikte 
ohbeş gün içinde' dairemize bildirmeleri lazımdır. Alk 
sî tekdirde hakları tapu sicili (le sabit .olmadıkça 
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisnde 
ödenmezse İ.LK.’nun 133 ncü maddesiı gereğince ihale 
feshedilir, i'kiı ihale arasındaki farktan ve % 30 falp 

den alıcı vö kefiller mesul tutularak hiçbir hükme 
hccet kalmaksızın «kendilerinden tahsil ed'slecektîrtı

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebi 
leceği bir yere' dairede asılı olup masrafları verild 
ğinde isteyen alıcıya bir örneğinin gönderileceği sat 
şa iştirak' edenleri şartnameyi görmüş ve mündeıit 

çatını kabul saydacalkkjrı, başkaca bilgi almak' iste 
yenlerin 1992/16 sayılı dosyamıza başvurmaları del 
.. laliye, damga pulu, tapu harç ve masraflarının I 

ihale bedeli üzerinden %12 KDV. alıcıya aittir.
•ilan olunur.-
İc. îf? K. 1126
(I|gil'i|ler tabirine irtifak hakkı
sahipleri dahildldi M. Sadık ŞAFAK

Yazı işleri Müdürü

KAYIP
Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinden 

aldığım ehliyeti mi »kaybettim'. Hükümsüzdür. •

CELAL ÜNAL



SAHİBİ
MÜDÜRÜ

VE SORUMLU 
: KADRİ GÜLE»

Kuruluş Tarihi
Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

YIL : 20 SAYI : 919

: 16 Haziran 1073

İstiklal 6d. Gürçoy Pasajı Tel : 14BM

DİZGİ VE BASKI
rterlez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi lel : 117*7

3 AĞUSTOS 1992 SALI BRYIMı ; 4

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

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

( Külsüz Dumansız )

• YIKANMIŞ ELENMİŞ SOMA Kömürü
( Taşsız Tozsuz )

® (SİYAK Preslenmiş Talaş Odunu
• KURU MEŞE ODUNU ve diğer çeşitleriyle

SATIŞLARA BAŞLANMIŞTIR

Yılların güvencesiyle sîze hizmet veren 
KATI YAKITTA Güvenilir isim

I I İSITAN LTD. ŞTL

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

Gayri Menkul Açık Arttırma İlanı
Gemlik Stıih Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

DOSYA
Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesinin 

7.3.1991 tarih ve 991/114 sayılı karar gereğince sa 
turnasına, karar verilen aşağıda belirtilen gayrimen 
küller açık artırma ile satışa .çıkarılmışör/

Gemlik Topu sicilinde kayıtlı Tapunun Gemlik İKü 
çök Kumla Kiremitocağı mevki pafta 1, parsel 497T 
sahife 5271’de kay ı ıh bağımsız bölüm A—1’de mev 
cut 11355/32—T1355/16—11359,16 arsa paylı

, 1—A—r1 Şok 120 nolu dükkan 32/11355 arsa;,pay 
lı jzeminkat 23-050.000 TL

2—At-1 Blok 123 nolu dükikan 16/11355 arsa 
paylı zeminkat 84.150.000 TL.

3—A—1 Blok 124 'nolu dükkan 16/11355 arsa pay 
lı zeminkat 56.100.000 TL. değer il© satışa çıkartıl 

mıştır.
SATIŞ ŞARTLARI :
1— Satış 8.9.1992 günü saat 14.45’den 15.30'a ka 

dar Adliye Yazı lşjeri| Müd. 15’er daİKİka ara ile' 
açık; artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada 
tahmin edilen kıymetin %75'ni ve rüçhanh alacaklar 
vçrsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarım geç 
mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki Çalmak 
şartı ile .18.9.1992 Cuma günü saat 14.45'den 15.30 
ela ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhanlı alacakların alacağını ve 
satış masraflarını geçmesi şartıyie ®/o4O r.isbetinde 
artırana ‘ihale olunacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %20 nisbe

Folklörcüler Antal’ya Yolcusu

NO. 1992/12 SATIŞ
tinde pay akçesi veya bu miktar kadar milli bir 
bankanın; tem inat mektubunu vermeleri lazımdır. Sa 
tış peşin para ile yapılır, alıcı istediğinde 20 günü 
geçmemek üzere mehil verilir. İpotek sahibi alacak 
iniarla diğeı, ilgililerin irtifa hakkı sahiplerin.n bu 
gayri menkul üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve 

' masraflara dâir olan iddialarını belgeleriyle birlikte 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadık 
ca paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersinde 
'ödenmezse I.İJK.nun 133'noü maddesi gereğince İha 
le feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %30 
faizden alıcı ve kefillerin mesul tutularak hiçbir 
hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil ' edile 
çektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesi^ görebi 
leceği bir yere dairede asılı olup, masrafı verildi 
ğinde isteyen alıcıya bir örneğinin gönderileceği, sa 
tışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ive mündere 
çatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi al 
mak isteyenlerin 1992/12 sayılı satış dosyamıza baş 
vurmaları, dellaiiye, damga resmi, tapu harç ve 
masraflarının ile ihale» bedeli üzerinden %12 K.D.V. 
alıcıya aittir, Man olunur.

İc. İf K. 12b M. Sadık ŞAFAK
(ilgililer tabirine) irtifak hakkı Yazı İşleri Müdürü 
sahipleri dahildir.)

KAYMAKAM
ERTÜRK BUGÜN

İlçe çapında düzenlenen "Veda Yemeği” ise geçti 
ğimiz /lafta Cumartesi gecesi Atamer Tesislerinde 
verilci. Yemekte konuşan Belediye Başkanı Nezih Di 
mili, Coşkun Ertürk'e “Sayın Valim" diye hitap et 
ti. Dimili, konuşmasında, Coşkun Ertürk'ün örnek 
bir devjet aaamı olduğunu vurgulayarak, "Sizi dp 
ha üst görevlerde görmek istiyoruz. Görev aldığım 
süre içinde hiçbir sorunumuz । olmadı. Gemlik'ten : 

iyi anılarla ayrılıyorsunuz" dedi. Belediye Başkanı da 
ha. sonra Kaymakam Ertürk’e Belediye ve Gemlik 
halba adına bir, plaket sundu. »

Vali Yardımcılığına atanan Coşkun Ertürk ise yap 
tığı, konuşmada 5 yıl boyunca Gemlik'te hilçpir 

kötü olay yaşamadığını,, ilçeden çok iyi izlenimlerle 
ayrıldığını belirterek şöyle konuştu b

"Bu gece burada en az 100 aile var. Ben 
ve eşim aranızdan ayrılıyoruz ama; şişleri unutma 

/yacağız. Tekrar Gemlik'e geldiğimiz de bizfere açı 
bir kahve içirecek dostlar bulabileceğiz. Siklere hiz 
met «fdehken hepinizin büyük desteklerini görfdüm. 

Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum."
MUHTARLARDAN VEDA YEMEĞİ

Bugün ilçemizden ayrılacak olan Kaymakam Coş 
|kun Ertürk'e dün de ilçe Muhtarları bir “Veda 
Yemeği'' verdiler. Konak Kebap Salonunaa verilen 
yemekte konuşan Muhtarlar Demeği Başkanı Idrtş 
Kurt, "Muhtarlartn 5 yır boyunca devleti temsil eden 
Kaymakamımız Coşkun Ertürk j ile hiçbir sorunu ol 
madı. Örnek bir Kaymakamı, Vali Yardımcısı ola 
rdk görmekten kıvançllıy^z” dedi. '

Bir süre önce Letonya'nın başkenti Riga’da yapı 
lan Folklor festivalinden dönen folklorcular, yarış 

'malara ve festivallere doymuyorlar, i
İlk olarak 9 Ağustoslta Atatürk'ün Armırtlu’ya 

gelişinin 58.noi yılaör.ümü nedeniyle bu beldede gös 
teri yapacak olan folklorcular, daha sonra, sırasıy 
la M. Kemolpeşa ve Bursa'nın diğer ilçeleriyle 
Gemlilk'in kurtuluşunda çeşitli etkinliklerle halkın kar 
şıeına çıkacaklar. J
öte yandan Dernek Başkanı Ahmet Sürenini gi 

pişimlerimle ekip, Eylül ayında Antalya'da yapılacak 
olan geleneksel Altın Portakal film yarışmasının 

açılışında gösteri yapacaklar.
Dernek Başkanı Ahmet Süren, başarılı bir ekiple 

ri olduğunu ve uluslararası Planda bile* (kendilerin 
den söz ettirdiklerini belirterek amaçlarının Gemlik 
te Uluslararası bir Folklor Şö|leni düzenlemek oldu 
ğunu, sahip çıkıldığı ve imkan tanındığı takdirde 
Türk Folklor ekiplerinin yanısıra 15 değişik ülkenin 
seçkin folklorcularını İlçeye getirebileceğini kaydetti.

Linç Davası Başladı
ilik duruşmada tutuklu sanıklardan baba Yusuf Ih 

san Çetpkayayı tahliye etti.. Hatırlanacağı < gtbi 
tartışma Şırasında Cetinkaya ailesinin yanında çalı 
şan Fahrettin G'üçilü'er’i öldüren Eyüp Kurşun, slla 
hıyla 'birlikte Çetinkaya'lar tarafından yakalanmış, el 
leri ayaklan bağlandıktan sonrâ linç edilmişti.



* SPOT * SPOT * SPOT 
HER TÜRLÜ BEYAZ EŞYA ve ELEKTRONİK 

CİHAZLAR
(İTHAL YERLİ ) 

CAZİP VE UYGUN FİYATLARLA 
KAHRAMAN ELEKTROMARKET’TE

Tel : 17259
K. Kumla Yolu Demiriz Ecz. Karşısı GEMLİK

SHP’li Esnaf 
belediyeden şikayetçi

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Meclis Başkanı hastaları uyardı 

'KALBİNİZİN
DOSTU ZEYTİN VE
ZEYTİNYAĞI

Cemal KIRGIZ

SHP GemlJk • İlçe Teşkilatı Esnaf Komisyonu yap 
tığı basın toplantısında. Belediye Başkanım eleştire 
rek, esnaficrır. sorunlarıyla ilgilenmesini, istediler.

Esnaf Komisyonu Başkanı Mehmet Akyıldız, yaptığı 
açıklamada komisyon olarak .Gemlik Esncfıntr. dilek 
ve şikayetlerini gözün ünde tutarak yapılması gere 

ken işleri dile getirmeye çalıştıklarını söyledi. ,

Başkan Mehmet Akyıldız, "Gemlik Esnafları şu an 
da kiraların yükselişi, bir taraftan gün geçtikçe 
sayıları artan seyyar satıcılar, bir taraftanda esna 
fin sorunfcnnı asgariye indirtecek bir mercinin! bu 

lunmaması, ilçe esnafının işlerini dhha da zorlaş 
tırmaktadır. Bize göre esnafın sorunları Belediye ile 
periyodik günle; içinde -yapılabilecek toplantılar ve 
bu toplantılarda alınan kararların uygulanması ile

Bin Telefonun Numaraları Değişti
İlçenin Hisartepe mahallesi Küçük Sana 

İyi ve Gemsaz mevlkiinde bulunan işyerleri 
ne ait bin telefonun numaralan değişti.

Gemilik PTT ^İlgililerinden alınan bilgiye 
göre Küçük Sanayi Sitesinde kurulan yeni 
otomatik santral nedeniyle, daha önce bir 
ile başlayan yaklaşık bin telefonun numa 
ralart değişerek ön sayıları 48 oldu.

Umurbey Belediye Ambulansı çalındı
Ambulans Hırsızı kaza yaptı

Umurbey Belediyesi Ambulansını çatan Cumhur 
Öztürk (24) adlı alkollü gen, Bursa girişinde kaza 
yapınca az daha ölüyordu.

Arkadaşlarıyla fazla clkoy alan Cumhur Öztürk, 
Belediye Sarayının önünde park eden ambulansa 
girerbk, torpilde gözünde bulunan anahtarlarla aracı 
çalıştırarak Gemlik’e indi. Burpıdar. Bursa yekuna 

jsapan sarhoş ambulans hırsızı. Panayır Köyü ya 
kınlarında aracı devirdi1.

Devamı Sayfa 3'te

Eğidir Kemik Hastanesinden Vedat ökter geliyor 

Devlet Hastanesine Yeni 
Başhekim Geliyor

Gemlik DeVJet Hastanesi eski Başhekimi Opera 
tör Dr. Ali Muhsin Sözer’in görevinden alınması 
üzerine bu göreve Fizik Tedavi Uzmanı Vedat Ök 
ten getirileli.

Eğidir Kemlik Hastalıkları Hastanesinde Fizik Te 
davi Uzmanı olbrak görev yapan Vedat ökiter’in 
Eylül ayı başında İlçemize gelmesi ve görevine baş 
laması bekleniyor. <

Vedat Ökter, 1951 yılında Gemlik'te doğdu. Ata 
türk ilkokulunu bitirdikten sonra İstanbul Saint Be 

noit Lisesinden mezun oldu. 1978 yılında Cerrahi 
paşa Tıp Faküjtesini bitirerek, Sarıkamış'ta vatani 
görevini bitirdi. 1980—81 yılları: orasında Gemlik 
SSK Dispor.serinaie heklmlllk, 1982,83 yıllarında! l|se 
Döktaş ve Çimtcş Fabrikalarında müessese eğitimli

Devamı Sayfa 4’te

giderilebilir" dedi.
Akyıldız, açıkil'amasında Belediyenin her türlü ça 

lışmalarını desteklediklerini ve beğendiklerini be|l1rte. 
rek enaf sorunfarir.a ilgi göstermelerini istedi.

SHP Gemlik İlçe teşkilatı Esnaf Komisyonu Es 
İnatların Belediyeye yönelik şikayetlerini şu şekilde 

(smajlcfdı

Normal Esnafın önüne bergi ve kira verme 
yen 'seyyarlar geçti. Normal esnafın isyanına ku 
lak verilmiyor.
♦ Pazar esnafının denetimi yeterince yapılmamak 

tadır.
Belediye esnafın derdini din|lememektedir.
Umumi tuvaletler ile seyyar satıcıların dene 

timleri yapılmamaktadır.
Sayın. belediye Başkanı Nezih Dimili Esnafın 

derdini hiç dinlememektedir.

Telefondan değişen (kuruluşlar arasında 
TÜGSAŞ, B.P. Petrolleri Dolum Tesisleri, As 
kert Hara Komutanjığı, (Marmara Entegre 
Sanayi, Naylonteks, Borusan A.Ş. Boru Nak 
liyat, Cimtaş \A.Ş., (Gemlik Liman ve Depo: 
Sahil Yapı Kooperatifi ve Gemsaz'da bullü 
lama Tesisleri A.Ş., Bortrans A.Ş., Gemsaz 

Devamı Sayfa 4’te

Öğretmenler 
“Öğretmenevi” 
istiyor

Gemlik Eğit—Sen Şube 
Başkanı Abdkıllah Çeiiki İ1 

çede Öğretmenevi’nin bu 
lunmamasını bir eksiklik o 
tarak niteledi.

Devamı Sayfa 3'te

Gemsaz’da Erkek Cesedi bulundu
Gemsaz sahilinde 25—30 yaşlarında biri erkek ce 

sedi karaya vundu.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü sabah saat 06.30 
sıralarında Gemsaz Erman Tesisleri önlerinde kıyı 
dan yaktaşık 150 metre açikta bir cesedin su yü 

züne çıktığı yazlıkçılar tarafından görüldü. Durumun 
jandarmaya bildirilmesinden sonra olaya Gemlik 

Cumhuriyet Başsavcısı Hayrettin Uysal el koydu.
Devamı Sayfa 3’te

Kamulaştırma çalışmaları tamamlandı

Umurbey Gemlik yolu genişletiyor
Umurbey Beldesinin 3 kilometrecik yolu, Karayol 

lan 14.ncü Bölge Müdürlüğü tarafından genişletil!: 
yor.

Yalova yolundan kasaba içine kadar genişletite 
cek olan Umurbey yaîu için kıymet takdir korniş 
yonu geçtiğimiz günlerde toplanarak yol boyunca

Devamı Sayfa 3'te

Alacaklarını tahsile gtttiler Kurşun ve Bıçak 
darbeleriyle can verdiler

“Pisi Pisine Öldüler" f
Küçük Kumila’h Hayvan tüccarı Hasar.' Selen (40) 

ve yeğeni Celal Dündar (43) alacakları olan 15 
mayonu tahsil,le gittikleri Mudanya'nın Balabancık, 
köyünde, baba oğul Ikasap Haydi ve Fahri Keskin 
ı Devamı Sayfa 3’te
tarafından kurşun ve bıçak darbeleriyle öldürüldü 
fer.

Yeni Kaymakam göreve başladı
Yazısı Sayfa 3‘te

KULLANIN*
Gemlik Ticaret Jve Sanayi Odası Meclîs Başkanı 

Mehmet Turgut, İstanbul’da düzenlenen "Uluslararası 
Belenme ye Kalp, Damar Hastalıkları Sempozyo 
mutada kalp ve damar hastalıklarının azalması için 
hastaların bol boll zeytin, zeytinyağı yemelerini ha 

fırlatarak, "Uzun yaşamak istiyorsanız bilim adamla 
rının tesbitlerine kulak verir." dedi.

Mehmet Turgut açıklamasında, bir süre önce Is
Devamı Sayfa 4'te

Anıtmezar açılışı önümüzdeki yıla sarktı.

Celal Bayan anma 
hazırlıklarına başlandı

Cemal KIRGIZ

3.ncü Cumhuıbaşkanrmnz Csli'al Bayar’ın ölümü 
nün 6.nct yıldönümü nedeniyle doğum yeri olan 
Umurbey'de anma programı hczıriıfklarına başlandı.

Belediye Başkanı Pars Dönmez, 22 Ağustos gü 
nü Çeldi Bayar’ın ;kabri önünde saat 10.0’da bir 
dakikalık saygı diuruşu ile başlayacak anma töre 

nine, Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi. Hükümeti: temsi 
ten bir Bakan, Bursa Vajlisi, Bursa Garnizon ko 
mutanı. Çevre il ve ilçelerin Belediye Başkanlar!, 
Siyasî parti temsilcileri ve Cefal Bayar’ın ailesi 
nin ikatilacağını söyledi.

Devamı Sayfa 3'te

Genel Merkez Gençleşme isieyince

DSP Yönetimi istifa etti
Gemlik Demokratik Sol Paritr? Yönetim Kurulu üye 

leri,' Genel Merkezin örgütlerin gençleşmesi İstemi 
üzerine, toplu olarak istifa etti.

DSP Gemlik İlçe Yönetim Kurucu Başkam Kemal 
Yeşildal, yaptığı açıklamada yönettim kurulunda bu 
funan 9 arkadaşı Jile birlikte fl Başkanlığına isti

Devamı Sayfa 3’te

TAŞI GEDİĞİNE

Gemlik’e Doğru...
RAHMETLİ ŞAİR ORHAN VELİ DEMİŞ... 
"GEMLİK’E DOĞRU DENİZİ GÖRECEKSİN 
SAKJJsl ŞAŞIRMA../’
ELLİ YIL ÖNCE Kİ DUYGU..
ŞİMDİ ÖYLEMİ YA.. .

BEN DİYORUM :
GEMLİKTE DOĞRU JANDARMAYI GÖRECEKSİN.

SAKIN ŞAŞIRMA, ÜRKME.. 
TABELA YERİNDE OLMUŞ, 
BELEDİYE BU: İŞE ÖNEM 
NE YAZAR Kİ; SN. GANİ 
GİTTİ GEMLİK, GİTTİ...

OLMAMIŞ.
VERMİŞ, VERMEMİŞ..
MÜJDE.. 4

DİKKATLİ BAKARSANIZ, SİZDE GÖRÜRSÜNÜZ...

İnan Tamer
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Belediye Başkanlığından
"Hamidiye, Osmaniye, Kayhan, D. Subaşı, Hisar, H." 

Paşa, Orhaniye ve Yeni Mah. muhtelif sokakjan 
kaldırım inşaatı (3)" yapım işi 2886 sayılı yasanın 
81. maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre 21.8.992 J 
Cuma günü saat 14.00'de Emanet Komisyonu huzu 
runda ihale edilecektir.

1— jşin keşif bedeli 499.085.972 TL. lolup geçi 
dİ teminatı 15.000.000 TL.dır.

2— İhaleye gitmek isteyenlerin yapı tesis ive o 
narım işleri ihalelerine girme yönetmeliğindeki hü 
kümler içinde ibraz edecekleri belgeleri ile müra 
caat etmeleri gereikmektedir.

3— Bu işe ait keşif ve şartnameler Fen İşleri 
Müdürlüğüne^ görülebilir.

4— İhaleye iştirak edeceklerin 1992 yılı Ticaret 
Odası belgesi, yapı araçları bildirisi, teknik perso 
nel bildirisi, mali durum bildirisi, 

İş bitirme belgesi »ile en az (C) gurubu mütech 
hitlik karnesini ibraz etmeleri şarttır. t

5— İhaleye katılmak idin son müracaat tarlihi 
21.7.1992 günü saat 12.00’e kadardır.
1 6— Posta »ile yapılacak müracaatlardalki gecikme 
ler dikkate alınmaz.

Av. Nezih DİMİLİ
Belediye Başkanı * 1

I
I

Değerli Gemlik Körfez okurları; gelecek sayımız | 

dan başlayarak bu köşemizi şa ir—yazar öğretmen 1

Şaban AKBABA "Kültür ve Sanat" adı altında yö ; 
■ netecek.

Çevremizde olan kültür ve sanat hareketlerine ’ 
katkısı olacağını bekliyoruz bu köşeye yerel» şair ! 

ve yazaflarımızctın yapıtlarını göndermelerini bekli i 

yoruz.

KAYIP

Bursa Trafik Müdürlüğünden almış olduğum Eh 
Hyetimi ve Büyük Oıjnan Nüfus Müdürjlüğünden 
aldığım Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet UYAR

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden ajldığım Nüfus Cüz 
damımı kaybettim. Hükümsüzdür.

şiir kölesi
GURBET BEBEK
Orman Emekçilerine

Ah bebek Gurbet bebek
Sonsuz sessizliğin sağır iyeni şimdi 
Sabah çiğiy^ ıslak.

■ikindi kırmızısı bir kocayemiş yaprağından süzülen 
'Billurlaşmış su
Damlası gibi dufiu 

.çekip gittin yaşamın ilkyazından.

Kopkoyu çıkmazların baş oyuncusu
Süper star bebekçik
Takıp koluna gittin tan ağartısını sabahın 
Ne kaldı geriye biliyor musun

Çakal ulumaları, senoileyin tomurcuklarında 
ağaçların

Ve Gülfidan ananın rengi solan entarisinde 
M.i'nik bir kanat kokusu ağıÇlu.

Ah bebek Gurbet bebek
Orman senfonilerinin en küçük solisti
Ağıtlar kahramanı

Doğru âleğildi doğal değildi
Öksüz bir tey gibi çekip gitmen apansız
Bütün dağları koynuna aldın
Bütün soğukları ikucağına

Bütün kıŞlanı da götürebildin mi bari 
Bir dağ çadırlarında ormanlar boyu.

İkindi kırmızısı bir kocayemiş yaprağından süzülen 
Billurlaşmış su
Damlası gibi duru
Akıp gittin yaşamın ilkyazından 
Ne kaldı geriye biliyor musun 
Garipler Mezarlığın'da Narh köyünün

Bir kürek toprak tümseği sarmaşıklar içinde 
Bİr de tahta başucunda Marmara Denizi’nde gözleri.

Şaban tfÂba&a
___ _______________ ________________ ___ i

1

Şaban Akbaba Kimdir
Narlı Köyü İlkokulunda öğretmenlik ve yönetici i I 

| lik yapan Şaban Akbaba, 1954 yılında Kars'ın Ar ı 

i paçay ilçesine bağlı Bcrdaklı köyünde doğdu.
İlköğretimini köyünde, orta ve lise öğrenimini Ar j |

I paçay’da, yükseköğrenimini Kars'ta yaptı. I i
İlkokul öğretmeni olarak görev yapan Akbaba, ay ’

!
nı zamanda Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Fa i j 

kültesinin Eğitim Yönetimi ve Teftişi Bölümünde
I lisansını tamamladı.

Şiir, öykü ve düzyazıları çeşitli dergi ve gazete ı I

I
lerdte yayınlanan Akbaba, bu dallarda bir çok ödül j j 

sahibi oldu. (
Şaban Akbaba, halen Narlı ilkokulu Müdürlüğünü

i yapıyor. Akbaba’nın yayınlanmış ‘Güneşin Konağı’
I 'Yüreğim Koynundadır’ kitaplart ve önümüzdeki ay
I yayınlanacak olan ‘Kafessifz Bir Dünya’ adlı ço

I cuk romanı bulunuyor.

İbrahim KIRGIZ

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 )

• (SİYAK Preslenmiş Talaş Odunu
• KURU MEŞE ODUNU ve diğer çeşitleriyle

SATIŞLARA BAŞLANMIŞTIR
Yılların güvencesiyle size hizmet veren 

KATI YAKITTA Güvenilir isim

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

SATILIK iŞYERi" SATILIK DAİRE

GEMLİKTE EVLENİN Hamidiye Mh. İstiklal Cad. Sözer 
Apt. No. 101 D. 1 ve 2 Kaloriferli 
240 m2 işyeri satılıktır. 
Tbl : 13846 - 12048 Gemlik

HÎSARTEP’E MAHALLESİNDE HİSAR SİTESİNDE 
O BLOK KAT 5l SATILIKTIR.

MÜRACAAT : 
CENGİZ DURAL

TEL : 1’4521’den 126 GEMLİK
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Yeni Kaymakam göre ve başladı i
Cemcl KIRGIZ

Coşkun Ertüık'ün terfien Antalya Vali Yardımcı!» 
ğıno atanmasıyla boşalan Gemlik Kaymakamlığınca 
getirilen Orhan Işın ilçeye gelerek göreve başladı.

4 yıl görev yaptığt Ordu'nun Ünye ilçesinden 
Gemlik'e atanan 19 -yıllık Kaymakam Orhan Işın’ın, 
daha önce İzmir Seferhiear, Adana Bahçen, Hakka

( Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu kitapçık yayınladı

Esnaf ve Sanatkarların Sorunları Hükümete iletildi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 

I tarafından yapılan toplantıda alınan kararlar yayınla 

nan bir kitapçık ile Hükümete 'iletildi.
29—30 Mayıs 1992 tarihinde Didim'de yapılan 992 

| yılı Olağan Bakanlar Kurulu toplantısında Esnaf ve
I Sanatkarların sorunları hakkında alınan 'kararları

. I "Esnaf ve Sanatkar Sorunları ve Hükümetten İstek 
I terimiz" başlığıyla bir kitap hazırlayarak, hükümete 

bildiren ve bu sorunların acilen çözüme Kavuşturul 
•masını •isteyen TESK Genel Başkanlığı, sorunjtan bel 
li ^aşlıklar altında toplayarak sıraladı.

I5 sayfalık kitapçıkta Esnaf ve Sanatkarların, 
vergi mevzuatı, sosyal güvenlik (Bağ-^Kur), finans 

| man, mesleki eğitim ve' mevzuat ile ilgili talep 

i leri ve Hükümetten istedikleri anlatıldı.
TESK Genel Başkanı Derviş Günday'ın maddeler

—, | — . 11 1 ' * ' MM—»M—M»WMMmil İM M MM

Celal Bayan anma
Yapımına '1990 yılı içinde başlanan anıt mezar 

•iri ise; 1993 yılında biteceğini ve bir dahaki an 

ma (törenlerine yetiştirileceğini bildiren Pars Dön 
mez. Anıt mezar'ın, şadırvanının, koruma teşkilatı 
r.ın ve tuvaletlerinin bittiğini belirterek, şu anda 

son betonlarının atıldığını, önümüzdeki günlerde, de 

konferans salonunun çatısına başlanacağını kaydet 

ti. Dönmez, mermer döşeme ve çevre düzenleme' 

[teriyle beraber anıt mezarın bittiğinde 20 milyara• 

malblccağını söylediler.

Öte yandan, konu ile ilgili olarak görüştüğümüz' 

anıt mezarın yaptmınıdian sorumlu inşaat Mühendi 
sİ Ömer Akalıntaa anıt mezar'ın kaba inşaat ve 

çevre düzenlemesinin %80'ninin bittiğini kaydederek, 

beton kaplama, ince işçilik ve mermer döşeme ça 

lışmalarının kaldığını', önümüzdeki yıl içinde her şe 
f/|iyle eks^ksiiz ianarak tamamlanacağını (biidirdi. A) 

kalın beton parke kalıplarının Almanya’dan getirildi 

ğini; özel bükiflebillr ve’ sağlam kalıplat olduğunu 

anıt mezar’ın Celal Bayat’ın adına yakışır bir şe 

İkilde olbcağını söyledi.

Kemal Akıt ‘önce alt yapı diyor’

GEMLİKSPOR SEZONA HAZIRLANIYOR
Bursa 1. Amatör Kümede mücadele eden ve geç 

fiğimiz y^l şampiyonluğu son maçta yenildiği' raki 
bi Merinosta kaptıran Gemlikspor bu yıl yere sağ 
lam basıyor.

Ticaret ve Sanayi Odası’nın yanı sıra Gemlik 
sporun da 'başkanlığını yapan Kemal Akıt ve Ge 
ne'l Kaptan Sümer Atascy yaptıkları açıklamada, E® 
ki yerleşirmiş ve birbirini tanıyan (kadrolarına genç 
ve kaliteli oyuncularla takviye ettik(|eri'ni( belirterek, 

bu sene .Gemlik’fflere özlenen ve beklenen bir ta 
kim seyretti reckl erin i söylediler.

Şu an kadar transferde takımın başına Meri 
nos’un Antrönörü Mustafa Sarı’yı getirdiklerini açık 

,tayan Başlkan Kemal Akıt, kadrolarımda Merinos 
Profesyonel'der. Erhan, Selıimspor’dan kaleci Haşan, 
Sümerspor'ıcjan .Nurettin; Soruşan Güvenspor'dani Mu 
rat, Burscspor PAF'tan Metin ve Merinos Amatör 

dem Mehmet'i dahil ettiklerini bildirdi. Akıt, şu an 
da isimlerini açıklamak istemediği 3 profesyonel' 
futbolcu llede temasta olduklarını sözlerine ekledi.

rî ve Eskişehir Hihaiçtk’da görev yaptığı öğrenildi.
Dün görevine başlayan- yen» Kaymakamımız Or 

han Işın, Geml.ık'i güzel ve şirin bir ilçe bulduğu 
nu bazı sorunları olabileceğini belirterek, "Biz de 
zaten sorunları giderVnek için buradayız. Böyle gü 
zel bir ilçeye yararlı olabilmek, benim için büyük 
bir şereftir" dedi.

Işın, evli ve 2 çocuk babası.

halinde sıraladığı sorunlarda, peşin vergi ye hayat 
standart! sistemlerinin kaldırılması istenirken vergi 
denetimlerinin daha adil olarak yapılması ve asga 
ri .ücretin vergi dışı bırakılması konularına değinil 
di. Hajk Bankası yönetimindi^ esnaflık vasıflarında 
bir yöneticinin atanması ve bu arada kredi faizle 
rinin ide esnafı mağdur durumda bırakıldığı belirtildi.

Öte yandan Esnaf ve Sanatkarlar Bakanlığınında 
mutlaka kurulması1 ve askari ücret ,tesbit komisyo 
nunada TESK temsilcisinin katılması istenen Kitap 
çjkta ayrıca Esnaf ve Sanatkarlar ile ilgili bazı 
yasalarda da değişiklikler yapılması önerildi.

TESK tarafından yayınlanan kitapçık, Başbakanlı 
ğa. Bakanlıklara, ilgili TBMM komisyonlarına ve 
siyasi parti başkaniarına takip, destek ve bilgi
için gönderildi.

Gemsaz’da Erkek Cesedi bulundu
Kıyıya çekilen ceset üzerinde yapılan doktor kont 

rolünde boğularak ölen şahsın 1.80 m. boyunda, 
yaklaşık 23,30 yaşl’anndla 70 kilo ağalığında' erkek 
öldüğü saptandı. Üzeninde yalnız mayo olan cese 

din Uzakdoğulu bir erkeğe ait d|fab'lıleceği belirtili 
lirken-, ölümün bir yattan öne© meydana gelmiş 
olabfc'e'oeğl, ceset üzerinde yapılan inöelemede an 
laşıldı.

Ölüm nedenlinin kesin olarak saptanabilmesi için 
savcılık desedin Bursa Adli Tıpta kaldırılmcsına ka 
rar verdi.

Umurbey Gemlik yolu genişletiyor
kamujlaştırılaıcak zeytinliklerin değerlerini belikledi.
25 metreye çıkarılacak yolun genişletilmesi ile 

Umurbey’İn tehjllkeli virajlarının ortadan kalkacağım 
bildiren Belediye Başkanı ,Par*s Dönmez, şunları 
söyledi : "Ka; a> otları Genel. Müdürlüğünden kamın 
taştırma badeli olan 1 milyar 600 milyon lira gql 
di. Önümüzdeki günlerde arazileri ıkcmutaştırılacak 
vatandaşların kıymet takdirler? fijlan edilecek. Yo 

lun en kısa zamanda ihalesi yapılarak genişletile 
ceği sözünü aldık.' (Yolumuz çift Şeritli olacak. 

Çalışmalar bittiğinde rUmurbey yojlu araçlar için kor 
kulu rüya olmaktan çıkacak/’ (

Amaçlarının her şeyden önce Gemlik'te sporu ve 

futbolu sevdir'mek olduğunu bildiren Akıt; Tribün ve 

saha /tahsis ederek alt yapılarını sağlama almayr 

amaçladıiktarını, bu kontlarda Siyasi Parti ilçe yö 
r.etioilerinin yanı sıra .çeşitli (kuruluş ve İşadamları 

•nida yardıma çağırdıklarını açıkladı. Akıt, "Asansör 

takım olup—balon gibi sönmOk istemiyoruz. Önce 

alt yapıyı tamamlayıp daha sonra 3.liğ ve daha 

yukat/larına hedefliyoruz. Bu amaçla Gemlik’literin 
daha zevkle izleyecekleri ve gurur duyacakları bir 

takım yarattık" dedi.

Yeşili koruyalım

Şehrimizi temiz tutalım

“Pisi Pisine Öldüler*
Yaklaşık 1 yıl önce Hayri Keskin'e 90 adet ke 

çi sattığı bildirilen Haşan Salan, qhşverişten son 
ra kalan 15 milyon liralık alacağını biı( türlü 
tahsil edemediği, bu yüzden sık sık Mudanya'ya 
giderek Kasaplık yapen Hayri KesJkin ile tartıştığı 
bildirilai.

Olay günü yine Mudanya’ya giden Haşan Salan'a 
Kumlatan Atcri salonu işletmeciliği yapan yeğeni 
Celal Dündar'da eşlik etti. Gece saat 20.00 sıra 
lanr.da meydena gelen olayda, alacağı parayı iste 
yen Haşan Salan, yine Hayri Keskin ile tartışma 
ya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, oğul Fahrî 
Keskin yanında taşıdığı silahıyla ateş etmeye baş 
tadı. Kurşunlara hedef olarak yere düşen Haşan 
Splar. ve Celal Dündar ölmeyince bu kez bıçak 
darbelerine hedef olarak can verdiler.

Jandarmo'ya ink.kcl eden olaydan sonra gözaltı 
na alınan Hayri ve Fahri Keskin'in parmak izleri 
alındı. Daha sonra do tabanca ve bıçaik üzerinde 
parlmak izi incelemesi yapıldı

Küçük Kumla'da oturan (ye baba oğul Keskinleri 
. tanıyan köylüler ise, Hayri Keskin'in çevre köylere 
de borcu olduğunu, borcunu ödemediğini belirterek, 

olcyda yaşamını yitmen Hasar. Salan’in alacağr 
olan 15 milyonu aldığı takdirde 12 ve 8 yaşların 
da otan 2 çocuğunun sünnetini yaptırmayı düşün 
düğünü söylediler,

öğretmenler “Öğretmenevi” istiyor
Abdullah Çelik yaptığı cçıklamada, nüfusu 10 bin 

■olan bir bok ilçede bile tam teşekküllü Öğretmen 
evinin bulunmasına karşın, 50 bin nüfuslu Gem 
l'ik'te yıllardır Öğretmenevi yapılamadığını söyledi. 
Abdullah Çevik, Gemlik'ti öğretmeklerin boş zaman 
,terini geçirebilecekleri bir arada bulunabilecekleri'

Öğretmenevine ihtiyaçları olduğunu, bunun için es 
ki okullardan birinin restore edilmesini veya uygun 
bir yerin Öğretmenevi olarak ayrılmasını istedi. Gem

İlk IBelediiyie Başkanı Nezih. (Dlmili'ye ve Kşadamld 
rın bu konude yardımcı olmaya çağırdı.
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3,5 aydır Zabıta Memur ı itnaınltk yapıyordu 

K. Kumlaya imam atandı
Küçük Kumla Merkez Camii imamlığına 3.5 ay 

sonra imam atandı.

Eski imam Hüsnü Öz'ün yurt dışı eğitim kurs 
tarına gitmesiyle boşalan Merkez Köy Camii imam, 
ttığı göreviniı 3.5 aydır. Kumla Belediyesinde Zabıta 
Memuru olarak görev yapan Halil Yörük gönüllü 
olarak tek kuruş ücret almedan vekalet ediyordu.

Merkez Köy Camii imamlığına' atanan Nazım Se 
ven, göreve başlayarck, "Kumla Merkez Camili 

imamlığı için bize Han gelmişti'. .Müracaat ettjim.
Devamı Sayfa 4'te

Ambulans Hırsızı kaza yaptı
Çevreden yetişenlerce Vatan Hastanesine kaldın 

iaır.! ambulans hırsızı az daha canından oluyordu. 
Cumhur Öztürik’ün Umurbey Belediyesin© ait embu 
lansı çaldığı ortaya çıktı. Tedavisi hastanede ta 
marnlanan genç hırsız, Gemlik Jandarmasına teslim 
edildi. Mahkemeye cıkarfılfan Cumhur Öztürk, tutuk 
İanarak Gemlik Kapalı (Cezaevine göncbrildi.

DSP Yönetimi istifa etti
falarını bildirdiklerini bejlîrtereiK şunları söyledi :

"İl Yönetiminden bir grup arkadaşımız geçtiğimiz 
hafta ziyaretimize geldiler. Burada yap(fcn görüşme 
de. Genel Merkezin örgütlerin gençleştirilmesi konu 
sundja kend i.Mıine bilgiı Verildiğini bize aktardı. Yö 
netim Kurulumuz durumu değerlendirerek, istifa et 
meğe 'karar verdik. İstifamızı M'e ve (Genel Mer 
keze bildirdik. Yeni yöneticilerin atanmasını bekliye 

ruz, evraktan teslim1 edeceğiz. Daha sonra ilginç 
açıklamalar yapabiliriz."

DSP Gemlik Yönetim Kurulu şu kişilerden oluşu 
yordu •'

Kemal Yeşlldal1 (Başkan), Haşan Çetin, Ali: Altın 
taş, Kemal Korsan, Vedat Emek, AH Ahçı, Ziya 
Altın, Cafer. Yı|tiırım, Mehmet Ertür.



SAHİBİ VE SORUMLU 
MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLE*

YIL : 20 SAYI : 920
Kuruluş Tarihi ; W Haziran 1®7$ 

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

DİZGİ VE BASKI
rtsrtse Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi "İsi : 1TJ97 
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YUN t I İM IVTErtNEZ-l :

İstlklsl Cd. Gürçoy Pasajı Tel : 14M* MMLİK
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ANAP Gençlik Kolunun 
ijh kuruluş yıldönümüne
PARTİSİ -v «.lum delege ve üyelerimiz de 
ganimize gönül verenler davetlidir.

Tarih : 23.8.1992 saat 14.00
Yer: Milton Aiie Gazinosu Gemlik

ANAP Gençlik Kolu 
Yönetim Kurulu

Sayın Gemlikliler - Müteahhitler - İnşaatçılar

DİNÇMUR HAFRİYAT
KUM - ÇAKIL DEPOSU'nda

* DERE ÇAKILI
* ELEK KUMU
* KARACABEY PERDAH KUMU VARDIR.

DEPO : Orhangazi Cad. Tok Sahası Karşısı TEL : 19319
YAZ : Minibüs Garajı Yanı Güray Pasajı TEL : 17147
Not : Hergün Sabah 07,00 - Akşam 20.oo açığız GEMLİK

Bin Telefonun numaraları
nan tüm telefonlar yent santrale bağlandı.

Bu kuruluşların bazılarının yeni telefon numarala 
rı şöyle : TÛGSAŞ 48500,48532 orası, Boru Nak 
liyat 48627,48629 arası, Borusan A.Ş. 48600,48607 
orası, Çimtaş A.Ş. 48708,48716 crası, Azot Nakliye 
Büro 48090,48103 arası, B.P. Petrolleri AŞ. 48300 

48313 orası, Naylonteks 48110,48118 orası, Askeri Ha 
ro Komutanlığı 48400,48406 arası, Kcrbogaz A.Ş. 

48120,48123 arası, Marmara Entegre 4841T.48415 
arası, Botrans A.Ş. 48892,48894 artası, Liman De 
poloma Tesisleri 48830,48833 arası.

K. Kumla’ya imam atandı
Yazışmalar falan Itncak 2 ayda tamamlandı. Geç 
te olsa Kumta'ya geldiğim .için sevinçliyim” dedi.
4 yıllık İmam olan Kazım Seven'in daha önce 

Ankara’da imamlık yaptığı Öğrenildi.

Kalbinizin dostu zeytin ve
tanbul’da düzenlenen ve çolk sayıda yerli, yabancı 
bilim adamının katıldığı sempozyumda konuşan 
Prof. Dr. Ali Oto’nun, tkcfp, hastalarına seslene

reik yemeklerine E ve A vitamini bol bulunan zey 
tin, zeytinyağı ve balık yemeüerin'i önerdiğine değ! 
nerek, "Günümüzde insan sağlığını tehlikeye düşü 
ren ve damar hastalıklarına neden aifduğu kesin 
kes bilinen margarinlerin yerini zeytinyağı alacak 
tır. Bilim adamları, bunu kesin olarak belirtiyorlar. 
Zeytin ve zeytinyağında A,E,D ve K Vitaminleri 
bulunduğu, çocuklarda kemik güçlenmesini hızlandır 

dığı beyin hücrelerinin gelişmesine yardımcı olduğu, 
büyüklerdi ise; hücreleri, yenilenirken, doku ve or 
ganların yaşlanmasını geciktirdiği, beslediği ve koru 
duğu bilimsel olarak açıklanmıştır. Bu sebepler 
den dolayı, zeytin ve zeytinyağının bol miktarda 
yenmesini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Devlet Hastanesine yeni
ği yaptı.

1983,86 yıllarında SSK Okmeydanı Hastanesinde

\Fizik Tedavi ve Romatizma! Hastalıklar Rehabilitas 
yon dalında uzmanlık ihtisası gördü. 1986,92 yıllan 
arasında ise Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesin 

de Servis Şefi olarak görev alttı.

TEŞEKKÜR
Evlatlarımız Gül Emeç ve Yahya Uusal’ın gerek nişan gerekse 

düğün törenlerine gösterdikleri yakın ilgi, düzenli servis ve itina 
ile bizleri, yakınlarımızı, dostlarımızı memnun eden, ilçemizin 
güzide kuruluşu

ATAMER TURİSTİK TESİSLERİ’nin
Sahibi Sayın Ahmet ATAMER’e ve Sayın Eşine tesis şef, garson 
ve personeline sonsuz teşekkürü borç biliriz

EMEÇ VE UYSAL AİLELERİ



• SPOT * SPOT * SPOT 
HER TÜRLÜ BEYAZ EŞYA ve ELEKTRONİK 

CİHAZLAR
( İTHAL YERLİ ) 

CAZİP VE UYGUN FİYATLARLA 
KAHRAMAN ELEKTROMARKET’TE

Tel : 17259
K. Kumla Yolu Demiriz Ecz. Karşısı GEMLİK

Yolcu Otobüsü, özel otoyu biçip dereye uçtu, kazada 4 kişi öldü

Trafik canavarı can
almaya devam ediyor

> PAZAR (GÜNÜ GEMLİK YÖNÜNDEN ORHANGAZİ 
YE DOĞRU GİTMEKTE OLAN 34 JRT 21 PLAKALI 
ÖZEL OTO BİLİNMEYEN NEDENLE KARŞI YOLA 
UÇTU. BU ARADA İZMİT’TEN DÖNEN 34 DZP 22 

PLAKALI YOLCU OTOBÜSÜ ÖZEL OTOYU İKİYE 
BÖLDÜ. VE BİR PARÇASIYLA DEREYE UÇTU.

Orhangazi Gemlik yolunda meydana gelen trafik 
kazasında 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Pazar günü saat 16.30’da Gemlik yönünden ('Or 
hcngazi’ye doğru gitmekte olan Özkan Güzel yöne 
timindeki 34 JRT 21 pjlakalı özel oto, anlaşılmayan 
bir nedenle İmam Aslan Tesisleri yakınlarında kar 

şı yola geçti. Bu arada İzmit'ten öursa'ya yolcu 
götüren Mehmet Bayramoğlu yönetimindeki 34 DZB 
22 plakalı otobüs, özel otoyu ikiye biçti bir bö 
Tümünü de 70 metre sürükleyerek Karsak Deresine 
uçtu.

Kazada özel otoda bulunan sürücü Öztaan Gü 
zel, Tülay ve Didem Güzel 'parçalanarak öldüler. 

Otobüste bulunan yolculardan Saliha Çuhadar (9) 
adlı kız çocuğunun sofi ayağı koptu. Gemlik Dev 
let Hastanesine kaldırman Saliha Çuhadar buradan

Yeni Başkan Hatice Başaran

ANAP KADINLAR KOMİSYONU YENİDEN OLUŞTU
Cemal KIRGIZ •

Bir süre önce İlçe Başkanı Nurettin Avcı tara 
fırlatın yeniden yapılanma hareketi nedeniyle fesh 
edilen ANAP Gemlik Kadınlar komisyonu yeniden 
kuruldu.
Yeni kurulan Kadınlar Komisyonu Deniz Restau 

rantta Verilen Kokteyl ile basına tanıtıldı. Kokteyl 
e Bursa Milletvekili1 Mehmet Gedik'in yanı sıra, 
ANAP II Yönetim Kuriulu üyesi Mustafa Şenocak, 
ANAP Üçe yönetimi ve Gençlik Komisyonları katıl 
dilar. Kokteyl'de ayrıca DYP ve SHP İlçe Kadın 

İar Komisyonu Balkanları ve yönetim kurulu üye 
leride katıldılar.

TanıŞma Kokteyl’inde konuşan ANAP İlçe Başka 
zift Nurettin Avcı, gelişen Türkiye’nin politikasında 
kadınların yerinin önemini vurgulayarak,' yeni kuru

ANADOLU LİSESİ UMURBEY! GİTMİYOR

• FECİ KAZADA ÖZEL OTODA BULUNAN ÖZKAN, 
TÜLAY VE DİDEM GÜZEL İLE OTOBÜS ŞÜRÜCÜ 
SÜ MEHMET BAYRAMOĞLU YAŞAMINI KAYBETTİ. 
KAZADA .17 KİŞİDE ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARA 
LANARAK GEML.'K VE BURSA HASTANELERİNDE 
TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Bursa Tıp Fakültesine sevkedildi. Bursa SSK Has 
tanesine kaldırılan yolcu otobüsü şoförü Mehmet 
Bayramoğlü’da tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Feci kazada yolculardan İbrtohim Yalçınkılıçf, Hğl 
ya Turhan (23), Ayhan Aslan (33), Sevim Aygüç 
(24), Seniha Altan (24), Sabiha Uçar (42), Ha 

san Güler (51), Navuz Narin Hür (26), Erdoğan 
Altıner (31) yaralanarak Gemlik Devlet Hastanesin 
de tedavi edildiler Diğer yaralılar Kenan Güler 
(46), Mehmet Nalçacı (30), Kemal Çahk, Sevda 

Mutlu, Asjfan Atalay, Hanife Çuhadar, Salih Mutlu 
Sevinç Altuğ ise Bursa’da çeşitli hastanelerde te 
davi gördüler.

Olay/la ilgili) soruşturmaya Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcısı tarafından başlandı.

lan kadınlar komisyonununda aktif politikada çağ 
daş Türk Kadınına yakışan şekilde görev yapacağı 
m bildirdi. ANAP Bursa Milletvekili Mehmet Gedik 
te yaptığı açıklamada, "Telefonlarıyla, çok Ikanall) 
.televizyonlarıyla, teknolojisiyle, sanayisi ;i!e yeni 

Türkiye'de kadınların etkin politikada yer almalart 
nın zamanı gelmiştir. Parti ölarak bütün komisyon 
farımıza faydalı ve etkin politika yapmaktayız” dedi.

Öte yandan kısa bir (konuşma yapan yeni ANAP 
Kadınlar Komisyonu Başkanı Hatice 'Başaran, yöne 
tim kudülu üyelerini tanıttı. ANAP Kadınlar Korniş 
yonu yönetim kurulu şu isimlerden oluştu.

BaŞkan Hatice Başaran, üyeler Ayten Şendi!, Çiğ 
dem Yazıcı, Emine Ekşi, Figen Egemen, Hülya Tü 
nay, Nezahat Cıva, Selme AVcı', Tülay Ünlü Aş 
kın Ûnalp. uas* <

Yeni Kaymakam Çevreci

“DENİZİ KİRLETENLERE 
İZİN VERMEYECEĞİZ”

Gemlik'e yeni atanan Kaymakam Orhan Işın, de 
nizi kirleten sancyi kuruluşlarına yaptığı denetimden 
sonra "Gemlik Körfezini kirletenlere izin vermeyece 
ğiz” dedi.

İlçe Kaymakamı Orhan Işın, GemliKI’te yayınlanan 
yerel gazete sahipleriyle yaptığı tanışma toplantısın 
da çevre yasasının dereleri ve denizleri korumayı 
emrediyor, İlçeye geldiğim ilk gün gördüğüm man 
zara beni ürpertti. Karsak deresi ile çevrede bulu 
nan sancyi kuruluşları ve imalathaneler atıklarını 
denize saldıklarını saptaaık. Dereden ye denizden 
aldığımız su örneklerinin sonuçlarım bekliyoruz. 
Bu sonuçlara göre yasal işlem yapacağız. Sanayii 
'kuruluşlarını denizi kirletmemeleri ve aritma tesisle 
ri yapmaları için yetersiz o.lanlarıda çoğaltmaları 
için uyardım" dedi.

Kaymakam ©ilhan Işın, ilçenin Gemsaz mevkiin 
delki sanayi kuruluşlarımda gezerek buradaki arıt 
ma tesislerine incelemeler yapacağım söyledi).

Bağırsak hanede izinsiz kesim yapıyorlarmış

Kaçak Ete Baskın
Cemal Kırgız

Gemlik Belediye Mezbahası arkasında bulunan 
Ünal Manav'a ait Bağırsakhane'ye bir ihbar sonu 
cu yapılan baskında, içlerinde Belediye Mezba İş 
çilerininde bulunduğu 4 kişi, kaçak et keserken 
suç üstü yakalandılar.

Perşembe günü gece saat ',23.15 sıralarında bir 
i|h!barı değerlendiren Belediye zabıtası, polis, veteri 

ner| Hekimi ve Kasaplar Derneği Başkanlığı ile or 
tok bir operasyon düzenledi. Orhangazi Caddesinde 
bulunan Belediye Mezbahasıntn arkasındaki Bağırsak 
hane basıldı. Bağırsakhane Schibi Ünal Manav ile 
Belediye işçilertl Kenan Çetinkaya, Abdullah Özden 
ve Süleyman Saygın Veteriner denetiminden geçme 
fniş mezbama harici kaçak et keserken suçüstü 
yakalandılar!

Kaçak et kesenler Savcılığa sevkedildi.

İlçemize yeni Hakim atandı
Acili ve İdari Yargı Hakim ve Savcılar ile DGM 

Hakim ve Cumhuriyet Savcıları arasında geniş çaplı 
değişikler yapıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere 
Bursa ili ve birçok ilçesinde de savcı ve hakim 
ler yer değiştirdi. Gemlik Hâkimliğine Bilecik Ha 
kimi İbrahim Kaptan atandı.

199T-92 'öğretim yılı hizmete açılan Gemlik Ana

öldürülen Terörist
Gemlik’ti Çıktı

Ankara'nın Küçükesat semtinde gecen hafta şa 
baha karşı gerçekleştirilen hücre evi operasyonun 

da ölü ele geçirilen 5 teröristten birinin Haydariye 
Köyünden Aslan İAn ojduğu saptandı.

Devamı Sayfa 4'te

Yardımsevenlerden 41 çocuğa sünnet
Gdm|ük Hanımlar Kültür ve Dayanışma Derneği yok 

ül ve yardıma m'uhtaç 41' çocuğu sünnet ettılrdıl.
Demdk Başkanı Fatma Fırat} ve Yönetim Kunulu 

üyeleri tarlaflından sünnet gfıysjllerj| 've diğer masraflar 

aohı Lisesinin yer darlığı nedeniyle. Umurbey Qr 
Yazısı Sayfa 4 te

Çatıda Sigara İçmişler
Eski Okul Yanıyordu

İlçemizin eski okülfarindan olan Atatürk ilkokulu 
yangın tehlilkesi atlattı. .

On binlerce Gemlilk'linin yetiştirdiği şu anda kul 
(anılmayan ve metruk durumdaki! eski Atatürk İlko

Devamı Sayfa 4'te

Askeri Hara’ya Yeni Komutan
Gemlik Askeri Veteriner Araştırma Enstitüsü ve Eği 

tim Merkez Komutanlığına Kıdemli Albay Bülent Tüzel 
(ürk atandı.

Eskil Haraı Komutanı Kıd .Albay Özkan İlik bir süne
Devamı Sayfa 4'te

TAŞI GEDİĞİNE

AZ KALDI... ’
GEMLİK ANADOLU LİSESİNİN UMURBEY KÖYÜNE^ 
NAKLİ ÜZERİNE SEVDİĞİM TAKDİR ETTİĞİM, t.

AKILLI', MÜCADELEYİ SEVEN BİR DYP’Lİ
DOSTUM DEDİ Kİ.. $
"BİLESİN, OKUL GEMLİK'TE KALACAK İLGİSİZ. *■ 
DEĞİLİZ. ÇALIŞMALARIMIZI SESSİZ VE I ffi
DERİNDEN" ! 'fi
OKULUMU OYNATACAKLAR, YOKSA BİRLERİNİ «

Mi...
SESSİZLİĞİN SONU FIRTINADIR DA...
AZ KALDI, AZ KALDI HACIM... X
GÖRECEĞİZ... t;

İnan Tamer y
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I KONUK YAZAR
Yazarın Özgeçmişi

1976 güzünden [beri Umurbey’de yaşayan Yazar 
Çer irmen Alaattin Bilgi, bazı düşünü ve duygularını, 
Gemlik-Körfez okurları ile ayda bir kaç kez paylaşa
caktır. Kendiline, "Aramıza hoş geldin!” diyoruz.

Şaşır Şaşırabildiğin Kadar!
İnanın özellikle erkeğin kocamışlığı —prostatı dı 

şında ,—nereden belli olur? Pek çok şeyden : ■ ör 
r.eğin, saçlarının dökülmesinden, yumuşak olması 

gerekli —eklemleri gibi —yerlerin sertleşmesinden, 
sert olması gerekli kimi organlarının yumuşama 

sından vi>. belli olur. Ama bu kişinin uğraşı yazar 
lııksa, çoğu kez sözü eskilerden aşmasından, antla 
rmı anlatmasından, yeni moda deyimiyle "nostal 
jık takılmalardan" 'kocamışlığı belli alur. Ben de 
bu kurala uyarak, "Körfez'ldeki bu ilk yazıma es 
İki bir anekdotu anlatarak başlayacağım.

Efendim, 1930'lu yıllarda, -Atatürk'ün, Tüıtk dîli ve 
taribl ile yakından ilgilendiği yıllarda, anımsarsınız, 
"öüneş Dil Teorisi” diye bir varsayımla ciddi cid 
di uğraştığı bilinir. Bu teorinin bir yorumuna gö 
re, pek çok ditin kökü olan Türkçe, çök çok eski 
zamanlarda, uygarlaşma yolunda olan taserttonn, ! 
güneşin doğuşunu ilk görüşlerinde, şaşkınlıkla 

"Aaa!" diye feryadetmelerlnden, alfabenin ilk harfi 
olan "A" prtaya çıkmış ve bunu öteki harfler ’iz 
temiş.

Dediğim ,gibi 30'lu yıllarda Atatürk bu teori ile 
uğraşırken Ankara Üniversitesinde Von Austen adın 
da biti eski diller profesörü vardı. Bu dilciyle Ata 
türk, öteki uzmanlar ile olduğu gibi sık sık gö 
rüşür, fikirlerini alırmış. Ayrıca, ’Ato’nın bu zatla 
sıkı dost olması idin bir neden daha varmış: Prof. 
Von Auster.-, Türkiye'de ,kısa sürede sıkı "raikıcılar 
dan" olmuş. Ara sıra Ata’yla birlikte sofra sofi 
betleri yapmışlardır. ,

Bir gece yine Ankara Patas'in taraşındaki sofi 
bet uzadıkça uzamış ve kentin doğusundaki Hüse 
yin Gazi Dağının ardından güne yükselmeye başla 
mış. "'Güneşi farkeden Ata, bizim Prof d : "Scyın 
Profesör, bak güneş yükseliyor, ilk ıkez bunu gö 

ren insan ne der? diye sormuş. Profesörde, o 
saate kadar iyice Takılanmış olmalı kî f "No diye 
çek, şöyle güzel bir meclisi bozduğu için 'Book!' 

diye bağırır" demiş.
Ata, Güneş Dil ,Teorysfnil o sırdllcr o »Jeinli cid 

diye, almalktadırki, bu söz üzerine kan beynine sıç 
ramış ve Profesörü masasından "uygun” sözcükler 
ile kovup defetmiş. • ı

X . ‘ X
Evet, ilk insanın güneşi görünce , şaşkınlıkla 

"Ada!” diye feryed-ettiğine ben de inanıyorum. 
Tıpkı, yıllar ve yıllar önce, Engüdücük rampasını 
aşıp, o zamanın maviler mavisi Gemli^ Körfezini 
gören Ortran Vefi'nin1, estetik bir haz içerisinde' bü 
frük । bir ı şaşkınlığa düşüp bunu dizelerinde :

Gemliğe doğru
(Denizi göreceksin
Sekin şaşırma.

sözleriyle ifade etmesi gi©!. î
.Bana, “Körfez"de ayıktan bir buçulk sayfalık yer 

döldü. Bir dahaki yazımda, Orhan Veti’nin bu dr 
zeleriyle ilgili duygu ve düşüncelerimi sîzlerle pay 
laşmayc devam edeceğim. Şimdilik sizlelie, yeni ye 
nl "şaşkınlıklar” diliyorum.

Alaattin Bilgi

KÜLTÜR - SANAT Hazırlayan : Şaban AKBABA

SUNUŞ
Artık Gemlik gazetelerinin de kültür-sanat köşesi 

olmolı. Onlar da kültüre, sanota gereken önemi 
vermeli. Çünkü Zonguldak/Yenice gibi. Yeni Adana 
Adana Hürsöz gibi, Gaziantep Hergün vb. gibi bir 
çok yerel gazete kültümü ve sanata köşe ayır 
maktadır.

Bu köşemizi okurlarımızla pcyloşmak istiyoruz. 
Hatto birlikte yapmak, birlikte yaşatmak çağrısını 

yapıyoruz. Bizi buna iten temel neden, temel inan 
cimiz şudur : Ycşam bilimi, kültürü, sanatıyla bir 
bütündür. Bunu bir gazete açısından dile getir 
mek gerekirse şöyle söyleyebilir üz : Bir gazetede 
yaşamı bir bütün olarak kavramalı, topluma, bilim 
sel verijl'erf, küftürel-scnotec|i ürünleri, üretlmlefty 
le utaşmaflıdır. Kısacası çağdaş bir gazetede "kül 

türlü”, olmalıdır.
Bu sayfamızda örnekleriyle şiirden, öyküden, ro 

mandan, müzikten, resimden, heykelden söz etmek

Bursa’da yaşayan şair ve yazarlarımız
Nadir E@eser

Bursa'da yaşayan onlarca değerli yazıncılarımızdan 
biri de Nedir Gezer'dir. Öykü ve roman yazarı 
fclon Gezer, 1930 'İnegöl doğumludur. Dört önemli 
kitabı yayımlanmıştır. HANİFE NİNEDEN ÖYKÜLER 
adlı • öykü 1 kitabıyla-1981 । Nevzat Üstün Öykü Birin 

Cüiık ödülünü olan Gezer son romanj BOŞLUKTA 

Kİ ADAM'la da Ferit Oğuz Bayır ödülü'nü aldt. 

YÜRÜYEN GECE VE PUSLU HÜZÜN adlı öykü ki 

toptan da yazın dünyamızda övgüyle karşılandı, 

olumlu eleştiriler aldı.

Kendisiyle yaptığım bir söyleşiden bazı alınlar 
lyapanck ikendisini kendisine anlattıralım Gezer'in... 

"Şuna inanıyorum :‘®ir?yazar"halikının çilleli kat 

mantarından geldiyse, geldiği toplum kesiminin acı 

tarım, sıkınt^tannı, üzüntülerini yüreğinde ve usunda 

özümtadiyse, onun yazar olarak yönelişi de o yön 
de olacaktır...” ı

Bursa’mızm yetiştirdiği ıbu başarılı, özgün eanafet 

ntn yapıttanım okumanızı öneriyorum. O yapıtlarda 

gerçek sanatın tadına varacaksınız.

Menkulün Açık Artırma İlanı
Dosya "Nö.992/241 T.

Bir borçtan dolayı , hacizli ve aşağıda cins, mik 
tor ve kıymetleri, yazılı mcllar satışa çıkarılmıştır.
Birinci artırma 16.9.1992 Çarşamba günü saat 

14.00 ile 14.20*de Gemlik Umurbey Kasabasında yapı 
lacck ve o günü kıymetlerinin %75'ine istekli bu 
lunmadığı takdirde 17.9.1992 Perşembe günü aynı 

yer ve" saatte 2. artırma yapılarak %40 ve satış 
masraflarını verene Satılacağı ve satış şartnamenin 
fere dosyasından görülebileceği', masrafı verildiği! 
takdirde şartnamenin t>ir örneğinin isteyene gönde 

nlebileceği, fazla (bilgi almak isteyenlerin yu kanda 
yazılı dosya numarasıyla ictfo Müdürlüğüne başvur 

matan ilan olunur.

İcra Müdürü

Muh. Kıy. Hra Adedi Cinsi

6.500.000 1 16 ZC 135 plakalı 1954 model jeep

(İc. if. «4 114/1, 114/3)
'Yönetmelik örnek No. 25

SATILIK DAİRE

HİSARTLre MAHALLESİNDE HİSAR SİTESİNDE 
O BLOK KAT 5 SATILIKTIR.

MÜRACAAT : ' I

CENGİZ DURAL*

TEL ; T4521"d»n 126 GEMLİK 

istiyoruz.. Diğer biir deyişle, dittikçe güdükleşen ya 
şamı yeniden üretmek, güzelin güzelini yakalayabil 
mek, yaratabilmek çabasından... Yani sanattan. Ve 
bilimden şöz etmeik istiyoruz. Bilimsel gelişmeler 

den, bilimsel, verilerden... Kısacası kültütaen söz et 
mek istiyoruz.

(Nedir kültür?
Doğanın yarattıklarına karşı insanoğlunun yarattığı 

her şey. özetle, iki doruk değer. Yani bilim ve 
sanat.

İlerideki yazılarımızda bunların üzerinde daha ay 
nntıh olarak duraccğız. Günümüzün ve geleceğimi 
zin "'kültürlü" olmasını isteyen, gerçekten isteyen 
herkezi de bu (köşeye çağırıyoruz. Ürünleriyle^ der 
lemeleriyle... özellikle gençleri... Onları, insanoğ 

lunun bu doruk değerleriyle haşır-neşlr olmeya ça 
ğınyor, yardıma olacağımıza söz veriyoruz.

Gemlikli Şairlerden-Yazarlardan 
HASADIDIR YÜREĞİMİN

Köy düğünlerim unuttum 1 
Pazarladım yeşili

Ak güvercinlerim uçuverdi 
Sarp kayalarımdan

Dağların ardından 
Gelir gibi sesim.

Nar çiçeği gelinlik mi giyilirdi
Yoksa • önceden bembeyaz -mıydı - gelinlikler
Ne çok düğün gördüm
Ne çoık unuttum
Bir gizli sevdanın^ yasını tuttum 
Tozlu "albümlerde kaldı 
> Anılarımdaki resim.

Hasadıdır yüreğimin
Şimdi o
Dağlarda ürkmüş ceylandır 
Bir güvercin avuçlarda 

Dumcnsı bir şey uçuveriyor 
Kaçıyor ellerimden 
Düğün sonu akşamlan
Yorgunluğun yalımları nefesim.

Abdullah Çelik

KONGREİLANI

9.S. GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR KEFALET 
KOOPERATİFİ ’ -BAŞKANLIĞINDAN

Sayın Ortaklarımız /
. Kooperatifimizin « olağanüstü genel kurul .toplantısı 

'19 Eylül 1992 tarihine rastlayan Cumartesi günü 
sact 11.00'de Kooperatifimizin merkez binası Kara 

denizlileri Derneği Salonunda aşağıda yazılı gündem 
le .yapılacaktır.

Bu toplantıda ekseriyet temin edilmediği takdirde 
ikinci toplantı aynı gündem ile 26 Eylül 1992 tc 
rihine rastlayan Cumartesi günü saat 11.00'de aynı 
adreste yapılacaktır. ,

Ortaklık cüzdanınız ile teşriflerinizi rica ederiz

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

(1— Açılış, başkanlık seçimi, saygı duruşu,

2— Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 21.5.1992 ta 
rih 92/139—401 sayılı yazılan ile ön izni elman

• ar.asözleşmenin 1.3,6,1 (yi7,43,44. 57.58.f9. 60J6T.66 
ve 69uncu maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka 
rar alınması,

31—Dilek »ve > temenniler,- kapanış.

GEMLİKTE EVLENİN
YAKIN D A
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Gemlik Körfez Avcılık ve Atıcılık Sporları İhtisas Kulübü
Derneği Tüzüğüdür

DERMEĞİN ADI VE MERKEZİ :

Madde 1— Derneğin adı ve merkezi Gemlik Kör 
fez Avcılık ve Altıcılılk sporları ihtisas kt/lübü der 
neği olup Gemlik Haütpaşa Mahallesi 2 nolu cad 
desi No. 149’da lokal binası olup başka şubesi 
yoktur ve müstakilidir.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET KONULARI :

Madde 2— Derneğin amacı. Avcılık ve Atıcılık 
sporuna gönül yenmiş gençlerin avcılıkda ve atıcılık 
ta kanun ve usûllerine uygun av sporunu öğret 
mek ve bilnçlendirmek .ata sporu olan atıcılıkta 

Jnaharetli ve yetenekli genç kuşakların atıcılık dal 
lan olan trop ve sikit dallarında ihtisas sahibi 

atmalarını sağlamak, bu konuda müsabakalara' ha

Adı, •Soyadı Tobiyeti İB.adı D.yeri D.tah

Selami Atar T.C. Behçet Preveze 1919
Halit JKökçam T.C. Tahir Gemlik 1946

Davut Çayır T.C. Recep (örcünlü 1945

Salih Üngör T.C. İzzet O.Gazi 1954
Enis Öner T.C. Cemal Gemlik 1946
Oktay Özccndar T.C. Hayrî Gemlik 1953
Rahmi Güleç T.C. Mustafa Kurtul 1947

DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÜYELİK ŞARTLARI : 
■ sahip ve, onsekiz yaşını bitirmiş bulunan ve der 

nekjer kanunu hükümlerine gör$ üyelikleri' yasaklan 
mamış olan ve Avcılık ve Atıcılık sporlarına me I 
raklı herkes derneğe üye olabilir. Kanunun 16. 
'maddesinde belirtmen hususlar yerine getirilmiş .kay 
ıdı île kamu görev,tileri de üye' olabilirler. Kanıt 
nun dördüncü maddesinin ikinci fıkrasının. (2), (3) 
numaralı bendlerinde gösterilenler ile diğer kanun I 

ların derneklere üye olamayacakları belirtilen kişi 
ler ve orta okul ve orta öğretim öğrencilerde I 
dernek üyes'i olamazlar.-Kanunur.' 4. maddesinin 

fıkrasının1 (4)ncü maddesinde gö«ter|ilenjer ye bu I 
bentte-belirtilen yasak süresince derneğe üye o,la 
mazlar. Yüksek -.öğretim öğrenci demeklerine öğren] 
oi '^olmayanlar bu konusun 39. maddesinde gösteril 

len derneklere dermeğin kurulduğu kamu ve kuru I 
tuşlarında çalışmayan ikamu h ikmeti görevi ileni' yel 

kamu hizmetlerinde çalışanlar meslek mensupları tel 

rafından kurulan derneklerde ,o meslekten olmayanı 
lar ile milletvekilleri üye olamazlar. Türk vatanda' I 
şı almayanların derneklere üye olabilmeleri için 
Türk vatandaşlarında aranan şartlandın başka o l 
yabancının Türkiyedş ikamet etme hakkına sahip I 
Ojlmasıda gereklidir. Fahri üyelik için bu şartlar 

aranmaz. t Lu-JjjJm
Û,YELİK ŞARTLARI : I

Madde 6— Dernek yönetim kurulu üyelik için yal 
ipılan müracatlan en çok 30 gün içindg üyeliğe I 
kabul veya isteğin reddi şeklinde Karara bağlayıp! 

sonucun müraoat sahibine yazı (ile duyurmak zorun! 
dadır. ' • ' • ' : Ü kB

* < I •. I. I .jul

a) Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernek» 
de üye kalmaya zorlanamaz. Her üye iftifa etmek! 
hakkına sahiptir. ı ■

b) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler ara* 

sında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile 
zümre ve sınıf gözetmeksizin tüzüğe eşitliği bozan 
veya bazı ayrıcalık tanıyan hükümleri îkonu,lamaz.
c) Dördünü maddede belirtilen ikamu hizmetleri) gö 
revüleri dernekler kanununun I6ndt maddesi hüküm 
leri] gereğince üye olabilecekleri! dernekleri Türküye 

İBüyük Millet Meclisi üyeleri, özel Gelir kaynağı 
veya Özel 'imkanları kanunla sağlanmış olan İkamu 
yararına çalışan derneklerin yönetim ve denekleme 
kurullarında göqev alamazlar. ’

JÛYEÜKDEN ÇIKARMA :
Madde 7— Üyelerden yasalarımıza dernek tüzüğü 

ne -aykırı ve amaca zarar verici hareket edenler 
kanunların ve dernek tüzüğünün koyduğu esaslara 

göre üye olma' hakkını kayıp edenler aidatlarını 
'her yılın1 12 ayından sonra 15 gün içinde maze < 
retsiz ödemeyenler, yönetilin kurulu karan ile üye 
tikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların topjlana 

cak ilk genel gurulda bir dilekçe ile itiraz" hak 
lan vardır. İlik -genel kurulda itiraz dilekçesi /nce 

İertr. Üyeliğe tekrar alınır veya ret edilir. Genel 

zırlamak ye yardımlar yapmaktır. Bu meshile ile 
gençlerimizi kötü alışkanlıklardan alıkoymak gibi hal 
lerle spora teşvik etmek, av hayvanlarının ıslahı
ve korunmasını yapmak aynı zamanda üreme ko 

r.usunda yardımcı olmak.

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ :

Madde 3— Derneğimiz 2908 sayılı yasanın ön 
gördüğü' maddeleri dahilinde çalışmak bu maddele 
ri ihlal etmemek mcddeler üzerinde titizlik göstere 
rek kanunsuz işlem yapmamalk.

DERNEK KURUCULARI :
Madde 4— Dernek kurucpjlonn listesi aşağıya 

çıkartılmıştır.

(Mesleği Adresi

Ernekji Kayhan mah. 1 nolu cad. 12/21 Gemlik 
Marangoz Osmaniye mah. Zafer sok. 2/3 Gemlik 
Emekli D.'Subaşı .mah. Çifte fırın sok. Gemlik 
Tüccar Kayıkhane sok. 68/12 Gemlik 
Tüccar ’Balıkpazarı înolu cad Siltan Apt. Gemlik 
Memur Kayhan mah Alemdcr cad. no. 5 Gemlik ' 
İşçi 'Kayhan mah. Dutlu sok. 25/2 Genflik

■ Ku-ruı 'Kuran .Kes.ııuir. Dernekten • (Çikcn veya çıkan 
lu-ıuur onueuen uc.neye yapııKıorı yalpım ve aidat

I mil yen isteyemezler. Dernek mallarından hiç pır 

I iiok ıua.a cueınezier.
dekimcK ûkĞANlARI :

I ivıcdae ö— Her ceılnekde :
1“ Genel kurul,

I 2— Yönetim kurulu,
I 3— Denetleme kurulu oluşması burunludur. .Dernek 

ıçı uuşku uıguruaraa kurabilirler. Ancak bu organ 
iara oaşka yei'ıü ve sorumluluklar devredilemez.
uchltL KURUL i OhLANTILARI :

ivıaaae er- peırrek genel kurulu demeğe kcyı.tlt 
uö.i uycıeroen vitUea şupeıerin temsilcisi üyelerin

I cen teş&Âikuı. eaer Genel (Kurulun toplantı günün
I aen bir. ey öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler 

toplanırı ınısaoınaa gozonur.de alınmaz ve oy ı^ulla 
namazlar. Altını ödemeyen asil üyeler ile fahri 
üyeler, pinieyıcı olarak toplantıya kablcbiiiırler. Di 
leK ve temennilerde bujunabilijiter.

Dernek .tüzüğünün gazetede yayınlandığı tarihi ta 
kip, eden altı içinde ilk; genel Kurul toplantısı

' 'nı- YûpC'ri

a) .Oıağan genel kurul toplantısı iki yılüa bir.
Mart ayında yapar. j , '. ■
b) Yönetim ye denetleme ikurullarınin gerekli gördü 
ğü hallerde yeygi demek üyelerininin beşte birinin 
yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel ku 
rul toplantıya yönetim kuınujluı taraıfından çağrılır.

jpenetleme (kurulunun veya dernek üyelerinden beş 
te birinin yazılı isteği üzering yönetim kuruju bir 
oy içinde (toplantıya çağırmazsa denetleme kurula 
veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin 

müracatı üzerine mahalli- Sulh Hukuk Hakimi du 
ruşma yaparak dernek üyeleri arasından üıç kişilik 
bir heyeti genel (kurulu toplantıya çağırmakla gö 
■nevlendirir.

•GENEL KURUL TOPLANTISI OY KULLANMA
VE KARAR ALMA ŞEKLİ :

Madde ;10— Yönetim kurulu genej kurula katılma 
ğakkı olan üyelerin listesini' düzenler. Genel kuru 
,la katılacak üyeler en az 13 gün önceden günü 
saati, yeri ye gündemi mahalli bir gazetede ilan 
edilmek suretiyle toplantıya çağrılıp Bu çağrıda ço 
ğunfuk sağlanmazsa, toplantı yapılamaz ise ikinci 
toplantının hangi gün yapılacağı de belirtilir.

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir 
'haftadan da'ha az zaman bırakılamaz. Toplantının 
yapılacağı gün ve saat ve yeri ile toplantı gün 
demi (toplantı gününden en az onbeşgün önce ma 
hallin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bil 
dinilir. ;Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri; göste 
rin bir listeete eklenir.

Toplantı başka ıbjlr sebeple geri bırakılırsa bu 
durum gerj birfakma sebepleridg belirtilmek suretiyle 
toplantı ilanının yazıldığı gazeteye 'ikinci bir ilan 
verilmek'- üzere duyurulur. İkinci toplantının geri bı 

rakııma tarihinden itibaren en geç ilki ay içinde 
yapılması zorunluaur. Üyeler ikinci toplantıya birinci 
tiKraoa Delirtilen esaslara göre mahallin en büyük 
mülki amirliğine bir yazı ile duyurulur. Genel ku 
rul toplantısı bir defadan faza geri bırakılamaz. 

Genel kurul toplar.blan dernek merkezinin bujundu 
ğu yerde |yaP|ltr
a) Genel Kurjula katılma hakkı bulunan üyelerin ya 
|rıdan bir fazlarının katılması ile toplanır. İlk top 
lantıcö yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda 
çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya keti 
lan üye sayısı dernek yönetim kurulu asil ve ye 
dek üye.leri ile denetleme kurulları asil ve yedek 
üyelerinin toplamının iki katının bir fazlasından 
aşağı alamaz.
b) Genel kurul toplantıları ilanda belirti')|en ve ma 

hallin en büyük mülki amirine bildirilen gün, scat 
ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyleler, yö 
netim kurulunca düzenlenen listedeki adlary 'karşı 

sında imza koyarak toplantı yerine girerler.
e) Genel (kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. 
Fahri üyelerin oy hakki yolktur. 'Kararlar mevcudun 
salt çoğunluğu ,ile alınır.

uoKuz-uncu maaGeue oelırtıler. çogunıuk seğianma 
mış 4se durum Dır tutunoK ne tesbıt edilir ye 

toplantıyı yönelim Kuruıu başkanı veya görevlendir^ 
cegı yönetim .kurulu üyelerinden pırı tarjafmıdıan 

açııır. huKumet Komiserinin toplantıya gelmemiş ol 
ması toplantının .ertelenmesin, gerektirmez. Açılışın 

aan sonra toplantıyı yönetmek üzere bit başkan ye 
'başkan yekııi ile katip seçilir. Toplantının yönetimi 
genel -kurul başkanır.a aittir. Katipler toplantı tuta 
nağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. 
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yöne 
tim kuruluna yerilir. Genel kurtul toplantısında yal 
nız gündemde yer alan maddeler görüşülür. An 

cak toplantıda hazır .bulunan üyelerin en az onda 
biri' tarafından görüşülmesi istertilen konuların, gün 
deme alınması zorunludur. Genel ıkurul gündemin 
de yönetim ve denetim Kurulu seçimleri yarsa bu 
seçimler gizli oyla yapılır

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde 11— Genel ikuru.lda görüşülüp karara bağ 

(anacak hususlar: şunlardır.
a) Demek organlarının seçilmesi, 
b) Dernek .tüzüğünün değiştirilmesi, 
e) Yönetimi ve denetleme 'kurulları raporiarır.ın gö 

•rüşülmesi, yönetim' ve denetim 'kuruitonnin ibra 
İbra' ojunması, 
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp 
aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 
c) Dernek için gerekli .taşınmaz malların satılması 
hususuneta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f) Derneğin federasyona (bağlanması veya ayrılması, 
g) Derneğin uluslararası faa'liyetiende bulunması, 

yurt dışındaki dernetk veyc kuruluşlarına üye ola 
rak katılması veya ayrılması, 
h) Derneğin .fesedilmesi,
I) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yerine' 
getirmesi.

YÖNET'M VE DENETLEME KURULLARI :
Madde 12— Yönetim1 .kurulu 7 asil .7 yedek -üye 
den teşkil edilmek üzere genel kurulda ve gizli oy 
la seçilir. .Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdiılde 
en çok oy elandan başlamak üzere yedek üyele 
rin göreve ^ğrilması zorunludur. Toplantı günleri 
kurulca te'sbit edilir. İlk toplantı en yaşlı üyeler 

arasında' jgörev bölümü karara bağlanır. Toplantı 
günleri kuflöl tarafından tesbit edilir.

Devamı Haftaya

DÜZELTME

4 Ağustos 1992 günlü gczetemizin 3. sayfasında 
yayınlanan 1992/16 dosya notu satış ilanındaki 1. 
maddede yazılı 2000 m2 tarla (20.000 m2) olarak, 

,Satış şartlarında ise: ikinci satış tarihi yanlış 
likla 18.8.1992 yazılmıştır.

18.9.1992 olarak düzeltilir.

gozonur.de
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ANAP Gençlik Kolunun 
tjlh yıldönümüne 

lüm delege ve üyelerimiz ile 
ganimize gönül verenler davetlidir.

Tarih : 23.8.1992 saat 14.00 anap Gençlik Kolu
Yer: Milton Aile Gazinosu Gemlik Yönetim Kurulu

■göt AÇIK|TE$EKKÜR ŞHİ
Marmara Birlik Yönetim Kurulunun aldığı kararla. Birliğe bağlı 

kooperatiflerde başlatılan işçilerin Sendikasızlaştırılarak memur 
edinmesi çabasına başından beri karşı çıkan, haklı davamızda faiz
lerin yanında olan SHP Gemlik İlçe Örgütüne sonsuz teşekkürü 
bir borç biliriz.

72 Nolu Gemlik Marmara Birlik 
Çalışanları

Sayın Gemlikliler - Müteahhitler - İnşaatçılar

DİNÇMUR HAFRİYAT 
KUM - ÇAKIL DEPOSU'nda

* DERE ÇAKILI
* ELEK KUMU
* KARACABEY PERDAH KUMU VARDIR.

DEPO : Orhangazi Cad, Tok Sahası Karşısı TEL : 19319
YAZ : Minibüs Garajı Yanı Güray Pasajı TEL : 17147
Not : Hergün Sabah 07,00 - Akşam 20.oo açığız GEMLİK

Anadolu Lisesi Umurbey‘e
tackuluna »nakli durduruldu.

DYP Mçe Başikcnı Abdullah Yenice, yaptığı iaçıfc 
lamada, Milli Eğ>|tim Bakanı Toptan Köksal'dan 
Gemlik Anadolu Lisesinin ilçe /dışına çıkarılmaması 
konusunda istekte bulunduklarını ve kabul edildiği 

rçi şöyjedir..v ■;
Yenice, "Veliler okulun Gemlik'te uygun bir okul 

da geçici olariak devam'ını istiyorlar. Önümüzdeki! 
günlerde yeni okulların açılmasıyla büyük boşalma 
lar meydana, gelecek. Yerleşim, buna göre Gemlik 
teki bir okula yapılacak. Veliler endişelenmesin" 

dedi.

Öldürülen terörist
Bursa’cta daha önce çeşitli! olaylara karıştığı ge 

rjekçesiyle gözaltına silindiği ve cezaevinde yattığı 
öğrenilen Aslan Ari’nin daha sonraları Dev-Sol’un 
silahtı eylem birliklerine kaldığı belirtiliyor.

Öksüz büyüyen Aslan An, 1980 öncesi biri ecza 
nede kalfalıik yaptı. 12 Eylül’den 'sonra adam öi 
dürmeye. karıştığı gerekçesiyle tutuklanıp 5 yıl 

ceza. yedi.
Tahliyeden sonra Dev-Sol’un siyasi eylemlerinde 

rol aldığı öğrenildi.

Eski Okul Yanıyordu
kulu'na giren kimliği meçhul kişilerin okulun çatı 
katına çıkarak sigare içtikleri saptandı. Söndürme 
den atılan izmarit yangına neden oldu.

Tarilhi eser kapsamındaki eski Atatürk okulunun 
kül olmasını o sırada yeni okulda yapılan bir 
sünnet düğünü kurtardı. Düğüne gelenleri tarihi bi 
nantn çatısından çıkan dumanları ve alevleri' görün 
ce hemen »tfaiyö’ye haber verdiler. Olay yerine ge 
len itfaiy ekiplerinin anında müdahale etmesi sonu 
cu okulun çatı katı az bir hasarla tamamen yan 
maktan kurtuldu.

Askeri Haraya Yeni Komutan
ence geçirdiği By-Pass ameliyatı sonrası kendi) isteği 

em eklemek istemiş |bu, nedenjle boşalan komutan 
lığa Kuzey Kıbrtıs Türk Cumhurviye^i Türk Evirtiğinden 
Kıd. Alb. Büjlent Tüze]h'|ür1< getijrikiL Tüzeltünk, geçtiği 
ılz hafta yeni görevine [başladı.



* SPOT * SPOT * SPOT 
HER TÜRLÜ BEYAZ EŞYA ve ELEKTRONİK 

CİHAZLAR
(İTHAL YERLİ ) 

CAZİP VE UYGUN FİYATLARLA 
KAHRAMAN ELEKTROMARKET’TE

Tel : 17259
K. Kumla Yolu Demiriz Ecz. Karşısı GEMLİK

Celal Boyar Anıldı
• 3.NCÜ CUMHURBAŞKANI CELAL BAYAR, GEÇTİĞİMİZ HAFTA CUMARTESİ GÜNÜ pMURBEY BELDE 
SİN'DE (BULUNAN MEZARI BAŞINDA DEVLET TÖRENİ İLE ANILDI. TÖRENE CUMHURBAŞKANI 
GENEL ŞEKRETER YARDIMCISI REMZİ YÜCEBAŞ, HÜKÜMET ADINA İÇİŞLERİ ŞAKANI İSMET SEZGİN, 

JBAYAR'IN KIZI VE DAMADI İLE ESKİ SİYASİLER KATILDI. > > - -7

Türkiye'nin 3.ncü Cumhurbaşkanı Celalli Boyar ö|fü 
riıünün 6.ncı yıldönümünde doğum yeri olan Umur 
bey’de devlet töreni .ile anıldı.

Cumartesi günü sact 10.00’da mezarına çaüenk 
konulması ile başlayan anma törenine Qe|lal Bayar 
ın kızı Nilüfer Gürsoy ve damadı Dr. Ahmet Gür 
soy ile torunu Celal Bayar'ın yanı sıra Cumhur, 
başkanı Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Yücebaş, 
Hükümet adına İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Bur 
sa Valisi Necati Çetibkaya, DYP Bursa Milletvekili 
Tuljhan Tcyan, Büyükşehir Belediye Başkanı Teo 

man Özalp, DP eski Yozgat milletvekili Ömer Er 
zurumluoğlu, AP eski milletvekilleri Sadettin Bilgiç, 
pğuz Aydın, Cemal Külahlı, Rasim Küçükeıl, İrfan 

Haznedar, Gemlik Kaymakamı .Orhan Işın, Gemlik 
Belediye! Başkanı Nezih Dimili, Umurbey Belediye 
Başkanı Pars Dönmez ve çevıte il ve ilçe Belediye 
BaŞkanlan ile çok sayıda 'siyasi parti tems İdleri 
ve kalabolıik bir vatandaş topluluğu katılldı.

Celal Bayar’ın mezarı başında yapılan çelenk koy 
ma töreninden sonra beldenin! Celal Bayar meyÖM 
nında yapılan konuşmalara gedildi. İlk olarak kür 

süye konuşmacı olarak gelen Celal BayarJ'ın kızı 
Nilüfer Gürsoy, babasının çok yönlü kişiltiğiği oldul

Cemal KIRKIZ

ğunu belirterek, "Sabam, Monarşiyi Meşrutiyeti; çoU 
partililî rejimi ve Cumhuriyeti kucaklayan Türk tartı 

hinin anıt /insanıdır" dedi. Daha sonra konuşmacı 
olarak kürsüye gelen Tarihlçi yazar Cemali Kutay 

ve Prof. Dr. Orhan Oğuz'da Celal Bayar'ın kişiliği 
ve ekonomik görüşleri hakkında bilgi verdileri
Hükümet adına törene batılan İçişleri Bakanı is • 

met Sezgin'ce yaptığı konuşmada, "Yakın tarihimi1 
İzin, hemen her dönüm noktasında özgün kişiliği 
vatanseverliği, "Hakimjyet Kayıtsız Şartsız Milletin 
bir” diyen gürsesi ile gerçek bir Türk büyüğü 
olan Celal Bayari ölümünün altıncı yılında mezarı 

nır. başında andrk. Sîzlerin ona olan şükran ve ve| 
fa duygularının bir İfadesi, bir simgesi konumunda 
ki anıt mezarın er. Ikısa zamanda tamamlayacağız. 
O.'nun tarihi ve anıt niteliğindeki kişiliğini hjer ' 
vesile ile Umurbey'den, Türk vatanına, Türk Cum ’ 

huriyetlerjne, dünyaya anlatacağız" dedi.
Konuşmalardan sonra Celal Bayar adına köy ccı 

milinde meyi üt okundu. Mevlüde protokol katılmazken, 
Gemlik ve çevre ilçe ve köylerden gelen vatandaş 

Icr büyüik ilgi gösterdi.

Armztlu Belediye Başkant Silahlı Saldırıya uğradı

CELAL GÖÇE 
KURŞUN YAĞDI

Armuttu Belediye Başkanı CelaJ Göç, geçen hat 
ta Salı günü evinin, önünde eşiyle b.ijrliktel silahjlı 
fanan Göç, kurşun yağmuru a|ltında evine girmeyi 

saldırıya uğradı. Büyük bir şans eseri hafif yarat 
başarıp ateşe karşıîtk verince, saldırganlar kaçtı.

Saldırının bfr kan cövass yüzünden kaynaklandığı 
nı söyleyen ve kendine ateş edenlerden ikisini ta 
nıdığını bildiren Celal Göç'ün verdiği ifade üzerine 
Jandarma ekipleri, olaydan yaklaşık 24 saat sonra 
Ajli İzmitli (40)'yi Bursaı'da evinde yakalayarak göz 

(altına aldılar.

Olayı onlatan Celal Göç, şans eseri saldırıyı kü 
çük bir sıyrıkla ahlattığını belirterek, kan davası 

nedeniyle kurşun yağmuruna tutulduğunu ileri sürdü. 
Göç, saldırının Ali ve Ahmet İzmitli kardeşlerle ta 
nımadığı bir kişi tarafından gerçekleştiğini söyledi.

Göç’ün verdiği ifadeye dayanarak söz konusu ki 
çileri aramaya başlayan Jandarma, çeşitli tanıkların 
ifadesinden yala çıkarak Ali İzmitli'yi Bursa Pire 

mir semtindeki evinde yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam edi 

Hırken, Ahmet tamltli ve kimliği belirlenmeyen dil 
ğer şahsın aranmasıda sürüyor.

Armutlu Belediye BaŞKanı Celal Göç, İzmitli kar
Devamı Sayfa 4*te î '

Haraççılar Serbest Bırakıldı
Adam yaralama ve Kumla'da esnafı haraca bağla 

ma suçlarından dolayı yakalanan 6 kişiden 4 ele 

manı çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bı 
Takıldılar.

İki ay önce Küçük Kumla Şefik Ersoy sitesinde 
kanalizasyon sorunu yüzünden Haşan Kayrak (65) 
yaralayan. Nail ’Pır.arcı (24) ve azmettiren sitenin 
sahibi: Şefik Ersoy (65)'1n tutıikluiuk süresi devam 

ederken aynı gruptan olduğu jddia edilen Ahmet 
Ballandı (29), Yusuf Kurdoğlu (23), Fahrettin Özmar 
kupçu (30) ve Cumali Ateş (32) tutukluluk süresi' 
nin mahkemece yeterli bulunması ve delil yetersi^ 
iiğinder. bırakıldılar. Sanıklardan Ahmet Ballandı, zor 
la bara toplama sucundan serbest bırakılırken, Hır 
sıdık ve meskun mahalde ateş etme suçla o ndan 
telkrar tutuklandı.

Umurbey'de Yaralama
Umurbey beldesinde, meydana gelen olayda Recep 

Eker (45), Ali Alas (30) adlı şahıs tarafından Kur 
şur. yağmuruna tutuldu.

Olay önceki hafta pazar günü 23.30 sıralarında 
meydana geldi. Kahvehaneden çıkarak evine gitmek 
te plan Recep Eker'i Iköy camii önünd0 köşede 
bekleyen Ali Araş, yarmala taşıdığı silahla Eker'i 
kurşun yağmuruna tuttu, DYP İl Genel)' Meclisi 
Üyesi Ahmet Bağcı'nın yeğeni olduğu belirtilen Re 
cep Eker kendisine sıkılan 7 kurşundan 5'ıni yiyin 
ce cğı? yaralanarak Bursa Tıp Fakültesi Hastane 
sine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Ali Araş dia 
ha sonra yakalanarak jandarma tarafından gözaltı 

na alındı.
Umurbey'de) meydana/ gelen dlöyın intikam ama 

cıyla işjlenmJlş olacağı bildirilirken, Eker ve ’Aîas 
aileleri arasında yıllar önce çıkar, kavgada Recep 
Eker'in /Ajli Aras’ın anne ve babasını yaraladığı ve 
daha sonra Ö yıl hapis yattıktan, sonra yaklaşık 
4 yıl önce tahliye olduğu bildirildi. 1

ANAPLI GENÇLER 1 YAŞINDA
ANAP Gemlik Gençlik Komisyonu kuruluşunun T. l 

r.çi yıldönümü nedeniyle kokteyl /verdi. :
Miiton Aile Çay bahçesinde veriler.' Kokteyl'e bir 

sa milletvekilleri Mehmet Gedik, Hüsamettin Örüç 
ve Ferudun Pehiivan’ın yar.r sıra, İl Başkanı Zekal 
Soyubol ile çevre ilçe ve beldelerin İlçe başkan 
Icrı ve parti yönetim kurulu üyeleri katıildılar.

Kuruluş yıldönümünde konuşan ANAP Gençlik Ko 
misyonu Başkanı Mehmet Dinç, 1. yıl içinde yop| 
tıkları çalışmaları anlattı. Daha sonra konuşan A

Gemlik Gümrüğünde Atama Rüzgarı
Gemlik Gümrük ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğün 

de atamalar başladı.

6 yıldan bu yana ilçede görev yapan Müdür Yar 
dımcısı İsmail Dönmez, Gürbulak sınır kapısına ata 
nırken, yine 6 yıldır ilçede görevli bulunan Güm 
rük muayene memuru Muammer Semercioğlü'ıdla Ha 

/bur Gümrük kapısına atandı.

Ilıca deresini kirleten kuruluşlara ceza kesildi

Dereyi Kirletenlere Ceza
Cemal KIRGIZ

Gemlik Hamleliye mahallesinden geçen Nıca d'erjs 
sini kirleten sanayi kuruluşlarına ceza kesildi. Gem 
tik Kaymakamlığınca Ilıca deresinden alınan su ör 
nekjlerinln incelenmesi sonucunda ilki mermer fabri 
kası l|e ayçiçeği yağ fabrikası sonucu derenin kir 
leti imiş olduğu kesinlik kazandf

Tahlil sonuçlarının açıklanmasından sonra Kayma 
kardıkça üç fabrikaya 10 milyon liradan toplam1 
31.5 milyon lira para cezası kesildiği söylendi.

Fabrikaların arıtma ünitelerimi kurmaları İdim ayri 
ca anılan fabrikalara süre verildi. Kaymakam Or 
han Işın dereyi kirletenlerin gözünün yaşına bakıl 
arayacağını bildirdi.

NAP Buıisa milletvekili eski Devlet Bekanı Hüsamet 

tin Örüç ise, ANAP Gemlik Gençlik Komisyonunun 

çalışmallarındar. gurur duyduklarını belirterek, bütün 
üyelerine teşekkür etti.

Kuruluş yıldönümüne katıilan Gemlik Halk Dansla 
rt Folklor Derneği kızları birbirinden güzel oyunla 

rıyla, güne renk katarken, konuklar çalınan müzik 
eşliğinde bol bol oynama ve dans etme fırsatı 

buJdıulaA

Devlet Hastanesine Göz
Doktoru Atandı

Gemlik Devlet Hastanesi'ne göz doktoru atandı.

Erzincan Devlet Hastanesinden atanan Uzman Dok 
tor Mehmet Tamer Güzelce, ilçeye gelerek göreve 
başladı.

TAŞI GEDİĞİNE

~ CHP...
"—CHP, SHP’OİR, SHP GELİŞEN CHP'DİR."
"—DSP, DEMOKRATİK SOL CHP'DİR."

"—CHP SHP’YE KATILŞINı" 
"—CHP, DSP’YE KATILSIN" 
GÜNLERCE DIR, Dip

GÜNLERCE DIR, DIR.
OHP KİMSENİN İSTEPNESİ DEĞlLDİR!..
OHIP KUVAI MllLLİYıESi, MİSAKI MİULÎCİ, 
CUMHURİYETÇİ, DEVRİMCİ, L|ÂİK HALK

TOPLULUĞUDUR.
CHP, İÇ VE DIŞ DÜŞMANA KARŞI MÜDAFAI /
HUKUKTUR... I
CHP, 9 EYLÜL’iE YENİDEN DOĞACAK...
OHP’DE TOPLANACAĞIZ.
ATAMI ESERlNİ YAŞATACAĞIZ...

İnan Tamer
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KONUK YAZAR
SAKIN ŞAŞIRMA

ueven ii.uk.um »cızınıuu, uman veu mn, 
.GeniıK'e oogru

U&İHZI v^OlfcCeKS.n

bakin Şaşırma"
uızeler.yıe ııgu'; duygu ve düşüncelerimi sîzlerle 

paylaşmaya a&VJin edeceğimi söyleyerek son ver 
m'ıştim. ' I

1950'M yularda Gemi.k diyince biz AnkaralIların 
aklına, biraz zeytlın, oııaz balık, biraz karides ge 
lirdi ama belliğimizde Gemrik pek az yer tutardı. । 
Ta ki, yine aynı yıllarda-sanırım Yaprak Dergisinde 

i -Orhan'ın yukarıdaki dizelerini okuyunca Gemlik biz 
lerin hayal ve tasarım dünyasında bir başka beyut 
daha Ikazandı : Gemlik artık ‘ deniziyle, doğasıyla 
şaşılası bir beldeydi. O yıllarda, biraz da Orhan'ın 

etkisiyle Gemlik'; görme 'İsteği uyanmıştı içimde. O 
zamanki yol, Engürücük'ün, denize doğru olan ya ı 
maçlarını tırmanıyor ve birden birje karşınıza, mas - 
mavi deniziyle pırıl pırıl bir kasaba v@ ardında 
yemyeşil uzanan bir gen'iş vadi çıkıyordu. Öyle an I 
■aşılıyor kİ, 35-40 yıl öncenin uygarlık düzeyi, şim- j 
clikii Engürücülk rampasını aşar aşmaz karşınıza, de 
nizi gölgeleyen bir Jandarma karakolunu, karşı ya 

maçı çiçek 'bozuğu gibi kaplayan, Manastır civarı 
mahallesini ve daha ötelerde, o güzelim vadiyi ber 
badeden mermer fabrikalarını, sabun ve yağ yapım 

yerlerini sıralayacak denli ilerlememişti: Artık Gem 
l’ik'e ıdöğru denizi değil. Jandarma karakolunu, Ma 

nastırın ulu çınarlarını, pırıl pırıl akan sularını mah 
veden "çiçelk bozuğu” mahallesini, binbir çeşit mey 
ve ve sebze yetiştiren güzelim vadiyi katleden ve 
kirlni-posını körfeze akıtan, tozunu—dumanını havala 
ra savuran sözde fabrikalar çıkıyor..

X X X '
Tarihe ve doğaya saygı duyarak, halkın soluklan 

ması için-''"doğal park”1 haline getirilmesi gereken 
"Manastır" bir b^ton yığını ortasında boğuluyor; bir 
üzüm türüne adını veren Müşküle köyünün adı de 
ğiştiriliyor. (Acaba niçin? Yoiksa "sosyalizm," sözcü 

ğünden herkesin ödü koptuğu bir dönemde, İşçi Par 
tisli’ne (silme oy verdtği ipin, belleklerden Müşküjle 

adını silmek amacıyla mı yapıldı bu değişiklik?) 
Peki, yüz yıl önce, Fransa’ya —Paris’e— zeytin 
konservesi şevketten Trilyelnin adı niçin Zeytin 
Bağı Opdu? Herhalde, şimdi: artık yalnız yağlık "ıs ‘ 
karta" zeytin üretebildiği. için olacak! Sonra, jkere 
revitiyle, balığıyla ünlü Apolyont Gölü’nün adlı niçin, 
Ulubatlı Haşan oldu? Herhalde, kerevitin de, balı 
ğın da köküne kibrit suyu saldığımız ve bu neden 
le "ulusal duygularımız"’ kabardığı için olacak!

X X X ■
Sevgili okurlcr. Anadolu'yu Türkleştirmelk ve "Bi 

zim Ülkemiz" vapmak için yüzlerce yıl uğraştık ve 
biliyorsunuz hâlâ da uğraşıyoruz;. Lâkin bir coğraf 
ya parçasını yurt haline getirmek ancak ve ancak 
değer üretmelide, doğayı yeniden üretmekle olur. Laf 
üretmekle, ad değiştirmekle yalnız .kendimizi aldat 
mış, doğayı bozuyorsak o topraklara ihanet etmiş 
oluruz. Bu, her yer için, özellikle Anadolu için ge 
cerlidir. ’ ;-‘t

• t ı 
Gemlik adını belleğime 'kazıyan ve belki de bu I 

beldeyi yuırt edinmenin ilk tohumlarını atan Orhan 
Veli’yi saygıyla anarak noktalamak istiyorum bu ya 
zum. ’ . ; . '

Alaattin Bilgi

KÜLTÜR - SANAT Hazırlayan : Şaban AKBABA
KÜLTÜR VE BREY

# OLAY -»SABAH
# BURSA HAKİMİYET
| MİLLİYET CUMHURİYET 
fr HÜRRtYET GAZETELERİNDE

₺ I X i-ı ıİUın ve reklamlarınız için 
| \ bizi arayın
I KÖRFEZ REKLAM

TEL :! FAKS: 14223 - 11797

Geçen hafta bu köşede "kültür" kavramı üzerin 
de kısaca durmuştum. Bu kez kavramı biraz daha 
açmak ve anlaşılır kılmak istiyorum.

"Doğanın yarattıklarına karşı insanoğlunun yarattı 
ğı her şey" olarak tanımlamıştım kültürü. Bununla 
birlikte kültür sözcüğü kullanıldığı alanlara göre te 
mel olarak dört ayrı anlamda kullanılmaktadır :

Bilimsel alanda kültür denildiğinde "uygarlık" 
kastedilir.
Toplumsal alanda kültür, eğitim sürecini^ ürünü 

olarak ikabul edilir.
Estetik alfanda kültür güzel sanatlardır). Resim, 

müzik, heykel, edebiyat (öykü, şiir, roman, destan, 
masal v.b.)

Teknolojik ve.biyolojik alanda kültür ekin, üretme, 
çoğalitma, yetiştirmedir.,

(Buradan yola çıkarak bir genelleme yaparsak, 
"kültürlü olmak" bir bütün ojlmayı gerektirir. Nasıl 

bir bütünlüktür o? Örneğin, sözkonusu dian bireyse 
eğer, o birey eğiti nrt-öğ retim görmüş, güzel sanatlar 
la şöyle ya da böyle ilgili, uygar davranışlar gös 
terebilen ve üretici olmalıdır. Ancak böyle bir bi 
reye "kültü rlü’.’.dür denebilir.

Gerçekten de yaşamı bir bütün olarak görebil 
mek, kavrayabilmek, gibisini zoru başarabilmiş birey 
lerdir ki, ortalama insandan farklı ve düzenli dav

Bursa’da Yaşayan Yazarlarımızdan
Nadir GEZER’in Bir Kitabı : 

Hanife Nine’den Öyküler
Geçen hafta bu köşede Bursa’da yaşayan yazar 

lafımızdan- Nadir GEZER'i tanıtmış1, özgeçmişi, yapıt 
lan ve sanatı hakkında kısa bilgiler vermiştim.

Bu kez Nadiri GEZER'i bir lyapıtıyjla tanıyalım di 
yorum'. , LJ ' i | ■ İT-'
KÜLER .1981. yılında "Nevzat Üstün Öylkü Ödülünü 

aldı. 'Kitaba ödül vermeyi .uygun bulan seçici kurul 
gerekçesini şu .tümcelerle özetlemiş : "Nadir Gezer 
acı tütünün tuzunu, .toprağını, acı zifirimi biliyor. 
Köy yaşamının, ağır işçi ' kadınların acılarla1 dolu ya 
şamındar. dolu dolu kesitler veriyor Hanife Nine 
den Öyküler'de. Bursa’niri İnegöl, insanlarını, Eymir 
köyünün kcdınlarır.ı veriyor, ilginç konular işleyerek." 

GEZER’in bu kitabında gerek bildiri gücü gerek 
se sanatsal yanı titizlikle kotarılmış dokuz öykü

Çağdaş Türk Şairleri - Yazarları
Haşan Hüseyin

Şair 1952 Kars doğumludur. Şiirleri çök çeşitli: 

.gazete ve dergilerde yayımlandı. Sanatını yaşamın 

oylumlu gerçeğinden imbikleyerek kuran YALVAÇ’ır. 

beş kitabı yayımlanmıştır. Bunlor, GOCA GOCA- 

DAŞLAR, MERHABA YAŞAMAK, UMUDUN ŞAFAĞI, 

SEVDADAN YANA YAŞAMAK ve 1992 yılında yayım 

lanan EREK TORNA ATÖLYESÜdir.

ÇATAK GİYİMCE
Yaz Ucuzluğu Başladı

Gömlekler - Takım Elbiseler 
Bay Bayan ve Çocuk
Giysileri - Trşörtler

FİYATLAR görülmeğe değer
ALİ ÇATAK ve OĞULLARI
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk, Otel
Umurbey Altı tel : 12075 Gemlik

lım'd Tn:'ı?v. (.mili ■>

rar.ışlc-r sergiler.
Sonuçta, kültürün bir davranış biçimi olduğunu 

görüyoruz, ya dg bir davdanış biçiminin sonucu... 
Bilgiy.', görgüyü, aldığı eğitimi, etkiyi davranışa dö 
nüştüremeyen insanı kültürlü sayma olanağı yoktur. 
Kültürtenme yolunda olan bir birey, (biri yandan te 
orik (nazari) olarak (bilgilenme yoluyla) kendini bes 
lerken, öbür yandan teoriyi pratiğe uygular, yaşa 
ma geçirir, işe yarar kılar. Örneğin olkur, okuya 
rak edindiği bilgiyi pratiğe aktarır; çevresini aydın 

latır, ya do bir şeyler üretir (yeni bilgiler, yeni 
ürünler gibi.)

Özellikle "çağdaş kültür" anlamında kültürlene 
bijmek adına jlk ve sürekli yapılması gereken en 
önemli etkinlik okumaktı1). Bu amaçlı okumanın da 
çok özel bir çaba olduğunu da bilmemiz, kabul' 
■etmemiz gerekir. Amaçlı, ilkeli bir çaba... Bütün 
olan yaşamı, bütün olarak kavrayabilmek içlin' bü 
tünselliğe dönük, çök yönlü, çak yanlı bir okuma 
(eylemidir bu. 'En temel 'ilkesi, hem bilemsef, hem 
de sanatsal yapıtları bir arada, ycnyana, da da 
afc'arda okumaktır.

Kültürlü, günlere, geleceklere' sevgili okurlar.
(Bir sonraki yazımda kültürün özellikleri ve ilke 

leri üzerinde duracağım.)

bulunmaktadır' Hemen hemen tüm öykülere kahra 
manJık eder. Eymirji Hanife1 Nine, okura yaşama se 
vinci, mücadele direnci- veren bir somut insan. 
Bütün davranışlarıyla, sözleriyle örnek bir Iköylü. 
Onumu, umutlu:..

Toplumcu gerçekçi yazınımızın- vazgeçilmez bir ya 
pıtı olarak gördüğüm HANİFE NİNE’DEN ÖYKÜLER, 
yaşamı, insanları seven, onuruna düşkün; doğruya, 

güzele,' iyiye sevdalı herkesin okuması gereken bîri 
kitap.

Yazınımıza böylesine güzel- b'i-r öylk-ü kitabi ka 
zar.dırdığr için Nadir Gezer ağabeye teşekkür edi 
yoruml Yüreğine sağlık, kalemine kuvvet sevgili 
ağabey.

YALVAÇ :
ŞİİRİNDEN BİR ÖRNEK

Gılgamış aradı ölümsüzlüğü 
lolkman hekim bujldu diyorlar 
bir balık çalıp ilacı 
derin deryaya daldı diyorlar 
ben sevgiyi arıyorum 

.aha dağın ardı diyorlar.

—Erek Torlna Atölyesi’nden—

GEMLİKTE EVLENİN

YENİ İŞYERİMİZDE SÎZLERE KALİTELİ VE UYGUN 
FİYATLARLA HİZMET ETMEKTEN GURUR 
DUYMAKTAYIZ. GÖSTERDİĞİNİZ ,İLGİ YE 
MİNNETTARIZ,

ÇİN ÇİN Züccaciye
EMSAN YETKİLİ BAYİİ 

PAŞABAHCE MAMÜLLERİ

YBNİ ÇARŞI ®EMLfK
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Derneği Tüzüğüdür
Toplantılarda salt çoğunluk aranır. Mevcu.cun salt 

çoğurcuğu ile karar aıınır. Üst üste üç veya y.l 
da on toplantıya mazeretsiz yahut kabul ediir ma 

i zereti olmaksızın katılmayan üyeler kurul üyeliğin 

, den çekilmiş sayılına^ Buna dair kararı ilgilinin 
i jsüre verilerek savunması aılındiktan sonra kararı

yönetimi kurulu verir. Yönetim kurulu üye sayısı bo 
i şal ma la rf sebebi ide yedeklerinde yerine getirilme

sinden sonra üye tam sayısının yansından aşağı 
düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyele 

। ri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde 
I toplantıya çağrılır, çağırıp yap|ilmaması halinde 

dernek üyelerinden birinin başvurması halinde mahal 
lin ıSuln Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek 
üyeleri arasından seçeceği üç üyeyi bir ay iç de 
kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

VÖNET1M KURULU AŞAĞIDAKİ GÖREVLERİ 
YAPAR VE YERİNE GETİRİR.
a) Derneği temsil etmek veya bu hususça kendi 

üyelerinden bir veya birkaçına yetKİ verir.
ıb) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak 

ıveyç şuoe kuruluşlarına yetki vermek.
c) Demeğin gelir ve gıaer hesaplarına ilişkin iş 

lemıeri yapmak veya gelecek döneme ait bütçeyi., 
hazırlayarak genel kurula sunmak.

d) Tun* vatandaşı olmayanları^ dernek üyeliğine 
kabulu naimcte bunları on gun içinde mahallin < 

en büyük mülki amirliğine bildirmek, mevzuatın ken 
aisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetki kullan l 
mak. . ■., i

e) Denetleme kurulu üç asil yedek üyeden teş.
kil edilmek üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul | 
demeği|n. hesaplc^rını ve çalışmalarını devamlı deneti 
ieyuek asgari akı ayda biı] nazıriayacağı raporlcrıl 

yönetim kuruluna ve toplantıda genel kurula sunar.k 
Ayrıca üyelerin dernek çatışmaları hakkındaki ihbar! 
lan üzenine rapor hazırlayarak gereğini] yapar. YöP 

netim kurulu her türlü hesap ve işlem dosyaları E 
m talebinde denetleme kuruluna göstermeye mec I 

burdur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorlum çıkar 
dığı takdirde denetleme kurulu zabıtla bunu tes 

bit eder ve genel kurulu toplantıya çağrılmasını 
sağlar. Suç teşkil eden hususların tesbiti hallinde 
duriumu ilgili makamlara iletir. )

f) Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün 
içinde yönetim kurulu başkanı tarafından sayılan 
organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve 
soyadları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve 
ikametleri demek merkezinin bulunduğu yerin en 
büyük mülki amirliğine yazı ile duyurulur.

gl Derneğin şubesi yoktur.
h) Derneğe üyelerin girişte 100.000 TL, (Yüzbin) 

giriş aidatı, 50.000 TU (eHibin) üye aidatı öder 
ler. Bu miktar yıllık olarak ödeneceği gibi aylık 
taksiflerile de ödeyebilirler yapılan bu ödemeler her 

üye için açılan üye kayıt defterine işlenir. Üye a 
idatlarının artırılabilmesi için genel kurul kararı ge 
relkmektedın. iKurul isterse ilkisenede bir yapılan ge 

nel kurul toplantısında aidatlarını artırabilirler.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde 13— Demeğin tüzüğü olağan genel kuru 
lur.a iştirak eden üyelerin üçte ikisini^ çoğunluğu 
ile değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluşta olduğu 
gibi usulüne göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.

Madde 14—' Derneğin gelirlerdi şunlardır.
a) Giriş ve üye aidatları.

b) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, 
şns oyunları balo, eğlence, temsil, konser ve spor 
yarışmaları ile konferanslar gibi faaliyetlerden sağ 
lalnan gelirler ile derneğin mat varlığından ve ban 
ka faizlerinden elde edilen gelirler, bağışlar, yar 
dunlar ve teberrulan, toplama hakkındaki! mevzuat 
hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yar 
dunlar derneğin dış ülkelerdeki gerçefc ve - tüzel 
kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması 
İçişleri Bakanlığının izni ile olur.

TUTULACAK DEFTERLER :
Medde 15— Dernek aşağıdaki yazılı defterleri 

tutar.

1— Üye kayıt defteri. Derneğe gîrenk irin kimlik 
leni, derneğe giriş tarihleri ve yıllık alda tları bu

«autıe yazılır.
c.—- ıvuıu* ueucn. loneıım Kurutunun ‘Kararımı .a 

■ m ve nuuıuıuoj bu uenerje yazıhr ve karanarın 
um Muşsan uyeibie ımzalaıılır.

o— ibeıen ve g>aen evrak aetteri. Gelen ve gi 
den evrak iann ve numarası ile bu deftere ka 
yit ec'ılır.

4— ueiiı ve g-cler aefteri. (işletme defteri. Der 
neK namına çıman Dutun paraların alındıkları ye 
narcanan paraların verildikleri yerler açık ve dü 
zerui a.arak bu aeftere yazdır.

5— Bütçe kesin hesap ve blanço defteki. Bütçe 
kesin nesap ve oianço bu deftere işlenir.

b— Aıır.aı oeıges> Kayıt detter;ı. Bu deftere ma 
Aıyeaen alınan ahnaı Belgeleri seri numaralı giriş 
ve o.cış taKamiarı yazılır.

/— uemeık cemnoaş aerteri. Derneğe ait aemir 
baş eşyaıar ou detıere İşlenir ye sayılan defter 
ıer Noter tasuki zorunludur.

l/ekineK UelIRLeKiNIN TOPLANMASI :
Madue ı6— Dernek gelirleri atındı belgesi iıç top 

lur.ır ve gıaerıer harcama belgesi ilg yapılır. Bu 
beıgeier.n saKiama suresi özel Kanunlarda gösteri 

ıeıı aunü uzun sureye ilişkin hükümler sa.Klı kal 
ımu'n, uzciıe «eş /uuu. ‘ueınek gölüleıinm alınmasın 

uu auiivCiicguk u<n»u;i ceuyesı ıvı.ulıye DdKanşgıricu
ı vUıiio^ın luieo» uzejing otuz gun içinde
j, uu uuıgcıcr v<.ıu>iioZ ise >AunuHCiaiÂ>ı usuıe goıe aer 
h- uuas-J M^ouıhun '»cıgeıen, rnunamn en ouyuK muı 
H ki umu ıigme unayıamrcrak oagış ve aıçat .Koouıun 

ue K'uıiuııiı;u. -ıvıUıiıyu . BüKunlıgınca resmi alınaı
» oeıgeı&rı »ugıurruıKıan sonra ü-emegijj ocsaraıgı özel 
.j uıitıc'i oeigeierı: Kuıianıımaz. Bağış ve aı.oaı topıiayu 
1 gua Kiş.ier,ı demek yönetim şuurlu pir karar he 
I polırtir ye ou karar ön büyük muikı amirliğine . 
I tescıı eturınr. DemeK açma gazete aergı ve öteki 
I oas,ııı •civra'Ki'ar Aurşmgınaa para veya başkaca yar 

■ aım toplamak yasaiKttr.
■ TAŞINMAZ MAL EDİNME ;

Maaae — Demez amacını gerçekleştirme^ için 
bağış veya satın alma. yojuyla taşınmaz mal edi< 

. nepılir ve bunları satabilir.. Hibe ve terkin edebi 
lir. Kamu yararına çatışma ;karan almadıktan sonra 
ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli ja 

alanlardan başka ^aşınmaz mala sahip olamaz.
Derneğe satın aıınan veya bağış ve vasiyet yo 

luyla derneğe intigaieden taşınmaz matlar dernek 
adına tescilinden üç ay içinde İçişleri Bakanlığına 

biid,irilip
DERNEĞİ.N SANDIK KURMASI :
Madde 18— Dernek yarefrm sandığı (kurar. DerneİK 

sağlanan karar ile dernek kçırını üyelerine paylaştır 
mak, faiz veya başka adlarla üyelerine gelir sağ 

lamak şartı ile üyelerinin yiyecek giyecek ve spor 
malzemeleri1 gibi zaruri ihtiyaç maddeleri ve 
diğer mal ve hizmetlerle kısa (vadeli kredi ihtiyaç 
ların^ karşılamaik tieere sandık kurabilir. Sandığın iku 

. ruluş ve çalışma esaslarını İçişleri Bakanlığınca çı 
karılan yönetmelik çerçevesinde yönetim kurulunca 

tesbit edilip yürütülür.
LOKAL AÇMA :
Madde 19— Derfhek merkezinin bulunduğu yerde 

derneğe kayıtlı üyelerini bir arada barındırmak, bir 
birleriyle kaynaştırıp dostane bir hava yaratmak için 
bulunduğu yerjde mahallin en büyük mülki amirliği 
ğlnden izin atmak ve kanunlara aykırı davranma 
mak siyasi amaç ve probagandö yapmamak şartı 
ile bir lokal açıp işletebilir.
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASVİYESİ
Madde 20— Genel kurulun derneğin feshine karar 

alabilmesi' için tüzüğe göre genel kurala katılma 
hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin (Temsilci! 
üyeler dahil) en az üçte 2. toplantıda hazır bu 
lunması şarttır, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanma 
ması halinde üyeler usulüne uygun olarak 2. top 
lantıya çağrıllıı". 2. toplantıya .ratılan üye sayısı ne 
plursa olsun feshi konusu görlüşülebilinir.

Feshe, ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üye 
lerin üçte iki çoğunluğu lile verilmesi zorunludur. 

Derneğin feshi' yönetim kurulu tarafından Ibeşgün 
içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı

Devamı Sayfa 4’te

DUYURU
Ilkoop Yönetim Kurulu 

Başkanlığından
KARAR TARıHİ .• 13.8.1992
KARAR NO, : 9
KONU : Üyelik sorumluluğunun sona erdirilmesi 

’ve üyeliklere ait Payların Gellistirme Fonuna akta 
rıknasL

Yönetim Kurulu : 13.8.1992 tarihinde toplanarak; 
12 Nisan 1992 tarihindeki Genel Kurulda alınan ka 

rar gereği Tüzüğümüzün (21) maddesine uygun 
olarak sermaye paylarının 500.000 TL.’na çıkarılma 
sına; bu payların 3 nolu karar gereği 3 Ayx 

150.000 içersinde ödenmesine karar verilmişti.
Ancak belirlenen süne içersinde üyelerin tamam 

Icmayanlar 30 Haziran 992 günü Körfez Gazetesinde 
İlan edilerek en geç Hisse Paylarını 17 Temmuz 
1992 Cuma gününe kadar tamamlamaları; tamam' 
lamıyağların Tüzüfk gereği üyeliklerine son verile 
ieği (ve mevcut Hisse Paylarının Geliştirme Fonuna 
aktarılacağı duyurulmuştu.

Belirlenen süre dolduğundan aşağıda Adı-Soyadı 
ve Hisse Paylları yazılı üyelerimizin tüzüğümüzün 

114,21,60,61 maddeleri gereği üyeliklerine son verilme 
sine; gazetede Han edilmeden Hah methinin Noter 
çe tastik edilerek anamdan ilan, edilmesine oy; 
birli'ğiğle karar verildi

Devamı Sayfa) 4'tel

Adı Soyadı Gel. Fon. Ak. Mik.
Hüseyin Berber 20.000
Salih Türel 10.000
Nadir Alpay 90.000
Mevlüt Aksoy 50.000.

A. İhsan Elitunç 10.000
İdri'S Yavuz 50.000

Ahmet Arı 50.000
Münevver Sönmez ,10.000
Ümran Arslan 10.000
Cemal Karcl 10.000
Nurhan Akay ' ı 50.000
Vildan Atar (Canal) 50.000

Asuman Ertem 10.000
Ferdiye Dinçel 50.000

Şenel Saik 10.000
Şükriye Aslim 6.000

Şenay Oğuz 50.000
Naşit Özdtemir ; 8.000
J. Oğuz Şimşek 6.000
Ergün Mutlu 50.000
Remzi Cantürfk 10.000
Gülsen Tameil ıtyooo

Özden Balcı 50.000
Ahmet Köse 10.000
Telkin Özkan 50.000

Hüseyin Karpaf 50.000
Rafet Önküçük 10.000
Nilgün Zeybekçi 50.000

Ömer Akdi 10.000
Abdülkadil Sözeri 10.000
Cemil Dumlupıncr 10.000
Necmettin Özkan 50.000
Mehmet Hasdemir 50.000

İsmet Demirel 50.000
Recep Güngör 50.000

Hanife Yumak 50.000 ,
Talat Şahin 50.000

'Halil Uğur 50.000
Halil İbrahim Aslan 10.000

Hüsamettin Durgut 50.000
Selahattin Karataş 50.000
İhsan Oğuz 50.000

Fahri Ünlü 10.000

Nilgün Ünlü 10.000
Osman Gülçe 20.000

Rafet Öktel 20.000

Yıldız Şiretoğlu 50.000
Atilla Sayın 50.000

Selahattin Aksoy 10.000

Mustafa Canakcy 10.000

Saadet Tuğrul 10.000 ‘

Sürteyya Er 50.000

Nuriye Gül 50.000
Ayşe Yaşar 50.000

İdris Aka J 50.000
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SAYIN GEMLİKLİLER
işçiler, Memurlar, Esnaflar, Apartman Yöneticileri Fabrika Sahipleri

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

( Külsftz 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. ŞTi.
ISITAN Odun Kömür Tanzimi
Ilıca Cad. Çiğdem Sk. 1/A Tel: 14911 Gemlik

llkoop Yönetim Kurulu 
Başkanlığından

Nurhan Beiktüre 50,000

Abdi! Akay £0.000

Mehmet Karademir 10.000

Fatma Maolde Gümüş . 50.000

Şükran Sönmez 501000

Hüseyin Doğan 50.000

Mübeccel özer 50.000

Mevlüt Küpeli 10.000

pülser Güçbey 10.000

Kerime lltekin 50.000

Mfet Polater 10.000

Zekeriya Özdemir 10.000

i Ihar. Soysal 5(^000

Fahrettin Düren 50.000

Hicret Esen 10.000

Şükran Sefer . 50.000

İhsan Ersöz 50.000

Birsen Koca 10.000

Gülay Karagöz 10.000

Memmet Yıldırım 10.000

Necmettin Kaya 50.000

Gülşen Ateşli 10.000

Emel Kaptan 5Ö.000

Sayın Gemlik’tiler - Müteahhitler - İnşaatçılar

DINÇMUR HAFRİYAT
KUM - ÇAKIL DEPOSU‘nda

* DERE ÇAKILI
# ELEK KUMU
* KARACABEY PERDAH KUMU VARDIR.

DEPO : Orhangazi Cad. Tok Sahası Karşısı TEL : 19319
YAZ : Minibüs Garajı Yanı Güray Pasajı TEL : 17147
Not : Hergün Sabah 07,00 - Akşam 20.oo açığız GEMLİK

Gemlik Körfez Avcılık ve Atıcılık 
Sporları ihtisas kulübü Derneği 

Tüzüğüdür TEFEKKÜR
ile bildirir.

Feshi halinde derneğin menkûl vS gayrimenkul 
\ malları ilçe Kızılay cemiyetine devredilir.

। İşbu tüzük kanun Vq nizamlara uygun olarak ha 
zorlanmıştır.

Celâl Göç’e kurşun yağdı 
döşlerin geceledi Armutiu'ya gelerek esnafı haraca 

bağladığını iddia ederek, "Esnaftan ölüm tehdid:yle 
20 He 50 nillyon Hra orasında para istediklerini 
saptadım. Haracı veren esnaflar paralart Bursa'da 
bulunan Yenihal’de bir kabzımal He Gemlik'te bin 

taksi yazıhanesine bırakıyorlarmış’’ dedi.

Oğlum Fatih Baloğlunun Sünnet düğünü törenlerine gösterdik
leri yakın ilgi, düzenli servis ve itina ile bizleri, yakınlarımızı, dost 
larımızı memnun eden, ilçemizin güzide kuruluşu

ATAMER TURİSTİK TESİSLERİnİn
Sahibi Sayın Ahmet ATAMER'e ve tesis şef, garson ve personeline 
sonsuz teşekkürü borç bilirim.

Mehmet Baloğlu
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