
Pencap Valisi İlçemizi Ziyaret Etti
Turistik bir gezi amacıyla Bursa’ya gelen Pakistan’ın

| Pencap Eyalet Valisi Muhammet! Zehra, ilçemizi ziyaret
I etti.

Bursa Valisi Necati Cetinkaya tarafından karşılanan
Muhammed Zehra ve beraberindeki heyet. Bursa’nın ta

Devamı Sayfa 4'de

Açılışı Vali Çetinkaya yaptı

Kumcunu Koyunun
Su Sorunu Çözüldü

Cemal KIR GİZ 
I Karacaali Köyü içme 

■suyu tesisleri düzenlenen 
■törenle hizmete açıldı. 
[ Bursa Valisi Necati Çe 
tinkaya’nın açılışını yap 

■tığı içme suyu tesisleri- 
Inin törenine Gemlik Kay 
makamı Orhan Işın, Be- 

llediye Başkam Nezih Di
limli, îlçe Parti Başkanla 

11 ve yönetim kurulu üye 
İleri, Muhtarlar ve çok sa 
lyıda vatandaş katıldı. 
I Açılışta bir konuşma 
yapan Karacaali Köyü 

İMuhtarı SalimSeviş, iç
ime suyu projesi hakkm- 
da bilgi verdi. Seviş, Ka_ 

tracaali köyüne 9 km. u 
■aklıktaki «Kovukçı- 
nar» mevkiinden getir- 
dikleri suyun, kurulan 
500 tonluk depo ile kö
kün 30 yıllık ihtiyacım 
karşılayacağını bildi
rerek, «1991 yılında baş
ladığımız proje çalışmala 
rina devlet bize 200 mil

yon lira ayırmıştı. Vali 
lik onayından sonra bize 
sadece yansı geldi. Köy 
hizmetleri de kazısını sîz 
yaparsanız borusunu biz 
veririz .dedi. Biz, bütün 
bu bürokratik engellere 
rağmen, yılmadan uzun 
uğraşlar sonucu bu bü
yük projeyi gerçekleştir
dik. Karacaali köyü da
ha iyilerine layıktır. Bun 
lan da yapacağız» dedi.

Kaymakam Orhan Işın 
da konuşmadında, devlet 
vatandaş işbirliğiyle ger 
çekleştirilen bu anlamlı 
projenin diğer köylerede 
örnek olması gerektiğini 
anlattı:

Öte yandan uzun bir 
Konuşma yapan Vali Ne
cati Çetinkaya’da, Türk 
lerin tarihten bugüne 
hangi evlerden geçe 
rek bu günlere geldiğini 
anlatarak, geriden gelen 
gençleri Türkiye’nin 21. 
nci yüzyılda daha ileri

daha modern bir ülke o- 
lacağmı kaydetti. Vali 
Çetinkaya, «Türkiye 
nin güçlenmesinden 
korkan bazı ülkeler, bu 
ilerlememizi isteme
mektedirler. Ama, geri- 
'den gelen zıpkın gibi 
gençler bunu başaracak 
yetenekte ve bilgiye sa 
hiptirler. Bu ülkeler bun 
dan korkuyorlar» şeklin
de konuştu.

İçme suyu projesinin 
açılışını yapan Vali Neca 
ti Çetinkaya, Kaymakam 
Orhan Işın, muhtar Sa
lim Seviş ve ve berabe
rindeki heyet köylüler 
tarafından yapılan «ta- 
vuklu pilavı» yedikten 
sonra köyde bir gezinti 
yaptılar.

Heyet, daha sonra'Ka
racaali Gençlik Kampın
da, Türkiye-San Marino 
arasında oynanan milli 
maçı seyretti.

Gazi ilköğretim Okulunun j 
bir eksiği tam unlandı

İş Atelyesi
Açıldı

Gemlik Gazi tlköğre- 
tim Okulu iş atelyesi hiz 
mete açıldı.

Yapımına 1991 yılı için 
de başlanan, yaklaşık 1.5 
yılda tamamlanan iş atel 
yesi, okulun büyük bir ek 
siğini gidermiş oldu.

DYP İlçe Başkam Ab
dullah Yenice’nin açılışı 
nı yaptığı törende konu- - 
şan, Okul Müdürü Naci 
Pehlivan, okul Aile Birli
ği ve vatandaşların katkı 
lanyla gerçekleştiri
len projenin IO9 milyon

| liraya malolduğunu Söy_ 
I ledi. Pehlivan, İl Milli E- 

ğitim Müdürlüğünün de 
6 ton demir, 400 torbada 
çimento yardımında bu
lunduğunu kaydetti.

Okul bahçesinde yapı
lan atölyede, metal ve 
marangoz bölümlerine 
ait alet ve araçlar bulu
nuyor.

I CUMHURİYET 
BAYRAMINI
KUTLADIK

Cumhuriyetimizin 69.ncu yılı tüm yurtta oldu
ğu gibi ilçemizde de törenlerle kutlandı.

28 Ekim Çarşamba günü 3 pare top atışı, Ata 
türk anıtına çelenk koyma ve 1 dakikalık saygı 
duruşu ile taşlayan törenler 29 Ekim Perşembe 
günü Atatürk Kordonunda yapılan gösterilerle de 
vam etti. 1

Geçmiş yıllara oranla daha büyük bir ilgi gören 
Atatürk Kordonundaki törenlere Kaymakam Or
han Işın, Garnizon Komutanı P. Kd. Albay Bü
lent Ümit Tüzeltürk ve Belediye Başkanı Nezih 
Dimili’nin halkın, öğrencilerin ve askerlerin Bay
ramını kutlamalarıyla başladı. İstiklal Marşının 
okunmasından sonra, Kaymakam Orhan Işın, gü
nün anlam ve önemini belirten konuşmasını yap 
tı.

Okul öğrencilerinin şiir okumalarından sonra, 
Gemlik Halk Dansları Folklor Derneğinin yöresel 
oyunları Bayrama renk kattı.

Bayramın en coşkulu ve heyecanlı bölümü res
mi geçit töreninde yaşandı. Öğrenciler. Askeri bir 
likler, çeşitli dernek ve kuruluşlara ait araçların 
geçiş törenleri vatandaşların coşkulu alkışlarına 
hedef oldu.

Gecede Garnizon Komutanlığınca fener alayı 
düzenlendi.

IL KADIN KOMİSYONU İLÇEYİ ZİYAREy ETTİ

DYP’ii Hanımlar 
Dayanışma İçinde

Cemal KIRGIZ '
Bursa DYP Kadınlar Komisyonu Yönetim Kuru 

I lu üyeleri ilçe kadın komisyonunu ziyaret etti. 
I ilçe Parti binasında yapılan ziyaretin amacı 
I hakkında konuşan İl Kadınlar Komisyonu Başka 
I m Sema Karpuzoğlu, bütün ilçeleri tek tek dola- 
I şarak, kadın komisyonlarıyla daha yakından bir 
I ilişki kuracaklarını bildirerek, dayanışma içinde 
I daha iyi hizmet vereceklerini söyledi.

Başkan Sema Karpuzoğlu, Mehmet Akif’in bir 
I sözünü hatırlatarak, «Biz DYp Kadınlar Komisyo 
I nu üyeleri olarak, yumuşak huyluyuz ama asla uy 
I sal koyunlar değiliz. Oylarımıza sahip çıkarak ka 
I dınlan daha da bilinçlendirerek, partimizin çıkar 
I lan doğrultusunda hizmet etmelerini sağlamak 
I için -görev yapıyoruz. Kısaca, bayanlann da siya- I 
I set yapabileceğini göstermek istiyoru?» dedi.

Bu güne kadar hep erkeklerin siyaset sahnesin I 
de rol aldığını kaydeden, Karpuzoğlu, DYP’ii ka- I 

I dınlar olarak, Türk kadınının da politikada seçkin 
konuma gelebileceğini göstereceklerini belirterek, 

I «Erkekler bu güne kadar gönlümüzü aldılar ama 
beyinlerimizi alamayacaklar» şeklinde konuştu.

Bir sorumuz üzerine, düşüncelerinin Feminizm 
I le karşılaştırılmamasını söyleyen Karpuzoğlu, 

«Türkiye’yi kadın olsun, erkek olsun, yeterki iyi 
beyinler yönetsin. Bizim için farketmez» diye ya

I nıtladı. '
Öte yandan Gemlik DYP Kadın Komisyonu Baş 

kanı Sevim Koçdemir, bu haftadan itibaren yeni 
bir uygulama başlattıklarını ifade ederek, «Bun
dan böyle her ayın ilk çarşamba günü, parti bina 
sında partili partisiz tüm hanımların sorunlarına 
yardımcı olacaklarını belirterek, her ayın ilk çar 
şamba günü tüm hanımlar partimize davetlidir
ler. Onların sorunlarını öğrenip çözüm bulmak bi 
zim görevimizdir. Herkes çekinmeden partimize 
gelebilir» dedi.

Bilet Bayii ve 
Aylık Abonman 
uygulaması başlı
yor

Otobüs 
İşletmesinden 
yeni uygulama

Gemlik Belediyesi oto
büs işletmesi yeni uygu
lamalar getiriyor.

Daha önce Şehiriçi Be
lediye Otobüslerinde 
şoför tarafından, verilen 
biletler 10 Kasım 1992 ta 
rihinden itibaren, Beledi 
ye tarafından duraklara 
yakın yerlerdeki bayiler 
le yapılan anlaşma gere
ği, bu bayilerden temin 
edilip, Şehiriçi Belediye 
otobüslerini takılan bilet 
yakan kumbaralara atıla 
cak. Yeni uygulama Bele 
diyeye bayi geliri sağla
masının yanı sıra şoförle 
ride rahatlatmayı amaç
lıyor.

Öte yandan önümüzde 
ki ay başında başlayacak- 
bir başka uygulamada da 
işine ve okuluna şehiriçi 
belediye otobüsleriyle 
gitmekte olan vatandaş 
lara aylık abonman veri
lecek.

Belediyeden temin edi 
lecek aylık abonmanın 
sivil 75 bin lira, öğrenci 
de 30 bin lira olacağı bil-. 
dirildi.

| Açılış töreni sorun yarattı

ANAP’tan
| Yüce’ye

Suçlama
Gazi İlköğretim Okulu 

İş Atelyesinin açılışına 
davet edilen İlçe Milli E- 
ğiitm Müdürü Celal Yü 
ce’nin bu görevi,DYP İl- 

, çe Başkam Abdullah. Ye 
nice’ye devretmesine, A- 
NAP’lılar tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıkla
ma yapan ANAP İlçe 
Başkanı Nurettin Avcı, 
Celal Yüce’nin bu davra
nışının sebebini anlaya- ( 
badıklannı belirterek, . j 
«Sayın Yüce, herhalde 
bulunduğu yerin diyetini | 
ödüyor» dedi.

Devamı Sayfa 4’te '►

Küçiik simitçi dikkatsizliği ■ 
nin kurbanı oluyordu 

Dörtyol’da
Kaza

Gemlik SSK Hastane
si önünde meydana gelen 
kazada, Hakan Bozkurt 
(10) adındaki simitçilik 
yapan çocuk bir anlık 
dikkatsizliğini hayatıy 
la ödüyordu.

Geçtiğimiz hafta çar-
, şamba günü saat 09.00 sı 

ralannda meydana gelen 
olayda, SSK Hastanesi ö 

‘nünden karşıya geçmek 
isteyen Hakan Bozkurt, 
dikkat etmeden caddeye 
fırlayınca, Bursa yönüne 

Devamı Savf» 4’te

Çikita Muz Gemport’ta
Yunanistan. bandıra; 

lı «Aeolie Reefer» gemisi 
nin Kolombiya’dan yük
lediği 8.5 ton çikita muz, 
Gemlik Gemport Limanı 
na geldi.

660 bin kg. Sanoğlu 
Tarım Ürünleri Ticaret

Ltd. Şirketi, 200 bin kg, 
Or-na Tarım Ürünleri Sı 
nayi A.Ş.’nin ithal ettiği 
Çikita Muz’lar, Gempöri 
Limanından kamyon
larla Bursa ve yurdun ç( 
şitli bölgelerine sevk edi 
di.

| BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTHAL ETTİ

| İkinci parti kömür
| Gemlik limanında
I İthal kömür yüklü ikinci gemi de Gemlik Gem 
s port Limanı’na ulaştı.
s Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Güney 
! Afrika’dan getirilen ithal kömürün 25 bin tonluk 

bölümünün 16 Ekim Cuma günü Gemlik’e gelme 
sinin ardından 32' bin 800 ton ithal kömür yüklü 
ikinci Gemi Gemport Limanı’na demirledi.

| Devamı Sayfa. 4’te

-o»
TAŞI GEDİĞİNE

Temizlik
BİR GAZETE, DETERJANLARIN LEKE
TEMİZLEMEDİĞİNİ NOTER HUZURUNDA
TESBİT ETTİRMİŞ..
CÜZDANLARI TEMİZLİYORLAR YA...
LEKE ARANAMESÎ, İŞİN BAHANESİ...

^^2
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VEREM SAVAŞ YARDIMLARI DEVAM EDİYOR

Yoksullara Anketti Yardım
Gemlik Verem Savaş Derneği tüberkülozlu has

talara anket yaptırarak yardım dağıttı.
Verem Savaş Derneği Başkanı Sevgin Arseven 

ile yönetim kurulu üyeleri, 15 çeşitten oluşan er
zak yardımlarını geçtiğimiz gün Verem Savaş Dis 
panseri binasında dağıttı.

Dernek olarak yardımların devam edeceğini be
lirten, Başkan Arseven Orhangazi ve Gemlik köy
lerinde de erzak ve yardımlarına devam edecekle 
rini bildirdi. Arseven, hastaların ayağına kadar gi 
derek her hasta için ayrı ayrı, rapor hazırladıkları 
nı sözlerine ekledi.

Bursa Seyahati zamlandı
Gemlik Bursa arası Belediye otobüsü ve Minü- 

büs ücretlerine zamlı uygulama Pazar günü başla 
dı.

Belediye Meclisi Ekim Dönemi toplantılarında 
oy birliği ile alman karara göre, daha önce 4 bin 
lira olan Gemlik-Bursa arası Belediye otobüs fiya 
tı 6 bin liraya çıkarıldı. Buna göre şehiriçi Beledi 
ye otobüs ücretleride değişti. Daha önce bin lira 
olan şehiriçi sivil bin 500 liraya yükseltilirken, 500 
lira olan şehiriçi öğrenci biletlerine de zam yapıl
madı. Gemlik-Gemsaz arası Belediye otobüs ücret 
leride 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarıldı.

Öte yandan Gemlik Minübüsçüleri Kooperatifi 
de Gemlik-Bursa Minübüs. ücretlerine zam yaptı. 
Buna göre daha önce 4 bin .500 lira olan Bursa 
ücreti 6 bin 500 liraya çıkarıldı. K.Kumla 3 bin, 
Karacaali 3 bin 500, Narlı 4 bin lirada kaldı.

Gemlik-Yalova arası Minübüs ücretide yine eski 
si gibi 15 bin lirada kaldı.

şiir köşesi
Yüreğim Çığlık

Ölsem mi diyorum 
Kim duyar kim dayanır 
Uyusam mi diyorum 
Uyusam yüreğim uyanık

Çöker üstüme bulutlar 
Kara duman karabasan 
Gündüz erir gecenin içinde 

i 4 Kör olsam yüreğim aydınlık
Dağ yürür gök mü yıkılır
Bir çığ mı sürükler zamana karşı 
Kanayan dudaklarımda diş izleri 
Sussam yüreğim çığlık.

A VRAM VENTURA

Kuş Kanadı
Zaman
Uçurumun öbür adı
Su. aktı avuçlarımdan
Islaklığı kaldı
Erirken mum gibi yıllar 
Kaçı mutluluğa takıldı 
Zaman •
Sırtımda kuş kanadı.

A VRAM VENTURA
j • ’

(Biçem Dergisi Temmuz 1992 sayısından
Ş alınmıştır.)5

Karanlık Çiçekler
Temiz şeyler düşündük, tertemiz; 
Uzun yollar boyunca beraber, 
Eli elimde yan.yana,, sessiz;
Çevremizde karanlık çiçekler.

PAUL VALERY

Karartma
Kapılar tutulmuş neylersin 
Neylersin içerde kalmışız 
Yollar kesilmiş
Şehir yenilmiş neylersin
Açlıktır başlamış
Elde silah kalmamış neylersin 
Neylersin karanlık da bastırmış 
Sevişmezsin de neylersin.

ELUARD 
(Çeviren ; Sabahattin Eyüboğlu)

Yeniliğe Doğru
Her gün bir yerden göçmek ne iyi. 
Her gün bir yere konmak ne güzel. 
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. 
Dünle beraber gitti, cancağzım, 
Ne kadar söz varsa düne ait.
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

MEVLÂNÂ

Yaş
Yağmur bir kurbağadır 
Evliya-ül-AUah’tan
Düşünde gördükçe kendi düşünü
Yeşilden yemyeşile atlayan../
O da derdi ki Nuh Peygamber’e de sorsan 
Kurbağalar Tufandan
Arta kalan
Tek hayvan

CAN YÜCEL

(Milliyet Sanat Dergisi 1 Kasım 1992 sayısın 
dan alınmıştır.)

Gemport’a telefon ankesörü
Gemlik Liman ve Depolama İşletmesine (GEM- 

PORT) PTT Gemlik şubesi müdürlüğünce telefon 
ankesörleri kurulacak.

GEMPORT Genel Müdürü Ziya Alkan, limana 
giriş ve çıkış yapan gemi personellerinin ve tayfa 
larınm, Gemlik ve Bursa’ya gitmeden telefon gö 
rüşmelerihi rahatça yapabilmeleri için müracatet 
tiklerini bildirerek, tesbit ettikleri 3 yere Ankesör 
lü telefon kurulacağını söyledi.

DÜZELTME : Gazetemizin geçeri haftaki sayı 
sında, « Konuk Yazarlar» köşesinde Hüsnü Kü_ 
çükhasanoğlu’nun «Çevre Yılında Gemlik’imize 
Bakış» adlı yazısının l.nci paragrafına istemeden I 
«Gemlik Jandarması Olayla ilgili çok yönlü soruş | 
turmaya devam ediyor» satırla^ eklenmiştir. Dü | 
zeltir özür dileriz. '

GFMLIK

KSrfez
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi ilanlar Tek Sütün Om. 7.000 TL.
İcra ve Mahkeme ilanları Cm 3.000 TL.

Zayi ilanları 25.000 TL.

Dernek Kongre İlanları 100.000 TL.
Kooperatif Kongre İlanları 150.000 TL.

Tüzük İlanları sayfa sayısı dikkate alınır. 000.000

ABONE

Yıllık 100.000 TL.

Ak; Aylık 50.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya 
yayınlanmasın geri verilmez.
Gazetemiz basın ahlak yaeaema uymağa taahhüt

SATILIK

OSMANİYE MAHALLESİ PAZAR CADDESİNDE 
ŞAHİN TAVUKÇUSUNUN BULUNDUĞU 80 m2 
DÜKKAN SATILIKTIR.

ŞAHİN ÇAVUŞLAR

Yeni Çarşı No. 5 GEMLİK

SATILIK DÜKKAN

BİRİNCİ KORDONDA 80 m2 DÜKKAN 
SATILIKTIR

ARABA İLE TAKAS YAPILIR. VADE Lİ 
VERİLİR.

TEL : 30039 x GEMLİK

KAYIP

Tunceli Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

MUSA' GÜL

KAYIP

Bursa Trafik Şubesi Müdürlüğünden aldığım 
16 HT 044 nolu plakamı kaybettim.

Hükümsüzdür.
ŞÜKRÜ BİRCAN

HIZIR EBE
DOĞUM —- SERUM — İĞNE — GEBELİK

TESTİ 'İLE YENİ ADRESİNDE HİZMETİNİZDE

YENİ İŞ YERİMİZ : L
GazhaneCad. H. Gürçay Apt Altı
Tel : İŞ. 35031 Ev. 34048 GEMLİK

OPERATÖR DOKTOR

MEHMET TAMER GÜZELCE
GÖZ HASTALIKLARI UZMANI

Muayenehane İstiklal Od. Nk>. 07 GEMLİK

j |
^Gemlik'te ilk defa Çağdaşa 
| Teknolojinin yeni ürünü | 
| makinalarla temizleme I 
I sistemleri J

I EV - BÜRO - OTEL J 
J BANKALAR VE OTOLAR J 
| PIRIL PIRIL OLACAK J

teme makinası ile kirlilik sorun olmaktan* 
'çıktı. K
t Evlerin ve işyerlerinin kompleks sistemle-A 
irine en uygun temizlik, teknolojisi TASKW

Ev Hanımları Büro ve Iş-ı 
yeri sahipleri i
titiz temizlik anlayışı içini 
bizi arayın, görüşelim..

TEL : 15000 |
EROL KURU TEMİZLEME VE |
GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ J

GAZHANE CAD. GÜRÇAY PASAJI 6 GEMLİK f
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Konuk Yazarlar

YENİDEN

Okumayı severim. Boş zamanlarımda değil. Oku 
maya ayırdığım zaman asla boş zaman olamaz. O 
dopdolu bir andır. Büyük bir gereksinimdir. De
ğerlidir, çok değerlidir benim için.

Şu an elimde Atatürk’ün fikir ve düşüncelerini 
anlatan bir kitap var. Kaçıncı kez okudum bilmi 
yorum. Ama öğrencilik yıllarımdan beri defalarca 
okuduğumu söyleyebilirim.

Sayfa 36. Bağımsızlığı okuyorum, egemenliği 
okuyorum.

«Tam bağımsızlık denildiği zaman; elbette siya 
si, mali, iktisadi, adli; askeri, kültürel ve benzeri 
konularda tam bağımsızlık, serbestlik demektir» 
diyor Atatürk. «Bağımsız olmak ne güzel diyorum 
içimden, ne güzel. Hiçbir milletin boyundurluğu 
altında olmadan özgürce yaşamak, kararlarımızı 
kendimiz vermek... Varlığımızı sonsuza kadar sür
dürebilmemiz buna bağlı» Egemenlik, kayıtsız şart 
sız milletindir diyen sesini duyar gibi oluyorum 
Atatürk’ün.

Sayfa 49, Kurtuluş Savaşım okuyorum. Gözle
rim buğulanıyor. Cahit Külebi’yi anımsıyorum bir 
den. «Gökyüzünde kara kara bulutlar» derken.

Sayfa 134, sayfa 276, sayfa 372...
İnkilaplar, ilkeler, eğitim, ekonomi, spor, siya 

set, barış ve Atatürk’e göre Atatürk... Kendini an 
latıyor :

Hülya KARAİBRAHİMOĞLU 
Kız Meslek Lisesi Edebiyat Öğretmeni

«Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir» 
diyor.

«Beni görmek, yüzümü görmek değildir. Benim 
fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız ve hissediyor 
sanız bu kafidir» diyor.

«Sesiniz benim sesimdir» diyor.
Son sayfaları sesli okuyorum.
«Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi 

ile devlet şekli demektir.»
«Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.»
Bu cümlelerin altım çizmişim. Her okuyuşta bey 

nime yeniden çiziyorum. Çocuklarıma, öğrencile
rime aktarıyorum.

Cumhuriyet kurulalı 69. yıl oldu. Ne mutlu 50. 
yıla erdiğimizde de «Müjdeler va/? yurdumun topra 
ğma taşma dememiş miydi Bekir Sıtkı? Nereden 
nereye, hangi noktadan hangi noktaya geldik? Ne 
kadar ilerledik? Bu da önemli.

«Cumhuriyet özgürlük, insanca varlık yolu.»
«Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolu.»
Uzun söze gerek yok. Şu iki dize en güzeliyle 

anlatmıyor mu Cumhuriyeti?
Teşekkürler Atatürk.
Özgürlüğümüz için, inkılapların için, Cumhuri 

yet için. Onu sen kurdun, bizler yaşatacağız.
Bu kitabı yeniden okuyacağım.

spor spor spor spor spor 
1. Küme

Ekmasan Ulu 0 Gemlikspor7
saha : veledrom diş

HAKEMLER : Cemal Laleoğlu 3, Ekrem Aydın 
3, Ekrem Gökhan 3.

EKMASAN ULU : Haşan 1, Metin 1, Mehmet 1, 
Beytullah 1, İlhami 1, Haşan 1, Tamer 2, Nevzat 
1, Vecbil 1, Murat 2, Ersel 1, Çelil 2, Şükrü 1.

GEMLİKSPOR : Haşan 2, Gökhan 3, Okan 3, 
Şükrü 3, Celal 3, Mehmet 3, Gökhan 3, Okyar 2, 
Kubilay 3, Emin 3, Şenol 3, Mehmet 2, Savaş 2.

GOLLER : Dk. 29,36 Gökhan, 52,80 Emin, 28,48 
Şenol, 82 Kubilay.

Sümer 0 Asilçelik 0
SAHA : GEMLİK
HAKEMLER : Recep Kayın 3, Sabri Yılmaz 3, 

Ömer Civan 3.
SÜMERSPOR : Selahâttin 3, Şenol 2, Kemal 2, 

İsmail 1, Murat 3, Hüseyin 2, Yakup 3, Bilal 3, 
Secaettin 2, Hakan 2, Erhan 1, Cahit 2, Turgut 2.

ASİLÇELİK İbrahim 2, Durmuş 2, B.Çetin 2, 
Gökmen 3, Ahmet 2, Erkan- 2, K.Çetin 1, Metin 
2, Yüksel 2, Faruk 3, Mesut 2, Tayfun 1, Recep 2.

Gençler Ligi

MATBAACILIK

Düğün - Sünnel - Nişan 
Yapacaklar

DAVETİYENİZ BİZDEN

Türkiyenin en kaliteli ve
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım

Gemlikspor 3 K.G. Birliği 4
SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Ersin öğütür 3, Fuat Subaşı Ay 
3, Necmi Mutlu 3.

GEMLİKSPOR : Eser 2, Ayhan 2, Mustafa 1, 
Zeynel 2, Sedat 2, Savaş 2, Alkan 3, Mustafa 2, 
Tarık 2, Uğur 2, Abdullah 3, Gökhan 4, Arif 3.

K.GuBıİRLİĞİ : Gökhan 2, Yener 2, Gökhan 3, 
Murat 3, Uğur 3, Yakup 3, Ufuk 3, Savaş 3, Hil 
mi 2, İbrahim 3, Bülent 2, Aytaç 2, Ahmet 3.

GOLLER : Dk. 5,33,60 Gökhan, 28, Ufuk, 50 Sa 
vaş, 60,75 İbrahim. 
___________________________________________

G. Sümer 0 - Tofaş 4
SAHA : GEMLİK

HAKEMLER : Tuncer Alkan 1, Fuat Subaşıay 
2, Erkan Özer 2.

SÜMERSPOR ■ İbrahim 2, Ersin 2, Adem 3, Mu 
sa 1, Yakup 1, Bekir 2, Haşan 2, İrfan 2, Gökay 
2, Alpaslan 3, Cem 2, Sezer 2, İsmail 3.

TOFAŞ SAS : Sedat 2, Ersin 3, Zafer 3, Ahmet 
3, İbrahim 3, Metin 2, Reyhan 3, Hüseyin 4, Meh 
met 3, Göksel 2, Osman 1, Ender 3.

GOLLER : Dk. 24,38 Hüseyin, 50,85 Haşan.

1 GÜNDE TESLİM
1993 TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ GELDİ

‘TAKVİMLE 4 MEVSİM REKLAM”

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik

ÇATAK GiYIM‘DE 
Sonbahar Ucuzluğu Başladı 
Gömlekler - Takım Elbiseler

Bay Bayan ve Çocuk 
Giysileri - Trşörtler

FİYATLAR GÖRÜLMEĞE DEĞER j
ALİ ÇATAK ve OĞULLARI 
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk, Otel . 
Umurbey Altı Tel : 12075 Gemlik ’



SAHİBİ ve sorumlu
MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLER

YIL : 20 SAYI : 932 FİYATI 1000 TL. KDV dahil
Kuruluş Tarihi ; 16 Haziran 1973 

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

r sesse
yönetim merkezi :

İstiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 14223 GEMLİK

DİZGİ VE BASKI
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tel : 11797

3 KASIM 1992 SALI SAYFA : 4

TEFEKKÜR
Gözümdeki katrak rahatsızlığı ne

deniyle Gemlik Devlet Hastanesinde 
başarılı bir ameliyatla sağlığıma ka
vuşturan

Ameliyatı gerçekleştiren Göz 
Hastalıkları Uzmanı Sayın Op. Dr.

TAMER GÜZELCE’ye 
ve ameliyata katılan tüm Hastane 
personeline teşekkürü borç bilirim.

YÜKSEL TUMBA
Emekli Ebe Hemşire

"Ev bir kere alınır 
Duvar bir kere örülür 
Sonradan yıkılıp 
Yeniden örülemez."

YTONG
DANIŞ MÜHENDİSLİK

MAKİNA MÜHENDİSİ
ŞAHİN DANIŞ

Gürle İş Merkezi Kat 3 No. 119
Tlf.: 13789 GEMLİK

Alev Pizza ve Pide Salonu
SAYIN GEMLİK’LÎLERİN HİZMETİNE 

GİRMİŞTİR

KARIŞIK PİZZA, KARIŞIK PİDE, KUŞBAŞILI 
PİDE, KIYMALI PİDE, KUŞBAŞILI CANTIK,

KIYMALI CANTIK, LAHMACUN, POĞÇA 
ETLİ EKMEK Çeşitlerimizle emriniza amadidir. 
Tüm mamüllerimiz Terayağlıdır.

EVLERE VE İŞ YERLERİNE TELEFONLA 
SERVİSİMİZ VARDIR.

HER TÜRLÜ MEVLÜT, SÜNNET VE CEMİYET 
LERE SİPARİŞ KABUL EDİLİR.

ANAP’tan

Yüceye
Vali Necati Çetinkaya 

nın yapması beklenilen 
.atölyenin açılışı için, O 
kul Müdürü Naci Pehli
van, kurdele kesme töre
nine Milli Eğitim Müdü 
rü Celal Yüce’yi davet et 
miş, Yüce’da bu görevi 
DYP İlçe Başkanı Abdul 
lah Yenice’ye vermişti.

Dört yolda 
gitmekte olan Okan Ök- 
süz’ün kullandığı 16 ZC 
076 plakalı araca çarptı.

Elindeki simit tavasıy
la yere yuvarlanan kü
çük simitçinin ilk tedavi 
si SSK Hastanesinde ya
pıldı. Yaralı simitçi daha 
sonra, Bursa Devlet Has 
tanesine kaldırıldı. Ha
kan Bozkurt’a çarpan a_ 
racm sürücüsü Okan Ök 
süz, polisçe gözaltma a- 
lındı.

Pencap Valisi ilçemizi
rihi ve turistik yerlerini- gezdikten sonra ilçemize 
de gelerek kısa bir gezinti yaptı.

Vali Necati Çetinkaya; Gemlik Kaymakamı Or
han Işın, Belediye Başkam Nezih Dimili ve Pakis 
tan’lı diğer yetkili heyetle beraber ilçemiz Atatürk 
ve Muammer Aksoy kordonlarında yürüyüş yapan 
Muhammed Zehra, Bursa ve Gemlik’in doğal güzel 
liklerine hayran kaldığını ifade etti.

İstiklal Caddesinde, Bursa Valisi Necati Çetin 
kaya ilçemizden ayrılırken hediye olarak bir işye
rinden Gemlik Zeytini aldı.

ikinci parti kömür
Büyükşehir Belediye Encümeni, ikinci parti it 

hal kömürün fiyatım da ilk parti kömürde oldu
ğu gibi KDV dahil tonu 950 bin lira olarak belir
ledi. Mahrukatçılarin da ithal kömürü en fazla 
KDV dahil 990 bin liradan satacakları anımsatıl
dı.

HALK SİGORTA 
ACENTELİĞİ

Gemlik temsilciliği olarak 
hizmete girdiğini müjdeler 
Trafik, Kasko, İşyeri Mesken. İnşaat, 
Tekne sigortalarınız itina ile yapılır.

TEL 11069
ALİ ÖZKARDEŞ
İstiklal Cd. No. 47 Gemlik

Dpi Dr. ALİ MUHSİN SÜZER
Genel Cerrahi Uzmanı

Bursa SSK Hastanesinde gö
reve başladığımı ve yeni mu
ayenehanemde hasta kabul 
ettiğimi değerli hemşehrileri
me duyururum..

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA NO. 1991/273 T.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, 

kıymeti, adedi,- evsafı ;
Gemlik tapu sicilinin pafta 5, parsel 1106’da ka 

yıth Gemlik ilçesi Karacaali Köyü Ortakaya mev 
kiinde kain. 2750 metrekare miktarındaki arsa ü- 
zerine inşaa edilen ve tapu sicilinde kat irtifakı ha 
ündeki kargir apartmanın l.nci kattaki 54/4644 ar 
sa paylı (64) bağımsız bölüm sıra nolu yazlık mes 
kenin 1. giriş antresi, ?cssT:z- 
ğa bakan 2 yatak odası, ünde bir salon ve mutfak 
ve her iki tarafında balkon, banyo Wc bir arada 

I elektrik ve suyunun mevcut yazlık,mesken bilirki- 
ı şi tarafından 100.000.000 TL. kıymet taktir edilmiş 

tir. Mesken açıkartırma suretiyle satışa çıkarılmış 
tır. ı

SATIŞ ŞARTLARI :
1_ Satış 7.12.1992 günü saat 10.00’dan 10.20’eka 

darG.-mlik İcra Müdürlüğünde açıkartırma sure
tiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıy 
metin %75’nive rüçhanlı alacaklılar varsa alacak 
lan mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı 
ile ihale olunur; Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 17.12. 
1992 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatlerde i 
kinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da 
bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok 
artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma 
ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artıra 
na ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin 
malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması 

i ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakla 
I rın toplamından fazla olması ve bundan başka pa 
I raya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi 
1 lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış 
| talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen 
| kıymetin %20’simisbetinde pey akçesi veya bu mik 

tar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu 
| vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı is 
I tediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebi 

lir. Tellaliye resmi, ihale, pulu, harç ve masrafları 
alıcıya aittir. Birikmiş mergiler satış bedelinden ö 

| denir.
3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) 

I bil gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle fa 
iz ve masrafa olan iddialarını dayanağı belgeler ile 

I onheşgün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.
A ksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadık 

! ça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatır 

I mamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm 
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son İha 
le bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan 
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul o 
lacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil oluna 
cak, bu fark, varsa öncelikle teminatbedelinden 
alınacaktır.

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

6_ Şatışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecatmı kabul etmiş .sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 991/273 T. sayılı dosya nu 
marasiyle Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olu
nur.
(îc. İf. K. 126) İcra Müdürü
(+) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de 
dahildir.

KAYIp

Niğde ili Bordan Kazası Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum Nüfus cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Oğuz DAĞLI

TEL ; .36582
MÜNlllÜS GARAJI VAKIFLAR BANKASI

YANI NC). 1 GEMLİK

Tel Mua. (24)23'2444 Hast. 333858 Ev. 353946
Mua. Altıparmak- Cd. Altıparmak Sk. Nilüfer
Apt Daire 1 BURSA

KAYIp

Eskişehir Trafik Müdürlüğünden almış olduğum 
25728 nolu Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Mustafa GÜREL



Atatürk’ü anma haftası başladı

Ata’y1 Bugün Anıyoruz
Büyük önderimiz, kurtarıcımız, Mustafa Kemal Atatürk’ü 

ölümünün 54. yılında saygıyla anıyoruz.
Bugün saat 08.50’de Atatürk Anıtına çelen konacak ve 

Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı söylenecek.
Saat 09.05’de bütün Resmi ve özel fabrika ile kuruluşlar, 

limandaki gemiler, 1 dakika süreyle sirenlerini çalacaklar.
Devamı Sayfa 2’de

Şırnakta PKK tarafından yaralanan er öldü

Şehidimizi törenle EKMEĞE ZAM

Toprağa
Cemal KIRGIZ

• ŞIRNAK’TA VATANİ GÖREVİNİ YAPARKEN, 
■ TERÖRİSTLERLE GİRİŞİLEN ÇATIŞMADA YA- 
■ RALANAN KOMANDO ERİ ADİL ŞEKER (21) Dİ 
İYARBAKIR ASKERİ HASTANESİ NDE TEDAVİ 
I GÖRÜRKEN GETİRİLDİĞİ BURSA TIP FAKÜL-

TESİNDE KURTARILAMAYARAK ÖLDÜ.

verdik
• 6 AYLIK ASKER OLAN ŞEHİT ERİN CENAZE 
Sİ GEÇTİĞİMİZ CUMA GÜNÜ DOĞUM YERİ 
OLAN KURTUL KÖYÜ’NDE TOPRAĞA VERİLDİ. 
ADİL ŞEKERİN İCENAZE TÖRENİNE ASKER 
VE SİVİL YÖNETİCİLER İLE SİYASİ PARTİ 
PARTİ TEMSİLCİLERİ VE VATANDAŞLAR KA

* Bursa’dan sonra, Gem 
■ lik Sınırlı Sorumlu Unlu 
Mamüller Kooperatifi 
de ekmek fiyatım yeni
den belirledi.

ilçede daha önce 330 
gramı bin 500 -liradan sa 
tılan ekmeğin gramajı 
350 grama büyütülürken, 
fiyatı, da bin 800 liraya 
çıktı.

Gemlik Sınırlı Sorum

lu Unlu Mamuller Koope 
ratifi Başkanı Orhan Er- 
tuğrul, unun çuvalına ge 
len yüzde 75 oranında, 
zammın fırıncı esnafını 
zor durumda bıraktığım 
belirterek, «Zam kaçınıl
mazdı. Fiyat belerlerken, 
Bursa’yı örnek aldık. Ya
pılan demek toplantısın
da gramajla orantılı ola
rak fiyatı artırdık» dedi.

■ Vatani görevini yaptı- 
ğı sırada Şırnak’ta bölü- 
cü örgütle girdiği ç atış
mada aldığı 3 kurşunla 
ağır yaralanan Kurtul’lu 
Kil Şeker (21) tedavi 
gördüğü Bursa Tıp Fa- 
kültesi Hastanesinde kur 
arılamayarak öldü.

6 aylık asker olduğu 
■dirilen Adil ‘Şeker’in, 
yaklaşık bir ay önce Şır_ 
nak’ta PKK ile yapılan 
çatışmada ağır yaralan 
dı Arazide yaklaşık 2 sa 
at kaldıktan sonra askeri 
Helikopter’le .Diyarba
kır Askeri Hastanesine

getirildi.
Kurtul’lu Mehmet, Zül 

fiye Şeker çiftinin 7 ço
cuğundan en büyüğü o 
lan Adil Şeker, 20 gün 
Diyarbakır Askeri Hasta 
nesinde yattıktan sonra, 
tedavisinin bir türlü so^ 
nuca ulaşamaması, nede 
niyle babası tarafmdan 
Bursa Tıp Fakültesi Has 
tanesine yatırıldı.

Cuma günü ikindi na
mazından sonra Kurtul 
.Köyünde düzenlenen 
naze törenine Gemlik 
Kaymakamı Orhan ,Işın, 
Garnizon Komutanı P. 
Alb. Bülent Tüzeltürk,

TILDI.

P. Albay Adil Sezer, Bele 
diye Başkanı Nezih Dimi 
11, Umurbey Belediye Baş 
kanı Pars Dönmez, Cum
huriyet Savcısı Kaya 

Kalbacaoğlu, DYP ilçe 
Başkanı Abdullah Yeni
ce, SHP , ilçe B aşkam 
Mehmet. Parlak, siyasi 
parti yöneticileri,, köylü 
ler ve çok sayıda, , vatan
daş katıldı.

Cenaze töreninde her 
hangi bir olay çıkmaz
ken, Şehit Komando Er 
Adil Şekerin amcası Ah
met Şeker, yeğeninin Di
yarbakır Askeri 'Hastane

sindeki ihmalkarlığın 
kurbanı olduğunu söyle
di. Ahmet Şeker, gözü 
yaşlı olarak yaptığı açık 
lamada, yeğeni Adil’in 
Askeri Hastanede kaldığı 
süre içinde, tedaviden 
çok, kendi haline terk e 
dildiğini bu yüzden Bur 
sa Tıp Fakültesi Hasta 
sine kaldırmak zorunda 
kaldıklarım söyledi.

Köyde ve ilçede büyük 
üzüntü yaratan olay, 
PKK’ya öfkenin büyüme 
sine neden olurken, Adil 
Şeker Gemlik’in ilk şehit 
eri oldu.

Mehmet Kaptan
Sanık Sandalyesinde

Gemlik’te «Haraç isteme» yüzünden çıkan kanlı 
tartışpışmn davası sürüyor. Bunsa 2. Ağır Ceza 
mahkemesinde görülen, duruşmada, kendisinden 
haraç isleyen. J^nol. Güzeli tabancayla yaralayan 
ye bu saldın anmda kendi de bıçaklanan müteah 
hit ve emlakçı tyfehmet Kaptan, tutuksuz yargı
lanarak. ifade. verdi.

Devamı Sayfa 4’te

Küçük Sanayi Sitesi zamanından 3 ay önce bitirildi

SEÇİCİ
Cemal KIRGIZ

KABUL YAPILDI
■Gemlik Küçük Sanayi 
Sitesi Yapı Kooperatifi 
sözleşme tarihinden <3 ay 
tince bitirilerek,a geçici ka 
bulü yapıldı.
■Müteahhit ismet öz- 
■nlı ve ortaklan taraf m 
dan 2.5 yıl önce l.nci mü 
teahhit’in yarım bıraktı^ 
■ yerden alınarak, ya- 
pım çalışmalarına başla- 
nan Gemlik Küçük Sana

yi Sitesi Yapı Kooperati
finin sözleşme gereği 31 
Aralık 1992 günü teslim 
edilmesi gerekirken, Mü
teahhit firmanın gayret
li çalışmalan sonucu 1 
Eylül günü tamamlandı. 
Geçtiğimiz gibilerde Sa
nayi ve Ticaret Bakanlı 
ğmdan gelen kabul heye 
tinin yaptığı incelemeler 
sonucu geçici kabulü ya- 
rPUdı.

163 İŞYERİ
Yönetim ve Sosyal bü

roları, çıraklık okulu, ka
Devamı Sayfa 2’de

Kaymakam Işın 
Gazetemizi ziyaret 
etti

Gemlik Kaymakamı Or 
han Işın,, gazetemizi ziya 

Devamı Sayfa 4’te

Yengesini av tüfeğiyle vurdu
Geçen, haftm meydana gelen, olayda, sabıkalı ol

duğu belirlenen Ramazan Erçetin (36) adlı şahıs, 
yengesi Ayşe Erçetin! (34) ruhsatsız av tüfeğiyle 
vurarak yaraladı.

Manastır mevkii Örnek Sitesi B Blok 2 numara 
da Perşembe .günü saat. 21.30 sıralarında meydana 
gelen olayda, .gündüz, ağabeyi Dursun Ali Erçe
tin ile tartışan Ramazan. Erçetin, olayın kızgınlı

Devamı Sayfa 4’te

Tüfek satıcıları iflasın eşiğindi
yazısı Sayfa 2 de

Anıt Mezar’ın kaba inşaatı bitti
3.ncü Cumhurbaşkanı

mız Celal.Bayat’ın do
ğum yeri Umurbey belde 
sinde yaptırılan Anıtme- 
zar’m inşaat çalışmaları 
büyük bir hızla < devam

ediyor. Anıtmezarın 1993 
yılınca açılacağı belirtil
di.

Yapımına 1990 yılı için 
de başlanan Anıtmezar-

Devamı Sayfa 4’te

tik Toplantıya Vali Çetinkaya’da katıldı

I Köylere hizmet birliği kuruldu
Cemal KIRGIZ

| Gemlik Köylerine Hizmet Götürme Birliği kurul 
du.

I Birliğin ilk toplantısı geçtiğimiz hafta salı günü 
saat 10.00’dâ Vali Necati Cetinkaya’nın katıhmıy-

| la Halk Kütüphanesi Salonunda yapıldı.
Devamı Sayfa 4’te

Belediye Başkanı Göç 5 milyarlık bütçeyi gösterdi

Armutlu İlçe olmak istiyor

HAYVANLARA YEM OLAN CESET, ORMANDA 
AĞACA ASILI BULUNDU..

Uludağ Yolunda ,Korkunç Ceset
Bursa Uludağ yolu 5.nci kilometredeki Binbaşı 

Koruluğu’nda,. geçtiğimiz Perşembe günü ağaca i 
asılı bir erkek cesesi bulundu.

MJantar toplayan, bir vatandaş tarafından bulu 
nah cesedin yaklaşık. 3 aydan beri ağaçta, asılı du

Devamı Sayfa 4’te

Armutlu Belediye Baş
kam Celal Göç, JJçe ol
mak için yaptıktan müra 
çatın sonucunu bekledik 
lerini söyledi.

4 bin kişinin yaşadığı 
Armutlu’da hafta sonlan 
10 bin, yaz aylarında ise 
nüfusu 30 bine çıktığım

Devamı Sayfa 4’te

Etki Siimerbank Emeklileri Derneği Umurbey'i ziyaret 
etti

ıBayar’m Mezarına
İstanbullu Konuklar

1 Eski Sümerbank Emek 
'İller Demeği üyeleri Bur 
«a’dakl bir davete gider
ken, uğradıkları Umur

bey’de 3,ncü Cumhurbaş 
kanı Celal Bayar’ın me
zarını, kütüphaneyi ve 
Belediye Başkanı Pars

Devamı Sayfa 4’te

Standart! ara uymayanlar, yandı

Bakanlık
Denetimlere
Başladı

1992 yılında -yürürlü
ğe giren «Sofralık Zeytin 
Standardı» Yönetmeli 
ğlnin uygulanıp kontrol 
için, Ticaret Bakanlığı 
müfettişlerince dene-

Devamı Sayfa 2’de

.. Gazi İlköğretim okuluna . 200 
a4et kitap bağışladılar

ANAP’lı
Gençlerden
Eğitime Destek

ANAP Gençlik Komis
yonu üyeleri, «Okullara 
Kitap Bağışı» kampanya 
sına devam ediyorlar.

Eylül ayı, içinde Şükrü 
Şenol İlköğretim Okulu

Devamı Sayfa 2’de

Q TAŞI GEDİĞİNE , (j
| AZIZ TEMİZ ATA’YA | 
K YEDİ DÜVELİ GETİRDİN DİZE, ? M
V BAĞIMSIZ < BİR,,;VATAN BIRAKTIN BİZE. I;
(’l MUTLAK HAKİMKEN KURDUN < i
« CUMHURİYETİ, «
V VERDİN, ENBÜYÜK ARMAĞAN HÜRRİYETİ. 
Q OLMASAYDIN DİYEMEZDİK TÜRKÜZ, Q

MÜSLÜMANIZ.
Y GİZLİ, KALIRDI, ALLAH’A, İMANIMIZ. a

S ONUN İÇİN: AZİZ, (T^MİZ pURjUSUN ;g J
UNUDUR MIT ŞENİ, KADİR BİLİR ULUSUN. J 

/» YQLİÜNA MEŞALE OLUP, YANACAĞIZ Zl
W ATA’MIZI^ ^JIERZAafAN RAHMETLE «
V Aİ^^GAĞjlZ'..!, ‘ '' '......... s’aJB

g İtıatı 3Mne>c
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KAÇAK VE BİLİNÇSİZ AVLANMA BİR 
j MESLEĞİ DAHA YOK ETMEK ÜZERE.

i Tüfek Satıcıları iflasın eşiğinde
J Kaçak ve bilinçsiz avlanma denizlerimizde oldu 
। ğu gibi ormanlarımızda da bir çok sorunu berabe 
> rinde getiriyor.
i Gemlik’in tek av malzemeleri satıcısı İbrahim 
; Kaya, bilinçsiz ve kaçak avlanma nedeniyle, av 
' ürünlerinde meydana gelen azalmanın, avcılık 
i mesleğinin yanı sıra, av malzemeleri ve tüfek sa. 
. tışmıda olumsuz etkilediğini söyledi.

Avcılığa ilginin giderek azalmasının, bilinçsiz, 
; denetimsiz ve kaçak avlanan bazı kişilerin sebeb 
; olduğunu anlatan Kaya, bunun avcılıkla uğraşan 
I kişilerin yamsıra, av malzemeleri satıcılarıda zor 
İ durumda bıraktığını belirtti.

Kaçak avlanmanın mutlaka önüne geçilmesi 
I gerektiğini anlatan İbrahim Kaya, bilinçsiz avlan 
I manın yam sıra havalarında iyi gitmesinin bu 

İşin cazibesini kaçırdığını bildirdi. Kaya şu an 
dükkanında 2-5 milyon lira arasında satılan av tü 
feklerinin uzun süreden beri alıcı beklediğini, bu 
yüzden elindeki 8-10 milyon lira arasındaki Avru 
pa marka av tüfeklerini de geri verdiğini ifade

Ata’yı Anıyoruz
Saygı duruşunda bulunacaklar. Anıt önündeki tu 
renden sonra Anma Programlarına Gemlik Lisesi 
Salonunda düzenlenecek etkinliklerle devam edile 
cek.

Anma haftası boyunca, okullarda Atatürk ve İl
keleri anlatılacak, Atatürk Köşesi olmayan fabri
kalar birer Atatürk köşesi yapacaklar.

Uludağ yolunda korkunç 
rumda kaldığı ve Gemlik’in Katırlı köyünden Ha 
lil İbrahim Çelik’e ait olduğu öğrenildi.

Mantar toplamakta olan Haşan Doğan isimli va 
tandaş tarafından, ağaçta asılı halde, gövde ve ba 
cak kısımları olmayan, sadece kafatası görünen 
cesed, aynı vatandaş tarafından jandarmaya bildi 
rildi. Olaya savcılık tarafından el kondu.

Savcılığın çevrede yaptığı araştırmalar sonunda 
parçalanmış haldeki elbiselerin arasından. çıkan 
yıpranmış nüfus cüzdanından cesedin 37 yaşında 
ki Katırlı’lı H. İbrahim. Çelik’e ait olduğu saptan 
dı. Cesedin yaklaşık 3 ay boyunca ağaçta asılı kal 
dığı, gövde ve bacaklarının hayvanlar tarafından 
parçalandığı ve bazı kemik parçalarının da etrafa 
yayıldığı görüldü.

Gemlik Osmaniye Mahallesi Pazar caddesinde 
oturduğu tesbit edilen Çelik’in, eşinin rahatsızlığı 
nedeniyle sık sık bunalıma girdiği, xbel fıtığı olan 
eşini 3 ay önce Tıp Fakültesinde ameliyat ettirip 
evine getirdikten sonra ortadan kaybolduğu bildi
rildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya başlanıl
dığını bildiren • Cumhuriyet Savcılığı yetkilileri, in 
tihar olasılığının kuvvetli olduğunu ancak her ihti 
malin değerlendirileceğini vurguladılar.

ÂNAP’h Gençlerden Eğitime Destek 
na ylpılan kitap yardımından sonra, dün Gazi îlk 
öğretim Okulun^, giden ANAPlı gençler, okul yöne 
ticileririe kitap bağışladılar.

Gazi ilköğretim Okulu Müdürü Naci Pehlivan’a 
verilen 200 adet kitabın büyük bir bölümünü ders 
ve öykü kitapları oluşturuyor.

ANAP Gençlik Komisyonu Başkanı Mehmet 
Dinç, kitap yardım kampanyalarının her öğretim 
yılında olduğu gibi, bu yıl da devam edeceğini be 
lirterek, «ANAP demek, eğitim, öğretim demektir. 
Okullarımıza yapılan her türlü kültür yardımını 
destekleriz. Biz de elimizden geldiği • kadar yardım 
etmeye çalışıyoruz yardımları sürdüreceğiz» dedi.

MMMMMM 0 M O 'UL*>«anU0«am

Bakanlık Denetimlere Başladı
timlere başlandığı açıklandı.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal 
Akıt, Sofralık Zeytin Standardı ile ilgili yönetme
lik hükülerinin üreticiler tarafından bilinmemesi- 
nin ilgililerce mazeret kabul edilmediğini hatırla
tarak, «Odamız bu konuda tüm ü reticilere bilgi 
vermektedir arzu edenlerin, Oda ( Şenel Sekreterli
ğine başvurarak, bilgi alabilirler. Üreticilerin ve 
üyelerimizin, mağdur olmaması i< ;in odamıza baş
vurmalarını sağlık veriyoruz» dec li.

SAYFA : 2Körfez
HALK KÜTÜPHANESİ NDE ÇOCUK KİTAPLARI 
SERGİSİ..

Orhangazi Zeytin Festivali Kutlandı
14.ncü Zeytin Festivali Orhangazi’de düzenle

nen çeşitli etkinliklerle kutlandı.Dünya Çocuk Kitapları
Haftası Başladı

Heryıl Kasım ayının 2.nci haftasında kutlanan 
«Dünya Çocuk Kitapları Haftası» nedeniyle Gem 
lik’te de çeşitli etkinlikler yapılacak.

Gemlik Halk Kütüphanesi’nde, Kütüphane Mü 
dürlüğü tarafından açılan Çocuk Kitapları Sergi 
si, büyük bir ilgi gördü. Çok sayıda çocuk kitabı
nın gösterime girdiği sergi, 1 hafta süreyle açık 
kalacak.

Gemlik Halk Kütüphanesi Müdürü Sevgi Tun- 
cer, 1 hafta süreyle açık kalacak olan sergide, çe
şitli çocuk kitaplarına yer verdiklerini belirterek,

. okullardan ve halktan sergiyi gezmek isteyenlere 
J kitaplar hakkında geniş bilgi verileceğini söyledi.
«a.-----------——■■■!  "■■■■IHI wmıı. .w ın I I - >ı   ı

ÖZONUR FEN DERSANESt’NDEN DENEME
SINAVI.. j 
Sınav Maratonunda ilk heyecan

Özel Özonur Fen Dersanesi, ilkokul 5.nci sınıfla, 
ra .yönelik, 1. Genel test deneme smavını 13 Ka
sım 1992 tarihinde yapacak.

Cuma günü yapılacak sınavlar öğleden sonra ! 
okula giderekler için sabah saat 09.00’da, sabah

I okula gidenler için saat 14.30’da yapılacak. Yıl so j 
1 nuna kadar- belirli aralıklarla yapılacak olan sınav .

larda, Anadolu Liseleri ile Devlet Parasız yatılı 
okullarına hazırlanan öğrensilerin bilgileri ölçü 

\ lürken, teşt deneyimi kazandırılacak.
Dersane yetkilileri yaptıkları açıklamada, «Ama 

cimiz, Şimdiye kadar gördüğümüz derslerdeki ko- I 
nularla ilgili olarak değerlendirme yapıp, yarsa 
noksanlıklarımızı tamamlamaktır. Sonuç, olarak 
gireceğimiz Anadolu Liseleri ve Devlet Parasız Ya 
tılı okulları sınavlarına tam ve eksiksiz hazırlan- 
maktır» dediler.

Köylere hizmet birliği
Vali Necati Çetinkaya, Kaymakam Orhan Işın, 

Belediye Başkam Nezih Dimili ye çevre köy ve ma 
halle muhtarlarının katıldığı ilk Birlik toplantı
sında, muhtarlara değişecek olan köy kanunu hak 
kında bilgi verildi. Birlik yönetim kurulu üyeleri
nin seçimi yapıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işın, Vali Necati Çetinkaya’ya 
ilçenin sorunları hakkında bilgi verdi. İlçenin en 
büyük sorunlarının başında çevre ve buna bağlı 
olarak deniz kirliliğinin geldiğini kaydeden Işın, 
ilçenin çevre yolunun tamamlanması için 8 milyar 
liralık istimlak bedelininde acilen çıkarılması ge 
rektiğini anlattı. Okul ve Kapalı spor salonu ihti- 
yacınmda henüz giderilemediğini belirtti.

Kaymakam Orhan Işın, Muhtarlara dönük ko
nuşmasında da şunları söyledi

«Muhtarlar, olarak özellikle İmam, Öğretmen, 
•Halk ilişkisine dikkat etmeniz gerekir. Bu ilişkileri 
sağlam tutarsanız, yenemiyeceğiniz zorluk yoktur. 
Birde asayişi sağlama bakımından köylerinize, ma 
hailelerinize gelen yabancı ve şüpheli, şahısları bi 
ze mutlaka bildirin.»

Köy kanunu hakkında da açıklamalarda bulu
nan Kaymakam Işın, 1924 yılında çıkarılan köy 
kanunuyla şimdiki muhtarların yapacağı hiç .bir 
şeyin bulunmadığını belirterek, yeni çıkarılacak 
köy kanununda, bazı olumsuzlukların giderileceği 
ni söyledi.

Daha sonra söz alan Bursa Valisi Necati Çetin- 
kaya’da Bursa ve çevresinde bulunan toplam 688 
.köyün sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ifâde 
ederek, «Bizim hizmet anlayışımız, şehirde ne var 
sa, köylerde de olmasıdır. Bu nedenle karşılıklı di 
yologla bu sorunların üstesinden geleseğiz» dedi.

Öte yandan, yapılan Birlik Yönetim Kurulu se 
çiminde de Başkanlığı yönetmelik gereği Kayma
kam Orhan Işın yaparken, Birlik Genel Saymanlı 
ğı ve Başkan Vekilliğine Salih Kayır, Birlik Genel 
Sekreterliğine A. Kadir Kaya, üyeliklere de Niya
zi Seldar, Halil Karakaş, Mümin Yılmazer ve Ha
yatı Kaya getirildiler.

Festival etkinlikleri çerçevesinde, düzenlenen 
programda zeytin güzeli, zeytin bahçe bakım ve 
tane yetiştirme yarışmaları düzenlendi. Büyük bir 
coşkuyla kutlanan festivalde, ayrıca çeşitli folklor 
ekiplerinin gösterileri güne renk kattı.

Öte yandan, bu yıl küçük daneli zeytinlerin ba 
reme bakılmaksızın 3 bin liradan satın alınacağı 
da festivalde açıklandı.

şiir köşesi
Kitap

Kitap yaktırmıştı Hitler
Berlin’in görkemli meydanlarmda.
Bizde de yakılmış ya bir zamanlar
Hem de hamam külhanlarında!
Belli ki hemhal olmamış canım kitapla hiç
Bu ham ademler yaşamlarında!
Yıkıldı gitti kundaçıbaşılar,
Dimdik ama kitaplar yine raflarında.-
Ve öpüp başlarına koysunlar tek tek, 
İsimleri, kin tutmayan kitap sayfalarında:

NÜZHEt ERMAN
Türk dili dergisi Ağustos 92 sayısından alınmıştır

özlem
Ben hep böyle çıldırırım akşam üstleri 
Seni görmesem mutlaka ölürüm.
Bir yağmur sonrası düşerim yollara
Bu şehirde seni yaşar, seni düşünürüm.
Uzak şehirlere göçeden insanlar 
Duyun sesimi, dinleyin beni de. 
Bu öykü uzun, bü öykü yaşanmış
Kimsesizliğimle bırakmayın beni 
Beni de aranıza alıp götürün.

| Garip kuşlar gibi yalnızım bu milyonluk şehirde 
| Akşam üstleri aşkla, umutla beklerim.

Bütün ağaçlarda sevgimin yankısı
Ah! Bir kuş olup uçsam başka yerlere.- 
Bu dert, bu çaresiz aşk beni alıp götürecek 
Kaç mevsim daha ağlayacağım bu şehirde? 
Sabit bir noktaya dikilir gözlerim 
Son tren kalkmak üzere istasyondan 
Hâlâ beklerim.

I Sırılsıklam aşık olursa insan 
Sarhoş, derbeder olur benim gibi.

I Ah, yalnızlığın o korkunç gözleri
Parlar parlar gebelerin büyüdüğü yerde!

ŞAHİNKAYA DİL
Türk Dili Dergisi Ağustos 92 sayısından alınmıştır.

| Bu Dünya Böyledir İşte
Pembe ufuklara giden gemi 
Fırtınalarda açtığım yelken, 

I Nasıl aşka çevirmezsin dümeni?
Gençliğin avare rüzgarı eserken.

j Elimle tuttuğum uçan kuş,
I Nerde kaldı her baharda bir sevgili?

■Ah, indiğim yol şimdi nasıl da yokuş, 
Bir aynaya bakmakla bütün gidişat belli.

Bu dünya böyledir işte çaresiz, 
Açan her tomurcuk bir gün solar, 
Tükenir taşı sıkan-şu ellerimiz, 
Bir bakarsın gün ışığında kararır sular.

TARIK SUBERK 
Öncr Sanat Dergisi Sayı 21’den alınmıştır.

OPERATÖR DOKTOR

MEHMET TAMER GÜZELCE
GÖZ HASTALIKLARI UZMANI

Muayenehane İetMdal Cd. No. 67 GEMÜK
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GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN j

DOSYA NO. 991/552 T.

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, 
kıymeti, adedi, evsafı :

Gemlik tapu sicilinin pafta 2, ada 538 ve par
sel 119’da kayıtlı Gemlik Kayhan Mah. Hükümet 
Caddesi 1268.18 m2 miktarındaki arsa üzerine in- I 
şaa edilen ve tapu sicilinde kat irtifakı halindeki 
kargir apartmanın B. Blok l.nci normal kattaki i 
32/1400 arsa paylı (7) nolu meskenin 1. giriş ho 
lü, balkonlu bir salon, 3 oda, mutfak, banyo Wc 
ayrı*ayrı elektrik ve suyunun mevcut olup mesken 
olarak kullanılan taşınmaz bilirkişi tarafından I 
100.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir.
Mesken açık, artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır '
SATIŞ ŞARTLARI :

1- Satış 11.12.992 Cuma.günü saat 14.00’den 14.20 
e kadar 'Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma 
suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen 
kıymetin %75’inive rüçhanlı alacaklılar varsa ala 
cakları mecmuunu ve satış masraflarım geçmek I 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz | 
saençok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 
21.12.992 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatlerde 
ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da 
bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok 
artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ila 
nında gösterilen müddet sonunda en çok artırana 
ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin 
malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması 
ye satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacakla 
rin toplamından fazla olması ve bundan başka, pa 
raya çevirme ve paylaştırma masraflarım geçmesi 
lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış 
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen 

kıymetin %20’si nisbetinde pey akçesi veya bu mik 
tar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu 
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı is 
tediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebi
lir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve mas- i 
rafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bede
linden ödenir. .
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ( + ) 

bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle fa 
iz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belge 
ler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri la 
zımdır. Aksi takdirde haklarıtapu sicili ile sabit ol 
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatır 

mamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm 
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son İha 
le bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan 
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul o 
lacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca 
hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil oluna 
cak, bu fark’ varsa öncelikle teminat bedelinden 
alınacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve 
münderecetını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 992/552 T. sayılı dosya 
numarasiyle Müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(îc. îf. K. 126) İcra Müdürü
( + ) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de 
dahildir.

ÇATAK GiYİM‘DE
Sonbahar Ucuzluğu Başladı
Gömlekler - Takım Elbiseler

Bay Bayan ve Çocuk
Giysileri - Trşörtler

FİYATLAR GÖRÜLMEĞE DEĞER
ALİ ÇATAK ve OĞULLARI
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk, Ote! 
Umurbey Alt! Tel : 12075 Gemlik

İLAN
GEMLİK MALMİ DÜKLÜĞÜ NDEN

tahmini uygun ihale
Cinsi miktarı bedeli teminatı saati Bulunduğu yer

Ağaç üzerinde 180 kg. 1.200.000 36.000 14.00 Karacaali Gençlik Kampı Tesisleri
zeytin mahsûlü 750'kg. 4.100.000 123.000 14.30 Hasanağa Gençlik Kampı ve 3-5 parsel nolu

taşınmazlar.
Yukarida yerleri, cinsi, tahmini kilosu ve uygun bedelleri, geçici teminatları ile ihale saatleri gös 

terilen Hazine’ye ait taşınmazlarda mevcut zeytin ağaçlarında 1992 yılında yetişen zeytin mahsulle 
rinin toplama, taşıma ve KDV’si gibi bütün masrafları alıcıya ait olarak ağaç üzerinden AÇIK TEK 
LİF USULÜ ile satışa çıkarılmıştır.

Açık Teklif Usulü ile ihale 24.11.1992 Sah günü yukarıda belirtilen saatlerde, Gemlik Malmüdür 
lüğü’nde toplanacak Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır.

İhaleye-iştirak etmek isteyenlerin 24.11.1992 Salı günü saat 14.00’e kadar teminatlarını Daire
miz Veznesine yatırarak, teminat makbuzları ile birlikte ihaleye katılmaları, bu işe ait şartname 
mesai saatleri dahilinde Gemlik Malmüdürlüğü’nde görülebileceği ilan olunur.

ELEMAN ARANIYOR
FABRİKAMIZ LABROTUVARI İÇİN DENEYİM 

LI BİR LABORANT ARANMAKTADIR, 
ı

KİMYA MESLEK LİSESİ MEZUNU OLMAK 
TERCİH SEBEBİDİR.

İSTEKLİLERİN ŞAHSEN FABRİKAMIZA BAŞ 
VURMALARI İLAN OLUNUR.

•KAFOĞLU SABUN SANAYİ GEMLİK

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. 991/477
Gemlik ilçesi Kapaklı köyü, İlbat mevkiinde ka 

in, kuzeyi Mustafa. Bahtiyar, güneyi Zeki Önce, 
batısı yol, doğusu Mustafa, Bahtiyar taşınmazları 
ile çevrili, Tapu Fen Memuru Halil Bilici’nin 
8.6.1992 tarihli krokisinde tesbit ettiği 252 m2’lik 
taşınmazın davacı İsmail Yiğit tarafından senetsiz 
den tesçili talep edildiğinden iş bu taşınmaz hak
kında hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden 
itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 1991/477 
sayılı-dosyasına müracatları ilan olunur.

İlan
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. 1991/476
Gemlik İlçesi Kapaklı köyü, İlbat mevkiinde ka 

in, kuzeyi Mustafa Bahtiyar, güneyi İsmail Yiğit, 
batısı köy yolu, kuzeyi Mustafa Bahtiyar taşınmaz 
lan ile çevrili, -Tapu Fen Memuru Halil Bilici’nin 
8.6.1992 tarihli krokisinde tesbit ettiği 487 m2’lik 
taşınmazın davacı Zeki Önce tarafından senetsiz
den tesçili talep edildiğinden.iş bu taşınmaz hak
kında hak iddiasında bulunanların ilan tarihin
den itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 991/476 
esas sayılı dosyasına müracatları ilan olunur.

î L A N
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. 1991 478
Gemlik İlçesi Kapaklı köyü, Ova mevkiinde ka

in kuzeyi Cemal Kartal, güneyi Gülten Deniz, Hü 
şeyin Turan, batısı yol, doğusu Hatice Elgin, Hüse 
yin Gültekin taşınmazlan ile çevrili Tapu Fen Me 
muru Halil Bilici’nin 8.6.1992 tarihli krokisinde, 
tesbit ettiği 306 m2’lik yerin davacı Ayten Yiğit, 
tarafından senetsizden tesçili talep edildiğinden iş 
bu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanla
rın ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahke 
memizin 1992/478 esas sayılı dosyasına müracatla 
rı ilan olunur.

SATILIK DÜKKAN
BİRİNCİ KORDONDA 80 m2 DÜKKAN 

SATILIKTIR
ARABA İLE TAKAS YAPILIR. VADE Lİ 
VERİLİR.

TEL : 30039 GEMLİK

1 L A N
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. 1992/262
Gemlik İlçesi Kapaklı köyü, Ova mevkiinde ka

in, doğusuRefiye Gültekin, batısı yol, kuzeyi İs
met. İçöz, güneyi Cengiz Erdoğan taşınmazları ile 
çevrili, Tapu Fen Memuru Ferhat Eryılmaz’m 
16.9.1992 tarihli krokisinde tesbit ettiği 188 m2’lik 
taşınmazın davacı Rıdvan Esen tarafından senet
sizden tesçili talep edildiğinden, iş bu taşınmaz 
hakkında hak iddiasında bulunanların ilan tarihin 
den itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 1992/ 
262 esas sayılı dosyasına müracatları ilan olunur.

GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ZEYTİN TÜCCARLARINA DUYURU :
«Sofralık Zeytin Standardı» Mart 1992’de yayın 

§ lanarak yürürlüğe girmiştir.
Sofralık zeytin standardı ile alakalı denetle- 

I meler ilgili Bakanlıklar tarafından yapılmağa baş 
lanmıştır. Sofralık zeytin standardı ile ilgili bilgi 

’ almak istiyen üyelerimizin Oda Genel sekreterliği- 
I ne müracaatları ilan olunur.

HAMİDİYE KÖYÜ CAMİİ ONARMA VE 
DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İL ANI
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 28 

Kasım 1992 Cdmartesi günü saat 18.30’da Köy 
Kahvesinde aşağıda yazılı olan gündem gereğince 
yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1— Açılış ve yoklama
2— Divan heyetinin teşekkül edilmesi
3— Faaliyet raporunun okunması
4— Murakabe raporunun okunması
5— Faaliyet raporu hakkında görüşme
6— Yönetim kurulunun ibrası
7— Yeni yönetim kurulu ve murakabe heyeti
nin seçimi
8— Di'ek ve temenniler
9— Genel kurul tutunaklarmın imzalanması 
için başkanlık divanına yetki verilmesi

10— Kapanış.
 ,j

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

ŞABAN SEMİZ

OLAY SABAH
$ BURSA HAKİMİYET
# MİLLİYET CUMHURİYET
* HÜRRİYET GAZETELERİNDE 

ilan ve reklamlarınız için 
bizi arayın

KÖRFEZ REKLAM
TLF : 14223-11797 FAKS 14797



â SAHİBİ VE SORUMLU
MÛDÛRÛ : KADRİ GÜLER

g YIL : 20 SAYI : 933 FİYATI : 1000 TL. KDV dahil 
Kuruluş Tarihi : 16 Haziran 1973 

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.
u a--.mm—Si-’i&szzeîssıı

GEMLİK

[KHrfez |
^“^^^“•Haftalık Siyasi Gazete

DİZGİ VE BASKI

Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tel : 11797 
u ii ir larıtı jtu ıirn jli» «j asamaz

YÖNETİM MERKEZİ :
İstiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 14223 GEMLİK

10 KASIM 1992 SALI SAYFA : 4

Kaymakam Işın Gazetemizi 
ziyaret etti 
ret etti.

Gazetemiz sahibi ve Sorumlu Müdürü Kadri 
Güler’le görüşen Kaymakam Orhan Işın, ilçe so
runları hakkında bilgi alışverişinde bulundu; İlçe 
nin çeşitli sorunlarına değinen Kaymakam Işın, 
en büyük sorunun çevre ve buna bağlı olarak, de 
niz ve insan sağlığı olduğunu belirtti. Çevre yolu 
ve trafik konusundaki görüşlerini de bildiren Işın, 
çevre yolunun kamulaştırılması için 8 milyar lira 
daha gerekli olduğunu söyledi.

Gençlerin eğitim ve öğretimi içinde Osmaniye 
Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallelerinin okul ge
reksinimleri olduğunu, bunun yanı sıra, Gemlik 
futbol sahasının çimlendirilme çalışmalarının baş 
lamlması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Işın, 
Kapalı Spor Salonu eksikliğine de dikkat çekti.

demlik Kaymakamı Orhan Işın, bu sorunların , 
acilen çözümlenmesi için oluşturulacak bir heyetle 
Ankara’ya giderek, Bakanlıklar düzeyinde bir dizi 
görüşmelerde bulunacaklarını söyledi.

ÖZEN ŞEKEtlEME
İMAM ASLAN TESİSLERİNİN İLK USTASI 

Meşhur Resul Usta'nm 
Baklava çeşitlerimi sîzler için Gemlik’e getirdi

* Nefis Baklava Çeşitleri “
* Afyon Lokum Çeşitleri
* Taze Çerez
* Kestane Şekeri
* Tahin Helva (Sakızlı)

ş * Şekerleme ve Çİkilota 
Çeşitleri

r* Cevizli Lokum

Tel: 31352
Demirsubaşı ah. Çeşme Sk. No. 6 Gemlik :

Mehmet Kaptan Sanık
Geçtiğimiz Sah günü yapılan mahkemede olayı 

anlatan Mehmet Kaptan, «Şenol olay günü yazıha 
neme gelerek kendisine her ay 2 milyon lira ha
raç vermemi istedi. Bu teklifi reddedince, hem be 
ni hem de ağabeyimi bıçakladı. Üzerime gelmeye 
devam edince de bûlundurma ruhsatlı tabancam
la ayaklarına ateş ettim» dedi.

Duruşmada, Şenol Güzelin bıçakla yaraladığı 
İsmail Kaptan’da şikayetçi olarak iffade verdi. İs 
mail Kaptan, Şenol Güzelin kendisini ve kardeşi
ni öldürmeye kalkıştığım, elinden güçlükle kurtu 
labildiklerini söyledi.

Tutuksuz yargılanan Şenol Güzel ise duruşma 
ya gelmedi.

HIZIR EBE
DOĞUM — 'SERUM — İĞNE —GEBELİK 

TESTİ İLE YENİ ADRESİNDE HİZMETİNİZDE

YENİ İŞ YERİMİZ :

GazhaneCad. H. Gürçay Apt Altı
Tel : İş. 35031 Ev. 34048 GEMLİK

Armutlu ilçe olmak istiyor
kaydeden Göç, «Gün geç
tikçe gelişmekte olan bir 
ilçeyiz. Büyüme arttıkça 
gider de artıyor. Buna 
bağlı olarak gelirlerimi
zin yükselmesi gereki
yor. Bir çok ilçeden daha 
büyük olmamıza karşın 
hala belde statüsünde- 
yiz. Artık, ilçe olmamı
zın zamanı gelmiştir» de 
dı.

Ekim dönemi Belediye 
Meclis toplantılarında 
Bursa’nin Harmancık il
çesi bütçesinin 4 milyar

lira olorak belirlendiğini, 
Armutlu bütçesinin ise 6 
milyar lira olduğunu kay 
deden Göç, «Bu tahmini 
bütçedir. İleride buna ne 
kadar ek yapılır bileme
yiz. Bakanlığın bunları 
gözönüne almaşım bekli
yoruz» şeklinde konuştu.

Öte yandan, bu ay için 
de çarşı kamulaştırılma
sının da yapılacağım söy 
leyen Başkan Göç, bu 1- 
şin yaklaşık 320 milyon 
liraya malolacağmı söyle 
di.

Sayarın Mezarına İstanbullu
Dönmezi ziyaret ettiler.

Organizatörlüğünü Der 
nek Başkam Hulki Öğre
ten ve Eski Türk Basın 
Birliği Genel Başkam Sa 
mim Tara’nın yaptığı 
Bursa gezisinde, Celal 
Bayar’ın basın müşaviri 
olan Tara’nın isteğiyle 
Umurbey’e 2 otobüsle ge
len 80-kişilik kafile, Ce
lal Bayar’ın mezarım zi- 
yarek ederek, çelenk koy 
dular.

Celal Bayar kütüpha
nesini* gezen ve yaptırıl

Geçici»kabul yapıldı
fetarya, toplantı salonla
rı 16 dükkanh çarşısı, lo 
kanta, PTT, banka, büfe 
ve hizmet tesisleri ile 163 
işyerinin bulunduğu Sa
nayi Sitesi’nin önümüz 
deki ay kura çekimi ile 
ortaklara teslim edilece 
ğini söyleyen Başkan Sü
reyya Bayrak, «İlave Ke
şif Bedeli 10 milyar 689 
milyon 165 lira olan ve 
yüzde 50.2 Keşif artışı o 
lan kooperatif/inşaatı
mız, müteahhitimizin üs

makta olan Amtmezar 
hakkında yetkililerden 
bilgi alan heyet daha son 
rada Belediye Başkam 
Pars Dönmez’i makamın 
da ziyaret etti.

Umurbey’de yaklaşık 2 
saat kalan Dernek üyele
ri daha sonra Bursa’ya 
gelerek,‘Merinos Fabrika 
sı tarafmdan verilen öğ
le yemeğine katıldılar. 
Bursa’nin tarihi ve turist 
tik yerlerini de gezen ka 
file daha sonra İstanbul 
a döndü.

tün gayretleri sonucu ek 
süre istemeden ve ilk ke 
şif süresinden 3 ay önce 
bitirildi. Tüm ortaklar a 
dına Sayın İsmet Özcan. 
lı’ya teşekkür ediyoruz.'

Kooperatifimizin kana 
lizasyon ve su bağlama 
çalışmaları devam ediyor. 
Bir aya kadar bu çalış
malar da bitecektir. Pek 
yakında sitenin kura Ç© 
kimi yapılarak ortaklan 
miza sağlıklı işyerleri tes 
lim edilecektir» dedi.

Anıt Mezarın kaba inşaatı
iri, 22 Ağustos 1993 gü
nündeki anma törenine 
yetişeceğini açıklayan 
Belediye Başkanı Pars 
Dönmez, Şadırmanın ko
ruma teşkilatının, tuva 
let ve diğer kısımlanmn 
bittiğini ve betonunun a 
tıktığını kaydederek, bo
ya ve mermer döşeme i- 
şinin kaldığım söyledi'

Umurbey Belediye Baş 
kam Pars Dönmez, çevre 
düzenlemesiyle bera

ber bütün işlerin tamam 
lanarak, 22 Ağustos 1993 
tarihinde, yapılacak olan 
7.nci ölüm yıldönümü an 
ma programına yetiştiri
leceğini söyledi. Dönmez, 
Amtmezar’ın bittiğinde 
yaklaşık 20 milyar liraya 
malolacağını bildirdi.

Pars Dönmez, yapılan 
Annıtmezar’m Celal Ba 
yar’ın adına yakışır şekil 
de olacağım sözlerine ek 
ledi.

Yengesini av tüfeğiyle vurdu
ğını atamayarak, aynı gece, ağabeyinin evine gide 
rek, kapıyı çaldı. Evde bulunan yengesinin kapıyı 
açmaması üzerine sinirlenen Ramazan Erçetin, 
elindeki ruhsatsız silahı kapıya ateşledi. Bu sıra 
da kapının arkasında bulunan Ayşe Erçetin göğsü 
ne aldığı kurşunla yaralanarak Bursa SSK Hasta 
nesine kaldırıldı.

Daha önce silah taşıma gibi suçlardan sabıkalı 
bulunan Ramazan Erçetin, olaydan sonra kayıpla 
ra karıştı. Emniyet yetkilileri olayla ilgili çok yön 
lü soruşturmaya devam ediyor.



Dane ara barem fiatları belli oldu

Gemlik Lodas’a Yenildi
Önceki gün tüm Bursa ve çevresini etki altına alan şid 

detli Lodos Gemlik’lileri perişan etti.
Şiddetli lodos yüzünden ilçede ve K. Kumla’da birçok ev 

ve işyerini su basarken, bazı ağaçlarında devrildiği görül
dü. Bazı evlerinde çatılarının uçması vatandaşı çileden *. 
çıkardı.

Bu arada lodos'la beraber başlayan şiddetli yağmur ve
Devamı Sayfa 3’te

Marmarabiılik leylin
alımlorınn başladı

Marmarabirlik 1992-93 
ürünü zeytin alım kam
panyasını dokuz merkez
de başlattı.

Birlik, kampanya döne 
ininde yaklaşık 30' bin 
ton zeytin almayı hedefti 
yor. Birliğin Gemlik, Or
hangazi, Mudanya, İznik, 
Edincik, Erdek. Mürefte 
ve Marmara Adası’nda

zeytin alanlarına başladı 
ğı, köylerden alımlara ise 
bu hafta başlanılacağı 
öğrenildi.

Marmarabirlik’in 199-2 
1993 ürün alım kampan
yasında uygulanacak da 
ne sayıları ve barem fi
yakanda. ş u şekilde dü 
zenlendi.

Proje Belediye tarafından onaylandı

Devlet Hastanesine
5

l€k Poliklinik
50 yataklı Gemlik Dev 

let Hastanesine yapılma
sı planlanan Ek Polikli
nik bina projesi Belediye 
•Başkam iNezih Dimili ta
rafından onaylandı.

Mevcut polikniklerin 
hastane içinde yetersiz 
kalması medeniyle daha 
iyi hizmet verilebilmesi

Yapılacak
için hastane bahçesine I 
yapılması planlanan Ek i 
Poliklinik binasının pro- ] 
jesi Mühendis-Rahmi Şen ] 
gül tarafından ücretsiz n 
olarak çizildi.

Belediyeye ait Hastane., 
arsası üzerinde yapılma
sı planlanan; bina için -Be

Devamı Sayfa. 3’te

l DANE Gemlik Tipi
220 17.500 340 12.500i 230 17.200 350 1-2.100
240 16.000 360 11.700
250 16.600 .370 11.300
260 16.100 380 10.900 1
270 l'5i6.00 390 10.500

' '280 15.100 400 10.100
î 290 14.600 410 9.700
İ 300 14.-100 420 9.200

3110 131700 430 8.800
320 13.300 , 440 8.400
330 12.900 450 8.200

I ■ 460 8.000

■ ! KAYISI TİPİ
ş 200 10.000 290 6.900

230. , 9'500 300 6.500
240. 9.000 310 6.200 |
250 8.600 320 5.900 1
250 8.100 330 5.600 |
270 7.700 340 5.300 1

1 280 7.300 350 5.000 |

YER TESBİTİ YAPILDI..

DÖRTYOL’A ÜST GEÇİT
Sık sık kazaların meydana geldiği Dörtyol mev 

kiine üstgeçit yapılması için ilk adım atıldı.
Borusan A.Ş. tarafından yaptırılacak olan üst 

geçit için yer tesbit çalışmalarına katılan Belediye 
Başkanı Nezih Dimili, «Yerin uygun olup olmadığı 
na bakıldı. Hisar Mahallesi ile Dörtyol mevkii ara 
sında yapılacak üstgeçitle buralarda meydana ge 
len trafik kazalarında büyük bir azalma olacak. 
Hiç olmazsa yayalarımız rahat nefes alacak» dedi.

Borusan A.Ş. tarafından yaptırılacak olan üsge 
çit, 5 ayaktan oluşacak. 50 metre uzunluğunda 
ve yerden 4 metre 70 nantim yüksekliğinde ola 
cak.

Çelik imalatına başlanılan üstgeçit’in bu ayın 
sonunda yapımına başlanacak.

Sürüler halinde karaya vuran 
balıkların sırrı çözüldü

Balıkları Isı Değişikliği Yaktı
Cemal KIRGIZ

i Gemlik Rotary’den en iyi işyeri ödülü
Cemal KIRGIZ

Gemlik Körfezinde ba 
tıkların sürüler halinde 
karaya vurması olayının 
nedeni belli oldu.

Gemlik, K. Kumla, B. 
Kumla, Karacaali, 'Narlı 
ve Kapaklı sahillerinde 

ı görülen ilginç olayda, 
dip balıklan olarak bili
nen kalkan, pisi, karagöz 

■ye. .kırlangıç balıklan sü
rüler /halinde karaya vur 
muş, vatandaşlarda kep

çe, ağ ve teknelerle de
nize hücüm ederek balık 
toplamışlardı.

Balıkların karaya vur
masından sonra harekete 
geçen Kaymakamlık ve 
İlçe Tarım Müdürlüğü 
yetkilileri, çeşitli bölge
lerden su ve balık örnek 
leri aldırarak İl Tarım 
Müdürlüğü laboratu- 
vanna tahlile gönder-

Devamı Sayfa 3’te

Şenol Güzel konuştu

“Haraç İstemedim’’
Cemal KIRGIZ

İlçemizde bir süre önce meydana, gelen olayda 
müteahhit ve emlakçı Mehmet. Kaptan’dan haraç 
isteyip, bıçakla yaralama, iddiasıyla yakalanan ve 
tutuksuz, yargılanan Şenol Güzel, Mehmet Kaptan 
dan haraç istemediğini, kamuoyunun yanlış bilgi 
dendirdiğini ı söyledi.

Şenol Güzel, gazetemize yaptığı açıklamada, 
«Bir firmaya ait 2 milyon liralık çeki kırdırmak 
istedim; Kendisini bürosunda bulamayınca geri 
dönecektim. Tam kapıdan ..çıkarken yolda karşılaş 
tik 3- günlük çekim var-kırarmısm diye sorduğum 
da, «bu işleri yaptığımı kim söyledi» dedi. «Yanlış

Devamı Sayfa 3’te

Gemlik Rotary Kulü
bünün haftalık toplantı, 
sında, yönetim kurulur 
nun saptadığı «En İyi İş 
yeri Ödülü» Atasoy Fırı
nı sahibi Sümep Atasoy’a 
verildi.

Eğitime, sanata ve top 
lumsal hizmetlere yaptık 
lan çeşitli, katkılarla tanı 
nan. Gemlik Rotary Külü 
büniin Başkanı Nail Ör
gün, Sümer Atasoy’un iş 
yerinde gösterdiği titiz

çalışma, temizlik, kaliteli 
ekmek çıkarması ve hal
ka gösterdiği güleryüzlü 
lük nedeniyle «onur pla
ketini» almaya hak ka
zandığım söyledi.

Belediye Başkanı Ne
zih Dimili, Ticaret ve Sa
nayi Odası Başkanı Ke
mal Akıt’ında katıldığı 
yemekte, plaketini alan 
Sümer Atasoy’un Gemlik 
Sümerspor, Bursaspor

Devamı Sayfa 3’te

Özonur Fen Dersanesinden deneme sınavı
Cemal KIRGIZ

Egit-Sen 2 Yaşında
Kisa adı EGİT-SEN olan, Eğitim ve Bilim Emek 

çileri Sendikasının 2.nci kuruluş yıldönümü kut
landı.

Atamer Turistik Tesislerinde kutlanan 2.nci ku
Devamı Sayfa 3’te

Köylere Hizmet Birliği ilk 
Encümen toplantısını yaptı

Gemlik Köylere Hiz
met Birliği, ilk encümen
toplantısını yaptı.

Kaymakamlık maka
mında yapılan ilk encü
men toplantısında Kay
makam Orhan Işın’ın ya
nı sıra, Daire Müdürleri

ve Birlik Yönetim Kurulu 
üyeleri katıldılar.

tik toplantıda konu
şan, Birlik Yönetim Ku
rulu Başkanı Kaymakam 
Orhan Işın, çevre fonun
dan 50 milyon liranın

Devamı Sayfa 3’te

Gemlik Özel Özonur 
Fen Dersanesi, ilkokul 5. 
nci sınıflara yönelik l.nci 
Genel test deneme sına
vını yaptı.

Önceki gün sabahçı, öğ 
renciler için saat 14.00

de, .öğlenci 'öğrenciler 
içinde saat. 10.00’da yapı
lan imtihana yaklaşık 
150 öğrenci katıldı.

Dersane Müdürü Niya 
zi Üçlertoprağı, yaptığı

Devamı Sayfa 3’te

.RUHSATSIZ TABANCAYLA YAKALANDI..

Mejdi Nalcı gözaltına alındı
Marmarabirlik eski yönetim kurulu .üyesi Mejdi 

Nalcı, ruhsatsız tabancayla yakalanarak gözaltına 
alındı.

Emniyet Müdürlüğü Ağır suçlar Bürosu ekiple
ri Kurşunlu yolunda yaptıklan kontroller sırasın 
da üzerinde ruhsatsız tabancayla yakalanan Mej-

Devamı Sayfa _3’t.e

Gözaltında kayıp iddiası
Gemlik’ti “Semih Genç’in gözaltında kaybolduğu 

ileri sürüldü.
Genç’in İstanbul’da oturan ablası Yasemin Çe- 

tinkaya, kardeşinin bir arkadaşının geçtiğimiz pa 
zartesi günü öğle saatlerinde telefon ederek, Se
mih’in gözaltına alındığını söylediğini, ancak İs
tanbul, Bursa' ve. Ankara Emniyet Müdürlüklerine

Devamı Sayfa 3’te

Adliye Köyü Muhtarı Ali Bayrak’tan öneri

“Zeytin Eksperlerini Köylüler seçsin
Gemlik’in Adliye Köyü 

Muhtarı Ali Bayrak, zey
tin kampanyasının açıl
masıyla Marmarabir
lik tarafından gönderi
len eksperlerin, köylüler 
tarafından çeşitli., tepki
ler aldığını bildirerek, 
«zeytin eksperleri 
atama yoluyla değil,' se

çim yoluyla yapılsın» de 
di.

Atama yoluyla gelen 
eksperlerin, bu işten an
lamadığını vurgula
yan Bayrak, bu işe köylü 
tarafından sevilen ve bu 
işi anlayan kişilerin, geti 
rilmesinin daha iyi olaca 
ğını söyledi.

S TAŞI GEDİĞİNE «

a” VARLIK VERGİSİ g
A VARLIK VERGİSİ PANELİ DÜZENLENMİŞ... f
V UNUTULAMADI GİTTİ... X
U ELLİ YEL ÖNCE, AZINLIKLARA VARLIK Q 

VERGİSİ. F
YOKSa.. AŞKALE

rs İLK SEÇİMLERİN ÜNLÜ YERGİSİ. A
POLİTİK MEŞKALE.. ü
YILLAR YILI ÇOĞUNLUĞA, DARLIK VERGİSİ f* 

n İNSAFIN GÖSTERGESİ.. fİ
« BAĞIR, ÇAĞIR, AĞLAN; SIZLAN KİM ALIR S 
V KA’ALE... I

| â-nan |
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OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
GEMLİK SOROPTİMİST KULÜBÜ BŞK Gemlik Sağlıkçılar ve Emekliler Derneği Tüzüğü

Kulübümüz olağanüstü genel kurulu aşağıdaki 
gündem gereği 12 Aralık 1992 Cumartesi günü sa 
at 14.00’de Gemlik Tibel Otel Roof’unda yapıla
caktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 19 Aralık 992’ 
Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1— Açılış ve saygı duruşu
2— Yoklama
3— Başkanlık divanının seçimi
4_ Değişecek tüzük maddelerinin görüşülmesi
5— Dilekler ve temenniler.

GEMLİK ROTARY KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN 
KONGRE İLANI

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantı 
sı 10 Aralık 1992 Perşembe günü Gemlik Tibel 
Otel’inde saat 12.00’de yapılacaktır.

Gerekli çoğunluk sağlanmadığında 2.nci toplan 
tı çoğunluk aranmaksızın 17 Aralık 1992 Perşem 
be günü aynı yer ye aynı saatte toplanacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur... .

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1— Açılış ve saygı duruşu
2— Kongre divanı seçimi
3— Tüzük değişikliği
4— 1994-95 dönem Başkanı seçimi
5— 1993-94 dönemi yönetim kurulu seçimi
6— 1993-94 dönemi denetleme kurulu şeçimi
7— Dilekler —
8— Kapanış.

. i
TUNCELİLER DAYANIŞMA VEYARDIMLAŞMA I 

KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN ■ |

KONGRE İLANI
' • ?

Derneğimizin l.nci genel kurul toplantısı 6 
Aralık 1992 Pazar günü saat 15.00’de Osmaniye 
Mahallesi Dereboyu Cd. Dernek Lokalinde yapıla
caktır.

Tüm üyelerim zin teşrifleri rica olunur.
YÖNETİM KURULU |

GÜNDEM:
...

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan heyeti seçimi
3— Yönetim kurulu faaliyet raporunun 
okunması
4— Yönetim kurulunun ibrası
5— Yeni yönetim kurulu seçimi
6— Yeni denetim kurulu seçimi
7—- Dilek ve temenniler
8— Kapanış.

SATILIK ZEYTİN MAHSÜLÜ

AĞAÇ ZEYTİN MAHSÜLÜ AĞACINDA SAHİBİN
DEN SATILIKTIR.
ZEYTİN MAĞAZASI KİRALIKTIR.

Derneğin Adı ve Adresi :
Madde 1— Derneğin Adı : Gemlik Sağlıkçılar ve 

Emekliler Derneği. Merkezi Gemlik’tir. Şubesi yok 
tur.

Derneğin Amacı :
Madde 2— Derneğin Amacı :
a- İçtimai ve mesleki konferanslar düzenliyerek 

kültürlerini artırmak.
b. Lokal açarak üyelerin ihtiyaçlarını karşılaya 

cak biçimde işletmek.
Madde 3— Derneğin kurucuları şunlardır :

Adı Soyadı Tabiyeti Mesleği
Mustafa Cahit Yorulmaz T.C. Doktor
Hüseyin Cengiz Akdeniz T.C. Eczacı
Salih Merih Çamlıca T.C. Doktor
Doğan Alkaya T.C. Doktor
Ümit Lostar T.C. Doktor
Ahmet Hamdi Kıstak T.C. Eczacı
Yaşar Tangut T.C. E.Sağ. Me.

Madde 4— Medeni hakları kullanmaya ehliyeti- 
İ ne sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan ve dernek

ler kanunu hükümlerine göre üyelikleri yasaklan 
mamış olan kamu ve iktisadi devlet teşekküllerin 

| de görevli memur ve emekliler ile serbest meslek. 
| sahipleri ve özel sektörde çalışan serbest meslek 
! muadili görevlilerin müracaatları ve iki üyenin 

teklifi halinde idare heyetinin kararı ile demeğe 
asil üye olarak kaydedilebilirler.

İ Kanunun 16.cı maddesinde belirtilen hususlar 
? yerine getirilmek kaydı ile kamu görevlileri de üye 

olabilirler.
Kanunun 4. maddesinin ikinci fıkrasının (2) ve 

. (3) numaralı bentlerinde gösterilenler ile diğer 
? kanunların derneklere üye olmayacakları belirle 
i nen kişiler ve ortaokul ve orta öğretim öğrencile 
| ri dernek üyesi olamazlar.
■ Yüksek öğretim öğrenci derneklerine öğrenci ol 
; mayanlar bu kanunun 39. maddesinde gösterilen 
1 derneklere derneğin kurulduğu kurum ve kuruluş 
I larında, kamu hizmeti görevlileri ve kamu hizmet 
j lerinde çalışan meslek mensupları tarafından ku 
: rulan dernekler meslekten olmayanlar ile millet 
| vekilleri üye olamazlar.
j Türk vatandaşı olmayanların derneklere üye o- 
| labilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan 
İ şartlardan başka o yabancının Türkiye’de ikamet 
I etme hakkına sahip olması da gereklidir.
î Fahri üyelik için şart aranmaz"
| .Üyelik Hakları :

Madde 5— Dernek yönetim kurulu üyelik yapı 
5 lan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe 
| kabul .veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp 
| sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak 
. zorundadır.
i Madde 6— Hiçbir kimse, hiçbir derneğe üye ol 

maya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her 
üye istifa etmek hakkına sahiptir.

Madde 7— Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. 
Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve 
mezhep ile zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe e- 
şitliği bozan veya bazi üyelere ayrıcalık tanıyan 
hükümler konulamaz.

Üyelikten Çıkarılma :
Madde 8— Üyelerden,
a- Yasalarımıza, dernek tüzüğüne aykırı veya a 

maca zarar verici hareket edenler, kanunların ve 
dernek tüzüğünün, koyduğu esaslara göre üye ol 
ma hakkini kaybeder.

c- Balolar, aile toplantıları, geziler ve eğlenceler 
tertip etmek.

A— Çalışma Konuları : Amaçları ile ilgili konu
lardır.

B— Çalışma Biçimleri : Yönetim kurulu dernek 
amaçlarına uygun olarak alman genel kurul karar 
larını ve derneğin amaçlarına uygun faaliyetleri 
hiç bir siyasi amaç gözetmeden ve hiç bir siyasi 
faaliyette bulunmadan fahri olarak yürütür.

Derneğin Kurucuları :

Adresi
Demirsubaşı mh. Çarşı Meydanı 2 Gemlik 
Hamidiye mh. İstiklal Cad. 2-9 Gemlik 
D.Subaşı mh. Semerciler Yokuşu 22-2 Gemlik 
Hamidiye mh. Gazhane sk. Alkaya Apt. 46-5 Gemlik 
Yeni mh. Zambak sk. 12-2 Gemlik
Hamidiye mh. Gazhane sk. Sınırtaş Apt. 5 Gemlik 
Hamidiye mh. Tekel sk. Kahraman Apt. 28 Gemlik

b- Aidatını tebliğnameden otuz gün içinde ma 
zeretsiz olarak ödemeyenler, yönetim kurulu kara 
rı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılan
ların ilk genel kurula itiraz hakları vardır. Genel 
kurul karan kesindir. Dernekten çıkan veya çıka 
nlanlar önceden derneğe yaptıkları yardım ve ai
datları geri isteyemezler.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve
Toplanma Zamanı :
Madde 9— Dernek genel kurulu, derneğe kayıtlı 

asil üyelerden teşekkül eder. Genel kurulun toplan 
tı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarım ö 
demeyenler, toplantı nisabında gözönüne alınmaz 
ve oy kullanamazlar. Aidatını ödemeyen asil üye
ler ile fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya ka 
tılabilir ve dilek ve temennilerde bulunabilirler.

Bu demek tüzüğünün gazetede yayınlandığı ta 
rihi takiben altı ay içinde ilk genel kurul toplan 
tısını yapar.

a- İki senede bir Aralık ayında olağan.
b- Yöneti mveya denetleme kurullarının gerekli 

gördüğü hallerde veya demek üyelerinin beşte bi 
rinin yazıh isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Genel kurul, toplantıya yönetim kumlu tarafın 
dan çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek ü 
yelerinin beşte birinin yazıh isteği üzerine yöne 
tim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya 
çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı iste 
ğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzeri
ne mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak 
dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti ge
nel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Toplantısı Oy Kullanma ve
Karar Alma Şekli :
Madde 10— Yönetim kurulu genel kurula katıl 

ma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Kurula 
katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saa 
ti, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edil 
mek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda ço 
ğunluk sağlanamazsa sebebi ile toplantı yapıla
maz ise ikinci toplantının hangi gün yapılacağıda 
belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplanti ara 
sında bir haftadan daha az zaman bırakılmaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat, ve yer ile top 
lantı gündemi toplantı gününden sn az 15 gün 
önce mahalli eri büyük mülki amirliğine bir yazı 
ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyele 
ri gösterir listede eklenir.

Devamı Haftaya

DEPOMUZ MEVCUTTUR.

TEL : (9)1892-25018 KÖRF
KİRALIK ZEYTİN DEPOSU

ESKİ ORHANGAZİ YOLU. ÜZERİNDE MEZBAA 
KARŞISINDA 70 TON HAVUZ KAPASİTELİ 
ZEYTİN HAĞAZASI KİRALIKTIR.

Mür. Tel ; 32048-32417 GEMLİK

MATBAACILIK 
1993 TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ GELDİ 

‘TAKVİMLE 4 MEVSİM REKLAM”
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tif : 11797 Gemlik
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GAYRİ MENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ

MEMURLUĞUNDAN

Dosya No. 20

■ Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkeme- 
I sinin 9.7.1992 tarih ve 1992/322 sayılı karar gere

ğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen 
H gayrimenkul açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde Tapunun Kurşunlu köyü 
Çiflik mevkiinde kain pafta 15, parsel 247’de kayıt 

■ lı 6/380 arsa paylı B Blok 4 nolu 40m2 daire ze 
■ minkat, denize tamçepheli 40.000.000 TL. bedel 
I ile satışa çıkarılmıştır.
I SATIŞ ŞARTLARI :

I 1- Satış 21.12.1992 Pazartesi günü saat 14.00’den 
■ ‘ 14.15’e kadar Adliye Yazı İşleri Md.de açık artırma 

suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edi 
f len kıymetin %75’nive rüçhanh alacaklar varsa 

alacakları mecmuunu ve satış masraflarım geç
mek şartı ile il ale olunur. Böyle bir bedelle alıcı 
çıkmazsa en çek artıranın taahüdü baki kalmak

İ şartı ile 31.12.1992 Perşembe günü saat 14.00’den 
| 14.15’de artırmaya çıkarılacaktır.
I Bu artırmada da rüçhanh alacakların alacağım 

ve satış masraflarını geçmesi şartiyle %40 nisbe- 
tinde artırana ihale olunacaktır.
Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %20 nis- 

betinde pay akçesi veya bu miktar kadar milli bir 
bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. 
Satış peşin para'ile yapılır, alıcı istediğinde 20 gü 
nü geçmemek üzere mehil verilir, ipotek sahibi ala 
caklılarla diğer ilgililerin irtifa hakkı sahiplerinin 
bu gayrimenkul üzerindeki haklarının hususiyle 
faiz ve masraflara dair olan iddialarını belgeleriy 
le birlikte onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmada hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersin- 
| de ödenmezse İ.İ.K.nun 133’ncü maddesi gereğin 

ce ihale feshedilir. İki ihale arasındaki faktan ve 
%30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutularak hiç-’ 

j bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil 
i edilecektir.
1 Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin gö 

rebileceği bir yere dairede asılı olup, masrafı veril 
diğinde isteyen alıcıya bir örneğinin gönderilece
ği, satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 20 sayılı satış dosya 
miza başvurmaları, dellaliye, damga resmi, tapu 
harç ve masraflarının ile ihale bedeli üzerinden 
%12 KJ3.V. alıcıya aittir. İlan olunur.

İc. îf. K. 126 M. Sadık Şafak
(İlgililer tabirine irtifak hakkı Yazı İşleri Md. 
sahipleri dahildir.)

Op. Dr. ALİ MUHSİN SÜZER
Genel Cerrahi Uzmanı

Bursa SSK Hastanesinde gö
reve başladığımı ve yeni mu
ayenehanemde hasta kabul 
ettiğimi değerli hemşehrileri
me duyururum.

Tel. Mua. (24)232444 Hast. 333858 Ev. 353946-

Mua. Altıparmak Cd. Altıparmak Sk. Nilüfer

Apt. Daire 1 BURSA

HIZIR EBE
DOĞUM — SERUM — İĞNE — GEBELİK

TESTİ İLE YENİ ADRESİNDE HİZMETİNİZDE

YENİ İŞ YERİMİZ :
GazhaneCad. H. Gürçay Apt Altı
Tel : İş. 35031 Ev. 34048 GEMLİK

Özonur Fen Dersanesinden deneme sınavı
açıklamada bu tip smav 
ların yıl sonuna kadar be 
lirli aralıklarla sık sık* 
yapılacağını belirte
rek, ilkokul öğrencileri
nin, Fen liseleri, Askeri 
kurumlar, Kolejler ve 
Meslek liselerine, lise öğ
rencilerinin kredili 

sisteme göre ÖSS-ÖYS 
hazırlık kurslarına daha 
iyi hazırlanabilmeleri 
ni sağlayacaklarını söyle 
di.

Üçlertoprağı, öğrencile 
rin test deneyimlerimde 
arttıracaklarım bildi
rerek, 20 Kasım 1992 ta
rihinde ilkokul 4.ncü sı
nıflara, 26 Kasım 1992 
tarihinde ilkokul 3.ncü sı 
mflara, 5 Aralık 1992 ta 
rihinde de Fen liselerine 
hazırlık deneme test sı 
navları yapacaklarım 12 
Aralık 1992’de de ÖSS De 
neme sınavı yapacakları 
nı açıkladı.

Devlet Hastanesine
lediye Başkam Nezih Di
ri ması ve projenin o- 
naylanması üzerine, geç 
tığimiz hafta planlanan 
yere ilk kazık çakıldı.

Devlet Hastanesi Baş
hekimi Doktor Vedat Ök 
ter, projede emeği geçen 
herkese ve Belediye Baş
kanı Nezih Dimili’ye te
şekkür ederek, elektrik 
ve tesisat planının yapıl

masından hemen sonra 
inşaatına başlanacağı 
nı kaydetti. Doktor Ve
dat Ökter, «Gün geçtik
çe gelişmekte olan Gem- 
lik’e daha iyi hizmet vere 
bilmemiz için Ek Polikli
nik binası şarttı. Bu yüz 
den yardımı dokunan 
herkese teşekkür ederiz» 
dedi.

Balıklan Isı Değişikliği Yaktı
di.

İl Tarım Müdürlüğü 
Gida Araştırmaları Laba 
ratuvarında yapılan tah
liller sonuçlandı. Gelen 
raporda olayın Kayma
kam Orhan Işın ve balık 
çiların tahmin ettiği gi

bi, «Ani ısı değişikliğiyle 
meydana gelen şok» oldu 
ğu belirlendi. Raporda 
balıklarda herhangi bir 
zehirlenmenin söz konu
su olmadığı sonucuna va 
rıldı.

Gemlik Rotary’den en iyi işyeri ödülü
ve Altınordu Futbol ta
kımlarında başarıyla 
Gemlik’i temsil ettiği, bu 
başarısını dedesinden
devraldığı fırın işletmeci 
liğinde de gösterdiği vur
gulandı.

Gemlik Rotary Kulübü 
Başkanı Nail Örgün, 
Gemlik belediyesi ile or 
taklaşa örnek işyeri se 
çimlerine devam edecek 
lerini söyledi.

Köylere Hizmet Birliği ilk
köylerin çevre sorunları
na, harcanacağını söyledi.

Yaklaşık bir saat sü
ren ilk encümen toplan
tısında, köylerin çevre

sel sorunları tesbit edile 
rek, çözüm yollan konu
sunda görüş alışverişin
de bulunuldu.

HALK SİGORTA 
ACENTELİĞİ

Gemlik temsilciliği olarak 
hizmete girdiğini müjdeler 
Trafik, Kasko, İşyeri Mesken. İnşaat, 
Tekne sigortalarınız itina ile yapılır.

TEL : 11069 
ALİ ÖZKARDEŞ 
İstiklal Cd. No. 47 Gemlik

OPERATÖR DOKTOR

MEHMET TAMER GÜZELCE
GÖZ HASTALIKLARI UZMANI

Muayenehane letiklal Cd. No. 67 GEMLİK

Arkadaşını yaraladı
önceki gece meydana gelen olayda kafası bozu

lan Adil Akyol (28) isimli genç tartıştığı arkadaşı 
Zekeriya Kaya (28) yı ayağından silahla vurarak 
yaraladı.

Gemlik İskele Meydanındaki Deniz Restaurant 
ta meydana gelen oayda yemek yerken tartıştığı 
Zekeriya Kaya ile münakaşa eden Adil Akyol ve 
Ahmet Ballandı (27) isimli şahıslar bir anda sinir 
lenerek Kaya’nın üzerine yürüdüler. O sırada si
nirlerine hakim olamayan Adil Akyol yanında ta
şıdığı ruhsatsız 7.75 Çekoslovak vizor marka taban 
çayla Kaya’nın ayağına ateş etti

Olaydan sonra yaralanan Zekeriya Kaya’nın ilk 
.tedavisi Gemlik Devlet Hastanesinde yapıldıktan 
sonra evine gönderilirken, kaçan Ahmet Ballandı 
ve Adil Akyol, Emniyet ekipleri tarafından bir 
kahvehanede ele geçirildiler.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgi
li soruşturmaya devam ederken, Adil Akyol ile 
Ahmet Ballandı’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gemlik Lodosa Yenildi
denizin kabarması 1 kilometrelik Atatür Kordonu 
nu Venedik’e çevirdi. Kabaran denizden sahile vu 
ran azgın dalgalar betonları ve oturma bankları
nı parçalarken bazı çeşmeleride yerinden oynattı. 
Kordondaki yağmur giderlerininde tıkanmasıyla 
sahil baştan aşağıya sular altında kaldı.

Lodos ve yağmurun dinmesinden sonra açılan 
giderlerden yağmur ve deniz suları çekilirken ge
ride, beton ve taş parçaları, midye kabuklan ve- 
kırılan bankların parçalan kaldı.

Gemlik’tiler Pazar günlerini ev ve işyerlerinde 
ki sulan çıkarıp evlerini temizlemekle geçirdiler.

Eğit-Sen 2 Yaşında
ruluş yıldönümüne Eğit-Sen Genel Başkanı ismet 
Aktaş, Bursa il ve ilçe Eğit-Sen, Tüm-Bel-Sen, Ma 
liye-Sen üyeleri ve öğretmenlerin yanı sıra SHP 
ilçe Başkanı Mehmet Parlak, Yönetim Kurulu üye 
leri Nurettin Durmuş, ANAp İlçe Başkanı Nuret
tin Avcı, Gençlik Komisyonu Başkanı Mehmet 
Dinç ve SHP Belediye Meclis üyesi Yılmaz Kılıç 
ile eşleri katıldılar.

EĞİT-SEN Gemlik Şube Başkanı Abdullah Çe
lik, ilçede emekliye ayrılan öğretmenlerin yanı sı
ra tüm Eğitim emekçilerinin 2.nci kuruluş yıldö- 
nümlerini kutladığını söyledi.

Gözaltında kayıp iddiası
yaptığı başvurularda, gözaltında bulunmadığı ka
nıtı aldıklarım açıkladı.

32 yaşındaki Semih Genç’in Dev-Sol üyesi oldu
ğu gerekçesiyle daha öncede gözaltına alındığı öğ
renildi.

Mejdi Nalcı gözaltına alındı
di Nalcı gözaltına alındı.

Hatırlanacağı gibi Mejdi Nalcı yaklaşık 1.5 yıl 
önce Gemlik Belediye Başkanı Nezih Dimili’yiruh 
sat vermediği gerekçesiyle makamında tabancay 
la yaralamış, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra 
tahliye olmuştu.

“Haraç İstemedim’’
anlama arkadaşız» diye cevap verince, sert ifade
ler kullandı. Bana «Belinde silah var diye mi ko
nuşuyorsun, sende varsa bende de var» dedi. Bu 
sırada kardeşi geldi ve beni uzaklaştırdı. Giderken 
arkamdan gelip elindeki silahla kafama vurdu. Bu 
arada silah ateş alınca, ben de ona bir tokat at
tım. Oda silahıyla ateş etti. Yaralandım. Kendimi 
korumak için Mehmet’e yanımdaki bıçağı salla
dım. Kardeşi üzerime yürüdü ona da salladım. He 
pimiz yaralandık» dedi.

Şenol Güzel, olayın haraç istemeyle kesinlikle 
ilgisi olmadığını belirterek, müteahhit Mehmet 
Kaptan ve İsmail Kaptan’ın kendisine iftira at
tıklarını iddia etti.

Md.de


SAHİBİ VE SORUMLU 
MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLER

YIL : 20 SAYI : 934 FİYATI 1000 TL. KDV. dahil 
Kuruluş Tarihi ; 16 Haziran 1973 

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

17 KASIM 1992 SALI

TEŞEKKÜR
Devlet Hastanesi göz hekimi

Tamer Giizelce’ye
yakın ilgisi ve başarılı operasyonun
dan dolayı teşekkür ederim.

9
3

B
[RSrfez i
^^^“^"Haftalık Siyasi Gazete

TEŞEKKÜR
Sökele caddesînîn yillar süren altya 

PI SORUNUNU ÇÖZEREK, YAĞIŞLI HAVALAR 
DA ESNAF VE HALKIMIZI SU VE BASKINDAN 
KURTARAN, BELEDİYE BAŞKANI SAYIN AV.

Nezih Dimili'ye

İstiklal Od. Gürçay Pasajı Tel : 14223 GEMLİK

DİZGİ VE BASKI
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tel : 11797

Sonbahar Ucuzluğu Başladı
ÇATAK GiYiM'DE

SAYFA : 4

Gömlekler - Takım Elbiseler 
Bay Bayan ve Çocuk

Şebnem Günhan
ANKARA

BELEDİYE FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ SAYIN i

Seher Aya
FEN İŞLERİ PERSOLİİNE TEŞEKKÜRÜ BORÇ ’

BİLİRİZ. '

FİYATLAR GÖRÜLMEĞE DEĞERİ

KAYIP

ALİ ÇATAK ve OĞULLARI 
Demirsubaşı Mh. Mesudiye 
Umurbey Altı Tel : 12075

Sk, Otel
Gemlik

30.9.1992 tarihinde Nevzat Erdem’® ait Mürs^J 
Erdem kefilli 4 DÖRT adet boş ve tarihi yok se 
netleri kaybettim. Hükümsüzdür.

SARAY LOKANTASI
Dursun Kuşkuya

MÜRSEL ERDEM

GAYRİ MENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATI9 

MEMURLUĞUNDAN

Dosyan No. 1992/19

ÖZEN ŞEKERLEME
İMAM ASLAN TESİSLERİNİN İLK USTASI

Meşhur Resul Usta*mn
i w * '•

Baklava çeşitlerini sîzler için Gemlik’e getirdi
V'--

* Nefis Baklava Çeşitleri
* Afyon Lokum Çeşitleri
* Taze Çerez

Kestane Şekeri
* Tahin Helva (Sakızlı)
* Şekerleme ve Çikilota

Çeşitleri
* Cevizli Lokum

Tel: 31352
Demirsubaşı Malı. Çeşme Sk. No. 6 Gemlik

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkeme! 
sinin 8.9.1988 tarih ve 988/397 sayılı karar gere-1 
ğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen] 
gayrimenkul açık artırma ile satışa çıkarılmıştır!

- Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun
1_ Umurbey köyiçi mevki pafta 6, parsel 825’del 

kayıtlı 54 m2 yerde 3 katlı yığma kağir ev ve 21 
havuz ile birlikte toplam 42.200.000 TL. bedel ile]

2- Umurbey köyiçi mevki pafta 7, parsel 854’del 
kayıtlı 430 m2 alanda eski tek katlı evde 3 adet! 
zeytin havuzu ve ahır olarak kullanılan yer ile 1 
buna bitişik 2 katlı evin arsa değeri ile ikisinin I 
toplam 66.446:000 TL. bedel ile satışa çıkarılmıştır

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Satış 15.1.1993 Cuma günü saat 14.00’den 14.301 
a kadar Adliye Yazı İşleri Md.de açık artırma su
retiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen: 
kıymetin %75’nive rüçhanh alacaklar varsa ala
cakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek : 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz 
sa en çok artıranın taahüdü baki kalmak şartı ila 
25.1.1993 Pazartesi günü 14.00’den 14.30’da ikincil 
artırmaya çıkarılacaktır. I

Bu artırmada da rüçhanh alacakların alacağını 
ve satış masraflarını geçmesi şartiyle %40 nisbe-l 
tinde artırana ihale olunacaktır.

Artırmay iştirak edeceklerin kıymetin %20 nişi 
betinde pay akçesi veya bu miktar kadar milli bir 
bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. 
Satış peşin para ile yapılır, alıcı istediğinde 20 gü 
nü geçmemek üzere mehil verilir, ipotek sahibi ala1 
caklılarla diğer ilgililerin irtifa hakkı sahiplerinin 
bu gayrimenkul üzerindeki haklarının hususiyle , 
faiz ve masraflara dair olan iddialarını belgeleriy, 
le birlikte onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmada hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersin
de ödenmezse t.İ.K.nun 133’ncü maddesi gereğin 
ce ihale feshedilir. İki ihale arasındaki faktan ve 
%30 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutularak hiç. 
bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil 1 
edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin gö 
rebileceği bir yere dairede asılı olup, masrafı veril 
diğinde isteyen alıcıya bir örneğinin gönderilece
ği, satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 1992/19 sayılı satış dosya 
miza başvurmaları, dellaliye, damga resmi, tapu 
harç ve masraflarının ile ihale bedeli üzerinden 
%12 K.D.V. alıcıya aittir, ilan olunur.

İc. İf. K. 12® M. Sadık Şafak
(İlgililer tabirine irtifak hakkı Yazı İşleri Mâ. 
sahipleri dahildir.)

Md.de


Öğretmenler Günü Kutlanıyor
12nci Öğretmenler Günü bugün yapılacak törenlerle kut 

lanacak. __
Bugün saat 09.45’te Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, 

istiklal Marşı’nın söylenmesi ve saygı duruşu ile başlaya 
cak olan törenlere Belediye Düğün Salonu’nda yapılacak 
kutlama programı ile devam edilecek.

Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenecek kutlama prog-
Devamı Sayfa 4’te

Okula getirdiği tabancayla oynayan genç kazayla kendini vurarak öldü

Gemlik Lisesinde
Kanlı Olay

Cemal KIRGIZ

Gemlik Lisesi’nde 
meydana gelen olayda 
Yasin Paçacı (17) adlı li 
se son sınıf öğrencisi, ar 
kadaşlarina hava atmak 
için yanında taşıdığı t 
bahasına ait ruhsatsız 9 
mm KKale marka taban 
ca ile kazayla kendini 
yaraladı. Genç öğrenci 
kaldırıldığı hastanede 
kurtarılamıyarak öldü.

Öğrenildiğine göre, 
geçtiğimiz hafta Çar
şamba günü saat 1:1 .W 
sıralarında meydana ge- 
İçn olayda, 6 Matamatik 
B sınıfında okuyan Ya
sin Paçacı adlı öğrenci 
derslerinin boş geçmesi

DEVLET HASTANESİ 3 YADINDA
Gemlik Devlet Hasta

nesi 3jicü kuruluş yıldö
nümünü kutladı.

Atamer Turistik Tesis 
lerinde düzenlenen kuru 
luş yıldönümü yemeğin 
ne Belediye Başkam Ne
zih Dimili, ve daire mü
dürleri, bazı doktorlar, 
eczacılar, hemşireler, has 
tane personeli ve çok sa

DSP ÖRGÜTÜ DARMADAGAN
Cemal KIRGIZ

DSP Gemlik ilçe yöne
timinde, ili yönetiminden 
kaynaklanan tutarsız 
lıklar, ilçede bu partiye 
nül verenleri tedirgin e 
diyor.

Haziran ayı içinde gö 
reve gelen yeni il yönet! 
minin, «Taze Kan İhtiya 

BURSA’YA OLAN MESAFESİ 20 KİLOMETRE 
KISALACAK..

Kurşunlu’da Yol Sevinci
Kurşunlu-Bursa karayolu 20 kilometre kısalıyor.
Kurşunlu’dan Dürdane rampasına çıkacak olan 

yeni yolunu yapım çalışmalarına geçtiğimiz hafta 
içinde başlandı.

Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü ekipleri grayder 
ve dozerle yol çalışmalarını sürdürürken, eski yo
lun çok virajlı olmasından yakman Kurşunlu kö
yü'sakinleri de yol yapım çalışmalarım sevinçle 
karşıladılar,

nedeniyle bir süredir ya
nında taşıdığı tabancayı 
sınıfta çıkararak, çenesi
nin altına dayadı. Arka
daşlarının «Tabancayla 
şaka olmaz» uyarılarına 
«Merak etmeyin bir şey 
olmaz» diyerek ciddiye 
almayan, Yasin1 Paçacı, 
tetiğe dokununca talih
siz genç feci bâr şekilde 
yaralandı.

Sınıf arkadaşlarının gö 
zü önünde meydana ge
len ve büyük korku yara 
tan olay üzerine yaralı 
öğrenci Gemlik Devlet 
Hastanesine kaldırıl
dı. Burada ilk tedavisi 
yapıldıktan sonra, Bursa 

yıda davetli katıldı.
Kuruluş Yıldönümü 

kutlamalarında bir kö- 
nuşma yapan Devlet Has 
tanesi Başhekimi Dok
tor Vedat Ökter, yakın
da yapımına başlanıla
cak olan Ek Poliklinik in 
şaatı hakkında kısa bilgi 
.vererek, projede emeği 
geçen, Mühendis Rahmi

cı» sözünü ortaya atma 
sıyla Temmuz ayında isti 
fa eden, ilçe yönetim ku 
ruluna 4 aydır hiç kim
senin atanamaması, öte 
yandan parti programı
na göre Nisan ayında ya 
pılması gereken ilçe kong 
resinin bir türlü yapıla 

Devlet Hastanesine kaldı 
nlan tahlilisiz öğrenci, 
buradan da Bursa Tıp Fa 
kültesi Hastanesinde 
kaldırılarak tedavi altına 
alındı.

OKULDA ŞOK
Okul Müdürü Nevzat 

Gür, olayın şokunu yaşa 
dıklarını belirterek, «O 
saatteki ders öğretmeni 
rahatsızlığı nedeniyle 
okula gelmemişti. Bir 
sonraki derste de yazıkla 
n vardı. Sınıfındaki bazı 
öğrenciler, okul bahçesi
ne ders çalışmaya çıkmış 
lardı. Geri kalanlarda sı
nıfta ders çalışıyorlardı.

Şengül, Fen İşleri Müdü 
rü Seher Ay, Belediye 
Başkam Nezih Dimili ve 
hastane demeği yönetici, 
leri ve çalışanlarına te 
şekkür etti. Ökter, «Bir
lik ve beraberlik içinde 
Hastanemiz kısa sürede 
çok ünlü bir hastane o 
lacaktır» dedi.

maması, geçtiğimiz gün
lerde 7.nçi yaşını doldu
ran DSP’nin Bursa’daki 
kutlamalarını Gemlik 
siz yapmasına neden ol
du.

Eski ilçe Başkam Ke
mal Yeşildal, durumun 
böyle olmasında, İH Baş
kanı Mehmet Yılmaz’ın, 
kişisel kaprislerinin se 
beb olduğunu ifade ’ede 
rek, «Sayın Mehmet Ali 
Yılmaz, 11 Yönetimine a 
tanır atanmaz, daha par 
ti binamızın yerini bile 
öğrenmeden, . çalışma
larımıza bakmadan, biz 
leri tanımadan, ortaya 
taze kan sözünü attı. Biz 
de bunun üzerine istifa 
ettik. Bu göreve aday 
kimseyi bulamayınca yi
ne peşimize düştü. Kısa
ca, Gemlik’te DSP’yi da
ğıttı» dedi.

Devamı Sayfa 4’te

Zaman zaman gidip sini 
fı kontrol ettiğimizde 
herhangi bir şey yoktu. 
Okulumuzda böyle bir o 
layın meydana gelmesi 
bizi çok üzdü» dedi.

Tahlihsiz Yasin’in çok 
başarılı ve çalışkan bir 
öğrenci olduğunuda vur
gulayan Lise Müdürü 
Nevzat Gür, «Silah taşı
yıp, böyle bir çılgınlık 
yapabileceği aklımıza 
gelmezdi. Oysa kendisi 
takdir ettiğimiz bir öğ
renciydi» şeklinde konuş 
tu.

Devamı Sayfa 4’te

Adam yaralama olayından 
yakalananların sorutturması 
tamamlanpı

4 Kişilik şebeke 
ele geçirildi

Gemlik’te bir restau- 
rantta Zekeriye Kaya 28 
adlı şahsı ruhsatsız ta
bancayla yaralama su
çundan yakalanan Ah
met Ballandı 2 8 ve Adil 
Akyol 28 adli şahısların 
yapılan sorgulamasın 
da, ilçede birçok suça da 
ha ortak oldukları orta
ya çıktı.

Gözaltında bulunan sa 
nıklann yapılan sorgula 
masında, Nail Pınarcı26 
ve Yalçın Doğan. 20 adlı 
arkadaşlarıyla , bera
ber Halil Keklik 27 adlı 
şahıstan silah zoruyla 
tehdit etme suretiyle 16 
milyon liralık çek aldık
ları belirlendi.

Devamı Sayfa 2’de
Soroptimbtlerdetı muhteşem 
organizasyon

Çocuk Şöleni
Gemlik Soroptimist ku 

lübü’nün düzenlediği «Ço 
cuk Şöleni» ilçede büyük 
yankı uyandırdı.

Belediye Düğün Sala 
nunda düzenlenen şölen 
de yaklaşık bin ilkokul 
öğrencisi eğlenme ve kay 
naşma fırsatı buldu; So
roptimist Kulübü Başka 
m Mürvet Urunlu, Gem
lik Soroptimist kulübü 
çocuk kreşi yararına dü
zenledikleri «Çocuk Şöle 
ni»nde ilkokul çocukları 
nm biraraya gelerek, kay

Devamı Sayfa 4’te

Gazeteci Yazar Akkılıç, Gemlik Rotary 
kulübünde konuştu

“Atatürk Devrimlerinin
Temeli Laikliktir”

Gazeteci, yazar ve araştırmacı Yılmaz Akkılıç, 
Gemlik Rotary Kulübü Derneği haftalık yemeğin
de yaptığı konuşmada, son günlerde artan Ata
türk’ü eleştirme modası ve anti.laik hareketlere 
cevap vererek, «Atatürk devrimlerinin temeli laik 
İlktir. Kimse bunu değiştiremez» dedi.

Tibel Otel’de yapılan, Belediye Başkam Nezih 
Dimili’ninde katıldığı Rotary Kulübünün davetli
si olarak Gemlik’e gelen Yılmaz Akkılıç, burada 
yaptığı konuşmada, «Çağdaşlığa, demokratik 
normlara ve asıl önemlisi laikliğe yönelik saldırı
ların son zamanlarda giderek artması, Türkiye’de 
ve Bursa’da kamuoyu öncülerinin ye O’nun ilke
lerine daha bir sıkı sarılması olayım gündeme ge 
tirmiştir. Günümüz Türkiye’sinde, geçmişe dönük 
eleştiri ve saldırıların hedef tahtası Atatürk, mü
rekkep yalamış tarihçi ve köşe yazanda ideolojisi 
gereği geçmişi suçlayanda iflas eden siyasetine ye 
nive ütopik boyutlar kazandırma telaşı içindeki 
siyasetçide Atatürk’ü eleştiriyor. Atatürk’ü ve 
Cumhuriyet rejimini karalıyor, Hatta kimileri da- 
hada ileri giderek O’nu «Vatana ihanet» le suçlu
yorlar. Oyca bunca' eleştiriye saldırıya ve bazı çok

Devamı Sayfa 4’te

Bilinçli Gıda Kullanımı
Uygulaması Başlıyor

Dünya Gıda Teşkilatı 
desteğiyle tüm yurtta 
başlatılması düşünü
len «Bilinçli Gıda Kulla
nımı Uygulaması» na 
Gemlik’te de başlanıla
cak.

İlçe Tarım Müdürü 
Dursun Özbey, 90 günsü 
reli örnek uygulamaya 
ilk olarak Yeniköy’den 
başlanılacağım belirte

Kaymakam Işın müjdeledi

Sağlık Meslek
Gemlik’e uzun süredir - 

yapılması planlanan 
Sağlık Meslek Lisesi’nin 
1993 yılında yapılacağı 
bildirildi.

Gemlik Kaymakamı Or 
han Işm, Vali Necati Ce- 
tinkaya’mn teklifiyle Ba 
kanlığa başvuruldu 
ğunu belirterek, Sağlık 
Meslek Lisesi için 1993 
yılında ödenek çıkanlaca

TAŞI GEDİĞİNE 

BAB...
TÜRKİYE, BAB’TA..

OYSA TEHLİKE ARAB’TA.
ARAB’IN GÖZÜ, AB’TA
AB. BİZİM GAP’TA
TEDBÎR NEDİR BU BAB’TA?
SÖYLE BABA DA GEÇSİN ZAB’TA..
KORKARIM AB,AB DEYİP DUBAN ARAP 
ÖRECEK DÜNYANIN BAŞINA ÇORAP... 
NE ŞAM’IN ŞEKERİ, NE BAĞDAT HURMASI 
DİLEĞİMİZ YALT.KNtN DURMASI...

3,tıan &ame>c

rek, uygulamanın amacı 
nm Gıda maddelerinin 
besin değerlerini kaybet
meden bilinçli şekilde ha 
zırlanıp, kullanılması 
nı amaçladığım söyledi.

Tan mMüdürü Özbey, 
Yeniköy’de başlanıla
cak pilot uygulamanın, 
ilçenin 4 köyünde daha 
yapılacağım açıkladı.

Lisesi 1993’te
ğını ve Umurbey Abdul
lah Fehmi Ortaokulu’na 
yapılacağım söyledi. 
Işm şu anda yapımı bi
ten ve başlanılacak olan 
İlköğretim okulları
nın yanı sıra Sağlık Mes 
lek Lisesinin de yapılma 
sının ilçenin önemli bir 
Eğitim açığım daha ka
patacağım ifade etti.

Devamı Sayfa 2’de
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ÖĞRETMEN
İnan Tamer

bildiğini verebiliyorsa o öğretmendir, 
annedir, tabadır, ustadır, doktordur, 

ebedir, şofördür, vaizdir, imamdır vs. 
da, bilgisinin nitelemesidir. Bir sonra 
vererek düşün aktararak öğretirler,

neyi b liyor
Öğretmen 

hemşiredir, 
Bu sıfatlar 
sına hizmet

4 Kişilik şebeke ela
Tahkikatları tamamlanan 4 kişilik..şebekenin 

elemanlarından' olan Ahmet Ballandı ve Nail Pı 
narcı’nin daha öncede Gemlik ve Küçük Kumla 
da adam yaralama ve haraç alma suçlarından 
cezaevinde yattıkları bildirildi. .

Sanıklardan Yalçın Doğan ve Nail Pmarcı da
ha sonra çıkarıldığı mahkemede serbest bırakı
lırken, Adil Akyol ile Ahmet Ballandı tutuklan a 
rak cezaevine gönderildi.

İlçenin, çevre sağlığı, kapalı spor salonu, çevre 
yolu gibi sorunlarının giderilmesi için önümüzde 
ki hafta içinde Ankara’ya gideceğini anlatan ör 
han Işın, ilgili Bakanlıklardan sorunların çözü
mü için yatının ayrılması isteğinde bulunacağı
nı bildirdi.
Ö te yandan daha önce ikaz edilip aynı konuda ce 

za verilmesine karşın uyarıları dinlemeyen bir Ki- 
reçocağına- daha ceza kesildiği bildirildi. Şahin 
yurdu köyü yolu üzerindeki Kireç ocağına yanık 
sildiği öğrenildi.
yağ yaktığı için 4.5 milyon lira para cezası ke
sildiği öğrenildi.

KAYIPKAYIP

Emine BULUT

KİRALIK ZEYTİN DEPOSU

GEMLİKMür. Tel : 32048-32417

ESKİ ORHANGAZİ YOLU ÜZERİNDE MEZBAA 
KARŞISINDA 70 TON HAVUZ KAPASİTELİ 
ZEYTİN MAĞAZASI KİRALIKTIR.

Bağ-Kur Müdürlüğünden almış olduğum Sa| 
lık Karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.

GEMİL KÖRFEZ AVCILIK VE 
ATICILIK SPORLARI İHTİSAS 

KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Dernek Ana Tüzüğünün 12. maddesi h praragı. 
rafı 17 Ekim 1992 tarihinde yapılan genel kuru 
lunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

îlan Olunur.

ESKİ ŞEKLÎ :

MATBAACILIK
Mün - Sünnet - Nişan

Yapacaklar
DAVETİYENİZ BİZDEN

Türkiyenin en kaliteli veHAFTALIK SİYASİ GAZETE

12. madde h paragırafı : h) Derneğe üyelerin gi 
rişi 100'000 TL. (Yüzbin) giriş aidatı, 50.000 TL. 
(Elübin) üye aidatı öderler bu miktar yıllık ola
rak ödeneceği gibi aylık taksitlerle de ödeyebilir
ler. Yapılan bu Ödemeler her üye için açılan üy 
kayıl; defterine işlenir. Üye aidatlarının artırılabil 
mesi için- genel kurul kararı gerekmektedir. Genel 
kurul isterse iki senede bir yapılan genel- kurul 
toplantısında aidatlarım artırabilirler.

YENİ ŞEKLİ :

12. madde h paragırafı : h) Derneğe üyelerin 
.girişte 250.000 TL. (İkiyüzellibin) -giriş aidatı, 
150.000 TL. (Yüzeilibin) üye aidatı, öderler. Bu mik 
tar yıllık olarak ödeneceği gibi aylık taksitlerlede 
ödeyebilirler. Tapılan bu ödemeler her ay -içinaçı 
lan üye kayıt defterine işlenir. Üye aidatlarının 
artırılabilmesi için genel kurul kararı gerekmekte 
dir. Genel kurul isterse iki senede bir yapılan ge 
nel kurul toplantısında aidatlarını artırabilirler.

Gazeteye gönderilen

Resmi İlanlar Tek Sütün' Cm.
İcra ve Mahkeme İlanları Cm

7.000 TL.
3.000 TL.

Zayi İlanları 25.000 TL.

Dernek Kongre İlanları 150.000 TL.
Kooperatif Kongre İlanları 200.000 TL.
Tüzük İlanları 750.000 TL.

ABONE

Yıllık 100.000 TL.

Alt: Aylık 50.000 TL.

yazılar yayınlansın veya
yayınlanmasın geri Verilmez.
Gazetemiz basın ahlak yasasına uymağa taahhüt 
eder.

İnsan, ruhtur. Ruh, özdür. Ruh cevherdi/. Ruh 
algılayabüdıkce incedir, ehil ellerde mükemmeliye 
te erişir. Olgunlaştıkça da edindiğini geliştirerek 
verir. Verdiği oranda saygınlaşır.

Verebilen her insan, mutlak birşeyler algılamış 
tır. Almadan vermek, Allah’a1 mahsustur. Alan el
bette ki, veren olabilecektir. Verebilen, bilgedir. 
Bilgenin verdiği b iğidir. Bilgi ise, sonsuzdur. Dü
şündükçe yaratır. Siliğe, öğretmendir. Bence, öğ
retmenlik akademik bir ünvan değildir. Her kim 

öğrettikleri için öğretmendirler.
İnsan, öğretilenlerden feyz alır. Doğuşta 3-4 yıl 

lık ağlamaktan başka, birş'ey bilmeyen et parçası 
aşama aşama işlenerek en nadide varlığa dönüşür. 
Dönüştürenler, öğretmenlerdir. Dönüştürdükleri 
keşfeder, dertlere deva olur, kıtaları, binleştirir. 
Devlet yönetir, çağ açar, çağ kapatır. Yaşam süre 
si ve sonrası ile layık oldukları, yeri alarak yaşar 
lar. yaşatırlar.

İyi algılayamadıkları için, veremiyenler ise; ta
mamen aksi şekilde insanlığa zararlı, dünyayı ka
na. bulayan ulusunu felakete sürükleyen, kırıcı, 
dökücü, sövücü, kü-stah, kişilikliz, pısırık kitlelerin 
çoğalmasına neden olurlar.

Çok şükür Türk öğretmeni ve inşam, hergün ar 
tan bilgi becerisi ve kültürü ile topluma ışık tut
makta, çocuklarımızr, gençlerimizi-; insanımızı .ay 
dmlatmaktadır. Aydın Türk inşam; ekonomide, ik 
tisatta, fende, tıpta, bilimin her dalında dünya mil

Gemlik Liman Başkanlığından âlmış olduğum 
EY-257 sicil holü silici yeterlilik Gemi Adamı cüz 
damımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Abdullah UYSAL

Ucuz Davetiyelerini
sız beğenin biz basalım

1993 TAKVİM ÇEŞİTLERİMİZ GELDİ 
‘TAKVİMLE 4 MEVSİM REKLAM”

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf 11797 Gemlik

letlerine yön ve hizmet vermektedir. Ünlü üniversj 
te kürsülerinden ilim yapmaktadır.

Bilindiği gibi yurdumuzda öğretmenlik mesleği 
kısa bir dönem horlanmış, aşağılanmak iste: 
devrim düşmanlarınca karalanmıştır. Bunun so-l 
nucu durk ; gençlerimiz öğretmenlik mesleğine | 
itibar etmez olmuşlardır.

Devlet öğretmenlik mesleğine eski değerini sağ] 
layabilmek için ücrette iyileştirmelere yönelmişi 
koruyucu kollarını öğretmene açmıştır. Sendikal 
kurmalarna izin vermiştir. /Toplumdaki eski say
gınlığını kazanma yolundadır. Öğretmen görevi I 
kutsaldır, öğrettikleri bir harfi için kendilerine I 
köle olunacak kadar önemi bildirilmiş kutsi bir 
görev. Günkü öğretmen, en değerli varlık insanda] 
ençok emeği bulunan, hakkı olan kişidir. Anne, bâ 
ba olarak yaşamının 6-7 yılını çekemediğimiz ço< 
cuklarımızı kahrını ve eziyetini bir ömür boyu, ya 
kın m adan çekmektedir. Yegane ödülleri yetiştir-! 
dikl.ı nin başarılarından ötürü övünmektir, gurur 
duymaktır.

Yüceler yücesi insan öğretmen. Bizlere haklan 
nı helâl etmez ise, öbür alemde işimiz zordur;! 
Çok zor sevgili öğlenciler onun için öğretmenler 
mizi üzmeyelim, onları sevelim, sayalım. Tüm to] 
lum olarak, bugün öğretmenler gününde, öğret
menlerimizin mutluluğunu paylaşalım, onları an 
yalım, ziyaret ederek ellerinden öpelim. Aramız-* 
dan aynlanlara Nrer fatiha gönderelim-; Hayırla 
yad edelim. Ömürlerini biz insanların her yöndeı 

• yetişmesine adayan- kaybettiklerimize bundan bas 
k-a ne armağan edebiliriz ki.

Tüm öğretmeni ere miyi dilekler başarılan se
lam ve saygılar...
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Gemlik Sağlıkçılar ve Emekliler Derneği TüzüğüToplantı başka bir sebeple geri bırakılarsa ba durum geri bırakma sebepleri bel i lilmek suretiy le toplantı alanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya bir.nci fıkrada belirti len esaslara SÖTe yeniden çağrılır. Ve toplantı 2. fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz. Genel kurul toplan tılan dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.Madde 11*— Genel kurula katıma hakkı bulu j nan üyelerin yandan bir fazlasının katılması ile I toplamı*. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa 2. 1 toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak 2. toplantıya l katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.Madde 1'2— Genel kurul toplantıları, ilanda be \ lir-tilen ve mahallin en büyük mülki amirine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulun ca düzenlenen listedeki adları karşısına imza ko yarak toplantı yerlerine girerler. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üyeler oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyelerin oy hak kı yoktur. Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. 9. maddede belirtilen çoğunluğu sağlamış .ise durum bir tutanak ile tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yö netim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olma sı, toplantının ertelenmesini gerektirmez.Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan vekili ile katip seçilir. Toplantı nın yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile bir likte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak lar ve belgeler yönetim kuruluna verilir.Toplantıda yalnız gündemde yer alan addeler görüşülür. Ancak toplantıda Hazır bulunan üyele rin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :Madde 13— Genel kurulda görüşülüp karara bağlanacak hususlar şunlardır. \1— Dernek organlarının seçilmesi,2— Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,3— Yönetim ve denetleme kurulları raporları nın görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi4— Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin gö rüşülüp aynen'veya değiştirilerek kabul edilmesi,5— Dernek için gerekli taşınmaz malların satın veya mevcut malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, ' .6— Demeğin federasyona katılması veya ayrıl, ması,7— Demeğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak ka tılması veya ayrılması,8— Demeğin fesh edilmesi,9— Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevle rin yerine getirilmesi.Yönetim ve Denetleme Kurulları :Madde 14— Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca gizli oy ile seçilir. Asil üyeliklerden boşalma olduğu takdir1 de en çok oy alandan başlamak üzere yedek üye lerin göreve ;ağınlması zorunludur. Toplantı gün leri kurulca tesbit edilir, ilk toplantı en yaşlı üye nin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev bölümü karâra bağlanır.. Toplantı günleri ku rulca tesbit edilir. Toplantılarda salt çoğunluk ara nır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir.-Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeret siz veyahut kabul edilir mazereti olmaksızın katıl mayan üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılır lar. Buna dair kararı ilgilinin süre verilerek savunması alındıktan sonra yönetim kurulu verir.Madde 1'5— Yönetim kurulu üye sayısı boşalma lar sebebi ile yedeklerininde yerine getirilmesin den sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyele , ri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine 

mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak der nek üyeleri aı asında seçeceği üç kişiyi bir ay için de genel kurulu toplamakla görevlendirir.Madde 16— Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir.1— Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,2— Demek şubelerinin açılmasını kararlaştır mak ve şube kurucularına yetki vermek,3— Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula .sunmak,4— Türk vatandaşı olmayanların demek üyeli ğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.Mezvuatin kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.■Madde 17— Denetleme kurulu üç asil ve üç ye dek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca se çilr. Bu kımıl derneğin hesaplarım ve çalışmala rını devamlı denetleyerek azami 6 ayda bir hazır layacağı raporları yönetim kuruluna ve toplandı ğında genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin dernek çalışmaları hakkındaki ihbarları üzerinde rapor hazırlayarak gereğini yapar. Yönetim kurulu her türlü hesap ve işlem dosyalarım talebinde denet leme kuruluna göstermeye mecburdur. Yönetim kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde denetleme kurulu zabıtla bunu tesbit eder ve ge nel kurulun toplantıya çağırılmasını sağlar. Suç teşkil hususların tesbiti halinde durumu İlgili ma kamlara iletir.Madde 1®— Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim kurulu başkam tarafın dan .sayılan-organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek mer kezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirilir.Madde 19— Derneğin şubesi yoktur.Madde 20— Üyeler girişte 100.000 TL. giriş aida tı ve yılda 120.000 TL. üye aidatı öderler.Bu miktar yıllık olarak verileceği gibi en çok üç taksit şeklinde ödenebilir. Ödeme şekli üyenin talebi gözönünde alınarak yönetim kurulunca tes bit edilir. Her. üye için kayıt defterine işlenir.Üyelerin üye aidatı her yıl birinci ayda alınır. Yeni üye olacak üyelerden yıllık aidatı ile birlikte giriş aidatıda alınır.Tüzük Değişikliği :Madde 21 Derneğin tüzüğü merkez genel kurulu ııa iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu 
de değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluştaki usu. ıe göre ilan ettirilerek kesinlik kazanır.Derneğin Gelirleri :Madde 22— Derneğin gelirleri Şunlardır.1— Giriş ve üye aidatı,2— Demekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence-, temsil, spor yarışması, konser ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan ge lirler.3— Demeğin mal varlığından elde edilen gelir.4— Bağışlar ve yardımlar,5— Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yar dunlar; ■Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişi lerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İç İşleri Bakanlığının izni ile olur.Tutulacak Defterler :Madde 23— Dernek aşağıda yazılı defterleri tu tar.1— Üye kayıt defteri. Demeğe girenlerin kimlik leri demeğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatla rı bu deftere yazılır.2— Karar defteri. Yönetim kurullarının kararla rı tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.3— Gelen ve giden evrak defteri. Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydedilir4— Gelir ve gider defteri. Dernek namına alınan bütün paraları alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu def terde gösterilir.5— Bütçe kesin hesap ve bilanço' defteri. Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftene işlenir.6— Demirbaş defteri. Derneğe ait demirbaş eş

yalar bu deftere işlenir.7— Alındı belgesi kayıt defteri. Yapılan bağışlar karşılığında verilen alındı belgeleri bu deftere ka yit edilir.Bu defterlerin Noterden tastik olması zorunludurMadde 24— Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi özel kanunlarla gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye ve Gümrük Ba kanhğmca bastırılır. Derneğin talebi üzerine otuz gün içinde tu belgeler verilmez ise kanundaki u şule göre dernekçe bastırılan ahndı belgeleri ma hallin en l i’ .’ük mülki amirliğine onaylattırılarak bağış ve aidat kabulünde kullanılır. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca resmi alındı belgeleri sağ landıktan sonra derneğin bastırdığı özel ahndı bel geleri kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişilerin dernek yönetim kurulu bir karar ile belirtilir ve bu karar o yerin en büyük mülki a- mirliğine tescil ettirilir.Dernek adma gazete, dergi ve öteki basılı eser ler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.Taşınmaz Mal Edinme :Madde 25— Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yolu ile taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir. Hibe ve terk edebi lir. İkametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerek li olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz.Derneğe satın alman bağış veya vasiyet yolu ile derneğe intikal eden taşınmaz mallar demek adına tapuya tescilinden itibaren 3 ay içinde İç İşleri Bakanlığına bildirilir.'Derneğin -andık Kurması :Madde ’26— Dernek yardım sandığı kurar. Deı nek sağlanan karı paylaştırmamak faiz veya baş ka adlarla üyelerine gelir şartı ile üyelerinin yiye cek, giyecek gibi zaruri ihtiyat maddelerini ve di ğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyarla rını karşılamak amacı ile sandık kurabilir. Sandı ğin kuruluş ve çalışma esasları İçişleri Bakanlığın ca çıkarılan yönetmelik çerçevesinde yönetim ku rülunca tesbit edilip yürütülür.Lokal Açma :Madde 27— Dernek merkez veya şubesinin bu lunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirliğin den izin almak ve kanunlara aykırı davranma mak şartı ile birer lokal açıp işletebilir.Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi :Madde 28— Genel kurulun derneğin feshine ka rar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula katıl ma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanmaması halinde üyeler usule uygun olarak 2. toplantıya çağrılır. 2. top lantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplan tıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunlu ğu ile verilmesi zorunludur. Demeğin feshi yöne tim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.Madde 29— Fesih halinde demeğin menkul ve gayrimenkul malları hâzineye devredi’ir.

Op. Dr. ALİ MUHSİN SÖZEF?
Genel Cerrahi Uzmanı

Bursa SSK Hastanesinde gö
reve başladığımı ve yeni mu
ayenehanemde hasta kabul 
ettiğimi değerli hemşehrileri
me duyururum.

Tel. Mua. (24)232444 Hast. 333858 Ev. 353946Mua. Altıparmak Cd. Altıparmak Sk. NilüferApt. Daire 1 BURSA



SAHİBİ VE SORUMLU
MÛDÛRO : KADRİ GÜLER

YIL : 20 SAYI : 935 FİYATI : 1000 TL. KDV. dahil
Kuruluş Tarihi : 16 Haziran 1973

..GEMLİK
yönetim merkezi : g

İstiklal Od. Görçay Pasajı Tel : 14223 GEMLİK J

■Haftalık Siyasi Gazete

DİZGİ VE BASKI
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tel : 11797 
=a»».ıgajEggaj;jgaMfa j,ssrac *sas3Ssac3»aEi

24 KASIM 1992 SALI SAYFA : 4

«L_
KF H<dkIHI Sigorta

HALK SİGORTA ACENTELİĞİ
# TRAFİK
* KASKO
# EV * İŞYERİ (RAKET)
# NAKLİYAT
# TARIM (Dolu ve Hayvan Hayat)
* İNŞAAT VE MAKÎNA MONTAJ

Sigortalarıyla Gemlik İllerin Hizmetine 
Girmiştir.

î, HÜSEYİN EKÎM

Fax - Tel : (251) 38664
Demirsubaşı Mh. Fırın Sk. Gemlik

DSP Örgütü darmadağan
Nisan ayı içinde yapılması gereken ilçe kongre 

sininde eski yönetimden kaynaklanan nedenlerden 
ötürü ertelendiğini, yeni il yönetiminin de oyala 
ma taktiğiyle kongreyi Kasım ayında yapılacağını 
söylediğini, anlatan Yeşildal, «Kasım ayıda geldi. 
Hala bir hazırlık yok. DSP ilçe yönetimi artık ata 
mayla yapılamaz. İl yönetiminden ricamız, kendi 
kaprisleri yüzünden Gemlik’le uğraşmayı bırakıp, 
kongreyi birhn önce toplasın, yoksa Gemlik’ti DSP 
lileri bir daha geri dönmemek üzere küstürür» 
şeklinde konuştu.

Çocuk Şöleni 
naşmalan ve bol bol eğ
lenmelerini amaçladık 
larını söyledi.

«Gençlik Şöleni» «Ka 
dınlar Şöleni» ve birçok 
organizasyon yapılma 
sına rağmen çocukların 
geri planda kaldığını an 
latan Urunlu, ıbu gibi 'or
ganizasyonları sık sık tek 
rarlıyacaklarım kay
detti.

Belediye düğün salo
nundaki' şölende ilkokul 
öğrencisi çocuklar Piya
nist Özcan’in çaldığı mü 
zik eşliğinde yaklaşık 3 
saat boyunca ağabey ve 
ablalarını aratmaya 
cak bir şekilde eğlendi
ler.

SATILIK DÜKKAN

BjjRÎNCÎ KORDONDA 
200 5012 DÜKKAN 

SATILIKTIR.

Araba ile takas yapılır, 

vade verilir.
Tel : 30039 Gemlik

Öğretmenler günü
ramına, Kaymakam Orhan Işın ve Öğretmenlerin 
günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ve 
şiirlerin okunmasıyla devam edilecek.

Program, 24 Kasım-1991 tarihinden .sonra emek 
li olan- öğretmenlere, hizmet belgeleri ye şiltlerin 
verilmesi, stajyerliği kalkan öğretmenlerin and iç 
meleri ve Türk'Sanat müziği konseriyle sone ere
cek. •

Öğretmenler daha sonra, emekli öğretmen Tekin 
Özkan’ı evinde ziyaret edecekler.

Atatürk Çevrimlerinin
düzeysiz karalamalara karşın, Atatürk, bugün de 
Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına kimliğini ve ki 
şiliğini kazandırmış önder konumunu korumakta 
ölümünden 54 yıl sonra bile, işaret ettiği genel 
doğrulat, aşınmış ve aşılabilmiş değildir» dedi.

Atatürk’ü bilinçsizce eleştirenleri «Entel Moda 
sı»na uymakla suçlayan Akkrlıç, «Atatürk’ün ne 
yaptığına iyi bakmalıdır. Dökülen kanın ne uğru
na olduğu adamakıllı tartışılmalıdır. Batıda «En 
gizisyon» sınavında pişerek oluşan laik düşünce 
nin, toplumun aramaları atlayarak, 2O.nci yüzyıla 
ulaşmış Türkiye’de, başka hangi yöntemle etkin 
kılınabileceği «Ümmet’ten Milletse nasıl geçi lebi 
leceği, devrimci düzenlemelerin hangi yoldan ger 
çekleştirilebileceği bilimsel bir yansızlık ve nesnel 
İlkle araştırılmalı, ancak ondan sonra ahkam ke
silmelidir» şeklinde konuştu. ,

Gazateci, Yazar ve Araştırmacı Akkılıç,konuş
masının son bölümlerinde de Atatürk’ün Bursa ge 
zileri ve bu gezilerde verdiği önemli mesajlara de 
ğindi.

Gemlik Lisesinde
Olayla ilgili soruşturmaya devam eden Emniyet 

müdürlüğü ekipleride, öğrencinin durumunun cic 
diyetini koruduğu için konuyla ilgili fazla bir şej 
öğrenemediklerini belirterek, silahın 9 mm. Ordt 
malı Kırıkkale marka olmasına rağmen, içindeki 
kurşunların 7.65 olduğunu, bununda kaza anindi 
olabilecek diğer kötü olaylarıda, kurşunun namlı 
da sıkışmasıyla önlendiğini ifade ettiler.

KURŞUN BEYİNE GİRMİŞ

Emniyet yetkilileri olayla ilgili çok yönlü soruş 
turmaya devam ederken, Tıp Fakültesinde tedav 
gören Yasin Paçacı’nı kurşunun beyine girmesi s< 
nucu kurtarılamayarak öldü.

Olay Gemlik’te üzüntü yaratırken, genç öğrenci 
nin cenazesi doğum yeri olan Çankırı’da toprağı 
verildi.

Öğretmenler Günü 
Tüm Öğretmenlerimize

Kutlu Olsun
ANAP GEMLİK

GENÇLİK KOMİTESİ

“Öğretmenler, 
Yeni nesil sîzlerin 
eseri olacaktır.,, 

K. Atatürk
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