
3. Kattan yere çakılan Depremzade öldü

ANTEN FACİASI
★ ERZİNCAN DEPREMİNDEN SONRA İLÇEMİZE YERLEŞEN İBRAHİM NERGİZ (22) YILBAŞI 

AKŞAMI KOMŞUSUNUN BALKONUNDAKİ TV. ANTENİNİ DÜZELTMEK İÇİN ÇABALAR 
KEN AYAĞI KAYARAK DÜŞTÜ.

Nesip İPEK

Yılbaşı gecesi Hamidi- 
[ ye Mahallesi Kavaklı Sk. 
No. 9 adresinde oturan 
İbrahim Nergiz (22) isim 
li Erzincan asıllı deprem 
zade, TV antenini düzelt 
mek için çıktığı üçüncü 
kattaki daire balkonun
dan ayağının kayması so 
aucu kafa üstü yere ça 
kılarak öldü.

Alınan bilgilere göre o 
lay şöyle gelişti : Zeytin 
toplama işçiliğinden evi
ne dönen İbrahim Ner
giz (22) akşam saat 
18.00 sıralarında TV ya
yınlarının net izlenmedi
ğini gördü. Eşininde iste 
ği üzerine kiracı olarak 
oturduğu ikinci kat dai 
reden TV antenini kurdu 
ğu 3. kat daire komşusu

na gitti. Komşusunun ev 
de olmadığım görünce 
kendi balkonundan tır
manarak üst kattaki bal 
kona çıkmaya çalıştı. Ü 
çüncü kattaki balkona a 
yağım atmak üzere iken, 
aniden dengesinin bozul 
ması ve sol ayağının kay 
ması üzerine 12 metre 
yükseklikten kafa üstü

yere çakılarak feci şekil
de öldü.

Olay yerinde kafatası 
parçalanan İbrahim Ner 
giz buradan komşuları
nın yardımı ile Gemlik 
Devlet Hastanesine kaldı 
rılırken yolda öldüğü bil 
dirildi.

Bundan bir kaç ay ön 
ce Erzincan depreminde

2 KATLI AHŞAP EV KÜL OLUYORDU...

YILIN İLK YANGINI
Osmaniye Mahallesi Derya Sokak No. 14’te meydana ge

len yılın ilk yangını çevrede panik yarattı.
Dün, saat 13.30 sıralarında bacadan sıçrayan kıvılcımın 

yolaçtığı yangın, Mehmet Kadri Şener’e ait 2 katlı ahşap 
evin çatı katım kısa sürede sardı. Olayın İtfaiye Müdürlü

Devamı Sayfa 3’te

EMLAKÇİ ALİ ALTINER’İN EŞİ ÖLDÜ..

KUMLA YOLUNDA
KAZA 1 ÖLÜ

evlerinin yıkılması üzeri 
ne, geçimini temin için 
kardeşleri ile birlikte 
Gemlik’e gelen iki aylık 
evli İbrahim Nergiz’in 
bir iş bulamadığı zeytin 
toplama döneminde zey
tinliklerde yövmiye ile 
çalışarak geçimim sağla 
maya çalıştığı bildirildi. 
Olay üzüntü yarattı.

Gemlik’ten K. Kumla 
ya gitmekte olan 17 HP 
642 plakalı özel otomobil 
Küçük Kumla’ya 2 kilo
metre kala, yol kenarın 
da park eden 54 AZ 428 
plakalı traktöre çarptı. 
Kazada 1 kişi hayatını 
kaybederken biri ağır 3 
kişi de yaralandı.

Gürle îş Merkezinde

Cemal KIRGIZ

Emlakçilik yapan eski 
SHP İlçe Teşkilatı Basın 
Sözcüsü Ali Altıner (27) 
yönetimindeki 16 HP 642 
plakalı özel otomobil, Cu 
martesi gecesi saat 20.00 
sıralarında K. Kumla’ya 
2 kilometre kala Çengel 
İnşaat önünde lastiği

Devamı Sayfa 3’te

DYP’Lİ HANIMLARDAN YARDIM
DYP Gemlik Kadınlar 

Komisyonu Başkam Se
vim Koçdemir, Türk Ka
dınına seçme ve seçilme 
hakkının verilmesinin 58 
nci yıldönümü nedeniyle 
düzenledikleri yemek
ten elde ettikleri geliri

çeşitli yardım kuruluşla
ra dağıtacaklarım açıkla 
dı.

Kadınlar Komisyonu 
Başkanı Sevim Koçde
mir, 5 Aralık Türk Kadı 
nına seçme ve seçilme 
hakkınının verilmesi

nin 58nci yıldönümü ne
deniyle Atamer Turistik 
Tesislerinde düzenle
dikleri yemekten eldeedi 
len 6 milyon 390 bin lira 
hk geliri Yardımseverler 
Derneği, Verem Savaş

Devamı Sayfa 3’te

Büyük Kumla’da Patlama
Büyük Kumla Köyün 

de bir market deposun
da meydana gelen tüp 
patlaması çevrede büyük

panik yarattı. .
Geçtiğimiz hafta Salı 

günü sabaha karşı saat 
Devamı Sayfa 3’te

HAFTAYA BAKIŞ

HOS GELDİN 93
Kadri Gülar

Bir yılı daha acısıyla, tatlısıyla geride bırak 
tık.

1992 yılı dünyada olaylarla dop dolu yaşandı.
SSCB’nin dağılması, kuzey komşularımız ara

sında sıcak savaşı başlattı. Fanatizim yeniden 
hortladı.

Yaşlı dünyamızda insanlar birbirlerini boğazla
mak için yarış halindeydiler. Öylebir cadı kazanı 
ki sormayın...

X X X
I 1992 yılı Türkiye açısından yitik bir yıl mı? 
Yoksa kazanç hanesine olumluluklar yazılan bir 
yıl mıydı? Bana göre, 1992’de koca bir yılı siyasi 
istikrarla kapadık.

Enflasyonu aşağıya çekemedik ama, terör olay 
lannda ciddi başarılar elde edildi.

Ülkemizde ilk kez sağ ve sol partilerin uyum 
içinde koolisyon hükümetini sürdürdüğüne tanık 
olduk.

Cumhurbaşkanı tarafsızlığını sürekli yitirdi ve 
görevi olmayan işlerle uğraştı ama iktidarıyla mu 
halef etiyle siyasi barış içinde bir yıl geride kaldı.

X X ÎX]
Türk halkının 1993’ten beklentisi Enflasyonun 

yenilmesi. Terörle başa çıkılması bence...
Bu iki faktör DYP-SHP iktidarını genel seçim 

le.re kadar götürür.
Başarısızlık ise ülkede yeni siyasi değişikliği 

getirir.
1993 yılının tüm insanlığa barış, sevgi ve mut

luluk getirmesini diliyorum.

KAYMAKAM IŞIN,, GÖZ AÇTIRMIYOR..

KAÇAK AVLANANLARA 
SIKI DENETİM

Gemlik Kaymakamı Orhan Işın, kaçak avlan 
mayla ciddi mücadelenin yapıldığını söyledi.

Kaymakam Işın, son günlerde Kaymakamlığa 
iletilen trollu balık avlama şikayetlerinin arttığı
nı kaydederek, Sahil Güvenlik Komutanlığıyla 
irtibat kurularak Gemlik Körfezi’nde operasyonla 
ra başlandığını bildirdi.
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Gazetelerin Ansiklopedi 
Kavgası Satışları Yükseltti

Cemal KIRGIZ

Ansiklopedi, diş macunu, çamaşır deterjanı, da 
ire, araba, kaset derken gazete tirajları, nihayet 
yükseldi. Gemlik’te günlük gazete tirajları Aralık 
ayı itibariyle 10 bine dayandı.

GAMEDA Başbayiliğinden alman Aralık ayı ga 
zete tiraj raporlarına göre Gemlik’te her gün or
talama 8 bin adet gezete satılıyor. Bu sayı diş 
macunu, deterjan gibi yan ürünlerin verildiği gün 
lerde 10 bini geçiyor. Gemlik’te günlük gazete ti 
rajlarına göz attığımızda, Sabah, Milliyet ve Hü- 
riyet gibi 2 bin 500’ün üzerinde satış yapan gaze 
telerin tiraj larının sık sık yükselip alçaldığı görü 
lüyor. Buna karşılık yerel gazetelerden Bursa O- 
lay ve Bursa Hakimiyet’in yanı sıra Cumhuriyet,

Devamı Sayfa 3’te

Kreş çocuklarını eğlendirdiler
Soroptimistlerden Anlamlı Eğlence

Gemlik Soroptimist 
Kulübü Kreşte bakı
lan çocuklara Yılbaşı Eğ 
lencesi düzenledi.

Atatürk Kordonun
daki Soroptimist Kulübü 
Çocuk Kreşinde düzenle
nen eğlencede kreşte eği 
tim; gören 03-06 arasında 
ki 25 çocuk 3 saat boyun 
ca hoş vakit geçirdiler.

Soroptimist Kulübü 
Başkanı Mürvet Urunlu, 
çocukların yılbaşı hediye 
lerinin- yanı sıra eğlence 
deki tüm yiyecek ve içe
ceklerin kulüp tarafın
dan karşılandığım be 
lirterek, bu tür eğlence 
leri bütün önemli özel 
günlerde yapacakları
nı söyledi.

Siyasiler Yerel Radyo ile 
Yeni Yılı kutladı

«Yeni Yılın herkese sağlık, mutluluk ve başarı 
getirmesini temenni ederiz» Gemlik ANAP, SHP 
kadın ve gençlik kolları anonsunu Gemlik’liler 
günde bir kaç kez dinlediler.

Siyasi partilerin Gemlik ilçe Gençlik ve Kadm 
Komisyonları, yeni kurulan «Gemlik Körfez» rad 
yosuna anons vermek için hızlı bir yarışa girdi 
ler.
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Yardımsevenler Derneği 1992
Gemlik Yardımsever

ler Demeği Başkanı Dok 
tor Nimet Ataoğuz 1992 
yılında yapılan yardım
lar hakkında bilgi verdi.

1992 yılı içinde eğitine 
yardımlarına önem ver
diklerini anlatan Dr. Ni
met Ataoğuz, 9 Ünivers:

Devamı Sayfa 3’te

Adam dövmeye giderken yakalandılar
TAŞI GEDİĞİNE

Küçük Kumla belde
sinde yapılan aramalar
da sopalı ve silahlı 5 ki
şi yakalanarak gözaltına 
alındı.

K. Kumla Abdullah As 
lan caddesinde Necip Te 
tik’e ait 16 E 1353 plaka 
lı otomobilde bulunan 
Haluk Çelik (20), Ali 
Duma (26), Erdal Ceza
yir (18), Emir Kökçam 
(17) adlı şahışlar, devri

ye gezen Kumla Jandar
ması tarafından durdu
rularak arandı. Yapılan 
kontrollerde Ali Duma 
ya ait 1 adet Amerikan 
yapımı Simith Weston 
marka 38 kalibrelik toplu 
ruhsatsız silah ile üze
rinde Haydar Hakyemez 
yazılı 1 adet meşe sopa 
sı ve 3 adet daha özel 
kesilmiş sopa bulundu.
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1

Eşitlik...
ERKEĞE DOĞUM İZNİ...
GEÇ BİLE KALDI.
YILDA BİR KEZ DOĞURAN KADINA İZİN 
OLUR DA...
HERGÜN 
OLMASIN 
EŞİTLİK, 
EŞİTLİK,

DOKUZ DOĞURAN ERKEĞE NEDEN t-’Ki;. #
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ.. Q
UYGARLIKTIR... fi

NASIL KANITLAYACAĞIZ?.

9ttan Tamcı
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şiir köşesi
Edebiyat Üzerine

Ey okur, bundan sonraki için biz 
Hiçbir sorumluluk almayız. Öykümüz 
Şakkadak kesilirse bil ki bu bizim değil, 
Dünyanın işidir. Çünkü her şeyin bir 
Başı varsa, bir de sonu vardır.

Salah BİRSEL

(Sergüzeşt-i Nono Bey ve Elmas Boğaziçi 
kitabından)

Ve sormuyordu kimse kimseye nereye 
hangi uç-noktaya doğru diye.

Enis BATUR

(İblise göre İncil kitabından)

Yağmurda Sis Düdükleri
İmdat çığlıklarımıdır 
bir felaketi mi duyururlar 
anlaşılmaz söyledikleri 
salkım saçak çökerler karanlığıma 
yanlızlığımı dağıtırlar 
yağmurda sis düdükleri 
camlarda çehreler hayal meyal 
aramızdan müthiş ayrılmışlardır, 
anlaşılmaz niye öldükleri 
son nefeslerini tasarladıkça 
insan ısrarla ölümü yaşıyor 
yağmurda sis düdükleri 
yürekte keder yoğunlaştıkça 
bulutlar buz tozuna yozlaşıyor 
anlaşılmaz neleri götürdükleri 
sabahlar olur bir türlü uyuyamam 
içimde sanki şilepler çarpışıyor 
yağmurda sis düdükleri.

Atilla İLHAN

(Yağmurda sis düdükleri kitabından)

KONGRE İLANI
Gemlik Azot Sanayi Çalışanları Çocuk Bakım 

Evi Koruma ve Yaşatma Derneğinin 10. olağan 
genel kurul toplantısı 21 Ocak 1993 Perşembe gü 
nü saat 14.00’de Gemlik Gübre Sanayi Site Gazi
nosu oturma salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplan 
tı 28 Ocak 1993 Perşembe günü aynı yer, aynısa 
atte yapılacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:

1— Açılış ve yoklama
2— Divan başkanlığı seçimi
3_ Saygı duruşu
4— Çalışma ve hesap raporlarının okunması
5— Denetim kurulu raporlarının okunması
7— Raporların tartışılması
7— Yönetim kurulunun aklanması
8— Yönetim ve denetim kurullarının seçimi
9— Dilekler, öneriler, bildiriler

10— Kapanış.

ÇATAK GİYİM
Kış çeşitlerini sunar 

Gömlekler - Takım Elbiseler 
Bay Bayan ve Çocuk 

Giysileri - Deri Mond
Kabanlar

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

EMRE KUNDURA
KALİTEDE GÜVENCE DEYİNCE AKLA 

EMRE KUNDURA GELİR 
GELİN GÖRÜN VE GÜVENİN

O SİZE HEP GÜVENİYOR

EMRE KUNDURA
TÜM ZENGİN- ÇEŞİTLERİYLE MODA 

ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR.

EMRE KUNDURA SÎZLERE 
SEMPATİ VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP 
HİZMETİNDE GÜVEN VERMEKTEDİR.

EMRE KUNDURA
PAZAR CAD. NO. 1 GEMLİK’DE,DİR.

DİKKAT JUMBO
Jumbo ürünlerinde fırsat 
Peşin Fiatma 8 ay vade 
GELİN GÖRÜŞELİM

Çin Çin Züccaciye

YENİ ÇARŞI NO. 63 GRMLİK

Not : Kampanyamız 23.01 1993 
tarihine kadar uzatılmıştır.

MATBAACILIK
Düğün - Sünnet - Nişan

Yapacaklar
DAVETİYENİZ BİZDEN

Türkiyenin en kaliteli ve 
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım
| 1CÜNDE TESLİM

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik
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spor spor spor 
GENÇLER UZDU

Bursa l’nci amatör küme ve gençler ligi karşı 
laşmalanna geçtiğimiz hafta Cumartesi ve Pazar 
günü oynanan karşılaşmalarla devam edildi.

l’nci Amatör küme 5’nci gurupta şampiyonluk 
mücadelesi veren Gemmlikspor gurubunda hiçbir 
5-0 yenerek takipçisi Makospor önünde liderliğini 
averajla sürdürmeye devam etti, l’nci gurupta 
yer alan Sümerspor ise, orta sıralarda, yer alap 
Çağlayanspor’u deplasmanda 83’ncü dakikada Se 
lehattin’in attığı golle 1-0 yenerek üst sıralarda 
ki yerini korudu.

1. amatör Küme
Gedelek Gücü : 0 - Gemlik 5

SAHA : ORHANGAZİ

HAKEMLER Necdet Külahçı 2, Hamit Uygun 
2, Burhan Demir 2.

GEDELEK ■: Gülağa 1, K.Celal 2, B.Celal 2, Ha 
lim 2, Muzaffer 2, Süleyman 1, Tayfun 1, Salih 
1, Atilla 2, Şenol 1, Tuncay 2, Saldıray .1, Meh 
met 2.

GEMLİKSPOR : Haşan 2, B.Gökhan 3, Okan 3, 
Şükrü 2, Okyar 1, Celal 2, K.Gökhan 2, Ender 3, 
Mehmet 2, Kubilay 2, Emin 2, Şenol 2, Savaş 3.

GOLLER : Dk. 23 Halim kendi kalesine, 31 Şe 
nol, 54-76 Emin, 90 Mehmet.

Çağlayan : 0 - G. Sümer : 1
SAHA : MERİNOS

HAKEMLER : Serdar Kızıltari 3, Niyazi Tonga 
3, Nejdet Sönmez 3.

ÇAĞLAYAN : Mesut 2, Özkan 1, Sedat 1, Ala 
attin 2, Ertuğrul 2, İbrahim 2, Özgür 2, İbrahim 
2, İbrahim 2, Şinasi 2, Orhan 1, Ruhi 2.

SÜMERSPOR : İbrahim 2, Faruk 1; Kenan 1, 
Bilal 2, Selahattin 3, Kemal 3, Erhan- 3, Muham 
med 2, Bora 1, Şenol 1, Erhan 2, Yakup 2, Tur,' 
gut 2.

Gençler Ligi
A. Yatağı 2 G. Sümer 1

SAHA : HİPODROM 2

HAKEMLER : Şeref Turhan 3, Erhan Vuralde 
mir 3, Mustafa Şahin 3.

ARABAYATAĞI : Yalçın 2, Ümit 2, Şeref 3, 
Neşet 3, Erhan, 2, Erdi 2, Fatih 2, Metin 3, Ci 
han 2, Salih 2, İzzet 2, Emrullah 3, Koksal 3.

SÜMERSPOR ■ Ümit 2, Bekir 2, Sezer 3, Musa 
2, Yakup 3, Bora 2, Adem 2, Alpaslan 2, Günay 
3, Tevfik 3, İsmail 2, Cem 2.

GOLLER : Dk. 18 Koksal, 39 Emrullah 55 Gü 
nay.

Bursaspor 17 Gemlik 0
SAHA : HİPODROM 1

HAKEMLER : Mehmet Özbay 3, Ersan Serpen 
3, Salih Çavuş 3.

BURSASPOR : Vedat 3, Serkan 3, Fatih 3, Mus 
tafa 3, Vedat 3, Fatih 3, M.Fatih 3, Emir 3, Ali 
4, Özgür 4, Murat 4, Sinan 4, Serkan 3.

GEMLİKSPOR : Eser 1, Ayhan 1, Fikret 1, Ö ‘ 
mer 1, Cengiz 1, Alkan 1, Mustafa 2, Gökhan 2, 
Abdullah 1, Atakan 2, Arif 1,

GOLLER : Dk. 5,44,55,74 Özgür, 9 M.Fatih, 12, I 
36,48,60,62,67,70,78 Murat, 63 Serkan 22-33-56 Ali. ।

Yardımsevenler derneği
te öğrencisine ayda 250 
bin lira, 4 Lise öğrenci 
sine de ayda 100’er bin 
lira burs verdiklerini söy 
ledi. Ataoğuz, 50 İlk ve 
Ortaokul öğrencisine kış 
lık ayakkabı ve çorap a 
lındığını kaydederek, 4,5 
milyon lira harcandığını 
bildirdi. Ataoğuz, 1992 yı

lı içinde ayrıca 40 fakir 
aileye kışlık erzak yardı
mında bulunduklarım a- 
çıkladı.

50 üyesi bulunan Gem 
lik Yardımseverler Der
neğinin 1993 yılında da 
yardımlara devam edece 
ği bildirildi.

Büyük kumla’da patlama
05.00 sıralarında meyda
na gelen olayda, Halil Ü 
nal’a ait market depo
sunda elektrik kaçağın 
dan çıktığı sanılan yan 
gın, kısa sürede depoyu 
sardı. Yangın anında içe 
ride bulunan piknik, tü
pü şiddetli şekilde patla 
dı.

Bir anda köyde panik 
doğmasına neden olan

patlamada can kaybı ol
madı. depoda bulunan 
markete ait çeşitli gıda 
ve ev aletleri anında kül 
oldu. Yetkililer, olayla 
ilgili çok yönlü soruştur 
maya devam ederlerken, 
olayda meydana gelen 
maddi hasarın 20 mil
yon lira civarında oldu
ğu öğrenildi.

DYP’li hanımlardan yardım
Derneği, Çocuk Esirge
me Kurumu ve Kızılay’a 
eşit şekilde dağıtılacağı 
nı söyledi.

Koçdemir, DYP İlçe 
Kadın Komisyonu üyele
riyle ilk olarak Gemlik 
Yardımseverler Deme 
ğine giderek topladıkları

yardımların bir bölümü
nü verdiler. DYP’li ha
nımlar daha sonra Ve
rem Savaş Derneğine ve 
Bursa Kızılay ve Çocuk 
Esirgeme Kurumuna gi 
derek yardımda bulun
dular.

Kaçak avlananlara sıkı
Kaymakam Işın, «Gelen şikayetleri değerlendi

rip, Sahil Güvenlik Botunu körfeze çağırdık. Pe 
riyodik aralarla1 yapılan denetimlerde herhangi bir 
kaçak avlanmaya rastlanmadı. Denetimler devam 
edecektir» dedi. Kaymakam Orhan Işm,kaçak ba 
lık avlananların görülmesi halinde Kaymakamlı 
ğa ve.İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirilmesini de 
istedi.
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¥ İZMİT : Fethiye Cd.Özsoy İşhanı Kat 2 Jl 
g Tel : (9-21)218643 g

W ESKİŞEHİR : Hamamyolu Tel ; '9-22)336362

OPERATÖR DOKTOR

MEHMET TAMER GÜZELCE
GÖZ HASTALIKLARI UZMANI

Muayenehane Istnklal Cd. No. .6? GEMÜK

Gazetelerin Ansiklopedi
Zaman, Türkiye, Milli Gazete, Ortadoğu ve Gü
naydın gibi gazetelerin tirajlarının fazla değişme 
diği gözleniyor.

Gemlik’te Aralık ayı itibariyle gazete satış or
talaması şöyle :

Hürriyet 2000, Sabah 2400, Milliyet 1700, Cum 
huriyet 80, Günaydın 50, Bugün 150, Meydan 300 
Tan 120, Bursa Olay 350, Bursa Hakimiyet 75, 
Fotospor 35, Türkiye 75, Zaman 125, M. Gazete 
135, Hakimiyet 2, B. Uludağ 3, Y. Asya 20, Orta 
doğu 15, Tercüman 25, Fotomaç 150, D. Newsl, 
R. Gazete 3, Gün 15, Dünya 3.

YEREL BASININ DURUMU
Geçtiğimiz aylarda İstanbul basınının promas. 

yon yarışı sonucu önemli ölçüde okuyucu kaybe 
den Bursa Olay ve' Bursa Hakimiyet gazeteleri de 
zorunluluk karşısında çeşitli hediyelerle tirajları 
nı yeniden artırma kavgasına giriştiler.

Bursa Hakimiyet Gazetesinin 30 kupona 1 dai
re ve 1 araba vermesi üzerine harekete geçen O 
lay Gazeteside önce herkeze bedava cep takvimi 
ardından da 33 kupona herkeze, bedava «Nevresim 
Takımı» kampanyasına başladı.

Yılın ilk yangını
güne bildirilmesinden sonra yangın yerine gelen 
itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına 
aldılar.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları açıkla 
mada, yangın şırasında evde bulunan beyaz eşya 
nm yanı sıra elektronik aletlerinde kurtarıldığını 
bildirerek, hasarın tahmini 50 milyon lira civarın 
da olduğunu söylediler.

Adam dövmeye giderken
Olayla ilgili soruşturmaya başlayan Kumla Jan 

darması, araçta bulunan şahışlardan Ali Durna 
nm, ismi belirlenemeyen kız arkadaşı ile erkek 
arkadaşım dövmek için Kumla’ya geldiklerini, sa 
at 24.10 sıralarında devriye gezen Jandarma tara 
fından şüphe üzerine yakalandıklarım belirledi.

Olayda gözaltına alman şahışlardan Ali Durna 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak 
cezaevine kondu.

Siyasiler Yerel Radyo ile
Yarışı başlatan SHP Gençlik Komisyonu Başka 

nı Sait Yazıcıoğlu, tek tek kartpostal’la uğraşaca 
ğına Gemlik Körfez radyosuna verdiği anonsla 
tüm Gemlik’lilerin yeni yıllarını kutlaması, diğer 
parti yöneticilerimde harekete geçirdi.

ANAP Gençlik Komisyonu Başkam Mehmet 
Dinç ve Kadın Komisyonu üyeleri de radyo ile 
kutlama modasına uyarak bu yarışa katıldılar.

Sabah saat 08.00 ile akşam saat 20.00 arasında 
12 saat yayın yapan Gemlik Körfez radyosunu 
dinleyen Gemlik’liler, ANAP ve SHP arasındaki 
anons yarışını merakla dinlerlerken, diğer partile 
rinde ilanlı anons vermemesi durumunda sempe 
tizan kaybedebileceklerini vurguluyorlar.

Partilerin Kadın ve Gençlik Komisyonlarının 
radyo yayım ile Yeni yıl kutlamalarına daha son 
ra ilçe Başkanlarımnda eklenmesiyle, radyoda ha 
berdışı ilan yoluyla ilk kez kutlama yapan siyasi 
ler Gemlik’ten çıkmış oldu.

Kumıa yolunda kaza
patladığı için duran Haşan Baki’ye ait 54 AZ 428 
plakalı traktörün arkasına bağlı römorke çarptı.

.Kazada özel otomobilde bulunan Ali Altmer’inn 
eşi Leyla Altıner (28) hayatını kaybederken, kar 
deşi Arzu Altıner (26, ile annesi Ferhune Altı 
ner (53)’de yaralanarak Gemlik Devlet Hastane 
sine kaldırıldılar. Traktörde bulunan Halil İbra 
him Kurtoğlu (22) ise ağır yaralanarak Bursa 
Devlet Hastanesine gönderildi. Traktör sürücüsü 
Haşan Baki ile özel otomobil sürücüsü Ali Altı 
ner kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar.

Bursa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi Bölümün 
de tedavi altına alman Halil İbrahim Kurtoğlu 
nun hayati tehlikesinin bulunduğunu belirten yet 
kiliier, Arzu ve Ferhunde Altmer’in sağlık durum 
larının iyiye gittiğini belirttiler.
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SAHİBİ VE SORUMLU

MODORÛ : KHDRİ GÜLER

g YIL : 20 SAYI: 940 FİYATI 1000 TL. KDV Dahil
Kuruluş Tarihi : T6 Haziran 1973 

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.
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TEŞEKKÜR
ÖMEROĞULLARI

Baklava - Lokanta - Izgara ve Kahvaltı Salonumuzun 
Açılışını Bizzat Gerçekleştiren;

Başta Gemlik Kaymakamımız Çevre Dostu
Sn. Orhan Işın Beyefendiye

Demokrasinin vazgeçilmez unsuru Siyasi Partilerimizin saygıdeğer Başkan 
ve Yöneticilerine;
Sn. Emniyet Müdürümüze; İlçe Jand. Bl. Komutanımıza Askerlik Şubesi 
Başkanımıza
Vergi Dairesi Müdürümüze, ilçe Tarım Müdürümüze, Milli Eğitim Müdü
rümüze, Milli Eğitim Şube Müdürümüze, Açılışımızı onurlandırarak hayır 
duasını esirgemeyen Sayın Müftümüze, diğer Daire Müdürlerimize, 
Sunğipek Fabrikası Müdürü Sn. Burhan AKÇA'ya, Umurbey Belediye Baş- 
kanımız Pars Dönmez’e ve tüm Kamu görevlilerine, Gemlik Halkımıza, açı
lışımıza çiçek gönderen» telefon ve telgrafla tebrik eden herkese. Destek
lerini hiç esirgemeyen ve açılışımızı onurlandıran banka müdürleri ve per- 
sanellerine Ticaret erbabı büyüklerimize teşekkür ediyor saygılarımızı 
sunuyoruz.

BAKLAVACI ÖMEROĞULLARI 7 YILLIK TECRÜBESİNİN IŞIĞINDA

BAKLAVA VE TATLI ÇEŞİTLERİNİN. YANINDA; MERKEZ BİNASINDA GEMLİKLİLERİN 

HİZMETİNE AŞAĞIDAKİ ÇEŞİTLERİ ÎLE DEVAM EDİYOR.

★ ÇORBA (MERCİMEK, İŞKEMBE, AYAK PAÇA KELLE PAÇA, PATATES)

• KAHVALTI (BAL, REÇEL, TEREYAĞ, YUMURTA, PEYNİR, ZEYTİN, SÜT, NESCAFE)

★ IZGARA( (İNEGÖL, KASAP, KAŞARLI KÖFTE, ADAPAZARI KÖFTE, KAYHAN PİDELİ KÖFTE, 
ÇİĞ KÖFTTE (Sadece Cumartesi Günü) I

• SICAK ET YEMEKLERİ (TAS KEBAP, İZMİR KÖFTE, PARMAK KEBAP, HAŞLAMA «PİLİÇ 
VE DANA» ORMAN KEBAP, KAVURMA, CİĞER TAVA, CİĞER SARMA)

★ KURUFASULYE, PİLAV

< TATLILAR (BAKLAVA VE ÇEŞİTLERİ, KABAK, AYVA, KEMALPAŞA «KAYMAKLI», FIRIN 
SÜTLAÇ, SÜPANGLE)

• ÖZEL GRUPLARA VE ORGANİZASYONLARA DİLEDİKLERİ YEMEK YAPILIR.

★ CUMARTESİ GÜNLERİ KAYSERİ MANTISI VE ÇİĞ KÖFTE SPESİAL OLARAK BULUNUR;

• GRUPLARA VE AYLIK ABONELİ MÜŞTERİLERİMİZE %10 İNDİRİM UYGULANIR.

★ ÖĞRENCİ, ER, ERBAŞ İÇİN %10 İNDİRİM GEÇERLİDİR.

• İŞYERİNİZE, EVİNİZE ANINDA SERVİS YAPILIR.

37573’e bir telefonunuz yeterlidir.

Saygılarımızla
ÖMEROĞULLARI

BAKLAVA LOKANTA IZGARA VE 
KAHVALTI SALONU

MERKEZ : İSTİKLAL CADDESİ SANCAR İŞ MERKEZİ ALTI NO. 5/B TEL. 37573 GEMLİK 

ŞUBE 1 : İSTİKLAL CADDESİ ÖZDEN APT. ALTI NO. 109 TEL. 32511 GEMLİK

KUBE 2 : CUMHURİYET ALANI NO. 25 TEL. 32573 ORHANGAZİ



Gemlik SSK’da 6 Ayda 200 Ameliyat»
Gemlik SSK Hastanesinde son 6 ay içinde 200 hastanın 
başarıyla amaliyat edildiği bildirildi.
Gemlik SSK Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Av

cılar, hastanenin imkanlarının önümüzdeki günlerde geniş 
letileceğini ve hizmetin artacağını, kısıtlı imkanlara rağ- 
men personelin fedakarca hizmet verdiğini bildirdi.

Kaymakam Cezalara devam ediyor
Karsak Deresine Çöp Atan
Kuruluşlara Ceza

* 1992’Yİ DEĞERLENDİREN BELEDİYE BAŞKA 
NI NEZİH DİMİLİ, DYP İLÇE BAŞKANI AB 
DULLAH YENİCE, SHP İLÇE BAŞKANI MEH 
MET PARLAK VE ANAP İLCE BAŞKANI NU 
RETTİN AVCI, YENİ YILDAN BEKLENTİLE 
RİNİ AÇIKLADILAR.

Cemal KIRGIZ

Geride bıraktığımız 1992 yılını değerlendiren 
Gemlik Belediye Başkanı Nezih Dimili, DYP İlçe 
Başkam Abdullah Yenice, SHP İlçe Başkanı Meh 
met Parlak ve ANAP İlçe Başkanı Nurettin Avcı, 
yeni yıldan beklentilerini dile getirdiler. 1992 yı 
hrun ilçe sorunlarının tesbit edilip, çözümü için 
temellerin atıldığı »bil? yıl Olarak geçtiğini bildiren 
siyasiler, 1993’te bu sorunların kesin olarak çözü 
me bağlanacağını bildirdiler. Siyasiler yılın ilk 
ayiarmdaparti ilçe kongreleri heyecanıyla, son 
lalarının da 1994*te yapılacak olan yerel seçime 
hazırlık çalışmalarıyla dopdolu geçeceğini ifade 
ettiler.

BAŞKAN DİM'.Lİ
Belediye Başkam Nezih. Dimili, geride bıraktı 

ğımız yılm parasal açıdan sıkıntılı geçtiğini, bu 
na karşın hizmetlerin yapılabilecek en iyi şekilde 
devam ettiğini söyledi.

Dimili, 1992’de altyapı ve beton parke döşeme 

NÜFUSUMUZ 63 BİNE DAYANDI
CFM4L KTH^IZ

21 Ekim 1990 tarihin
de yapılan son nüfussa 
yımındA‘30 bin 250 kişi
nin yaşadığı tesbit edi
len Geinlik’te bu sayının 
60 bine çıktığı öğrenildi.

1992 yılı içinde yerli 
göçün yam sıra, Erzin
can depremzadelerln- 
den bir bölümünün de 
Gemlik’e gelmesi, yine

aynı yıl içinde 897 doğu 
ma karşın 397 ölümün 
olması Gemi k’te gün 
geçtikçe artan bir nüfus 
patlamasını gündeme 
getirdi;

Gemlik Nüfus Müdür
lüğünden alınan bilgile 
re göre, 1992 yılı içinde 
Gemik’te 897 kişi dünya 
ya geldi. Buna başka yer 
de doğup kaydım Geml.k

KİTAP OKUYAN ARTTI
Gemlik’te bilgi edin

mek, araştırmak ve oku 
mak İçin Kütüphaneye 
başvuruların sayısının 
diğer yıllara oranla'-arttı

ğı bildirildi:
Gemlik Halk Kütüpha 

nesi Müdürü Sevgi Tun 
cer, okuyucu şayiamdaki 
artışın, sevindirici olduğu

özel oto cayır cayır yandı
Hamidiye Mahallesinde elektrik kaçağından çık 

tığı sanılan araç yangım çevrede pahik yarttı.
Geçtiğimiz, hafta Cuma gecesi Hamidiye Mahal 

leşi Orhangazi Caddesi Sümbül Sokakta saat 18.30 
sırtlarında meydana gelen olayda, Ali Rıza Yıl 
maiz’a alt 25 DV #90 plakalı Murat 131 marka ö- 
zeb otomobil; elektrik 'kaçağından çıktığı sanılan 
nedenle cayır-cayır yantiıf

Araç sahibi Ali Rıza Yılmaz’ın evinin önüne 
part ettiği araç, Yılmaz’ın evde yemek yediği sı
rada birden alev aldı. Kısa sürede patlama sesle 
riyle birlikte cayır cayır yanmaya başlayan araç, 
itfaiyenin müdahalesiyle daha büyük olaylara 
meydan vermeden söndürüldü.

Kasgo sigortam» bulunmayan aracı yanan .Ali 
Rıza Yılmaz, «Gitti gözüm gibi baktığım ara* 
bam. Ben şimdi ne yapacağım* diye yakındı.

★ 1992 YILININ PARASAL ACIDAN SIKINTILI 
GEÇTİĞİNİ ANLATAN SİYAS LER BUNA 
KARŞIN, MİLLİ EĞİTİM, SAĞLIK VE ALTYA 
PI SORUNLARININ KÖKTEN ÇÖZÜMÜ İÇİ V 
TEMELLERİN Al İLDİĞİNİ, 1993 SONUNDL 
İLÇEDE SORUN KALMAYACAĞINI SÖYLE 
DİLER.

çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulaya 
rak, 1989’da 6 km., 1990’da 8 km., 1991’de 12 km. 
olan beton parke kaplama çalışmalarıma 1992’de 
alt yapısıyla 18 km.’ye çıkardıklarım bi’dirdi Ga 
zi İlköğretim Okulu harç bütün okullara yol gö 
türdüklerinl belirten Dimili, Ka'an kısımların da 
bu yıl içihde bit’rileceğini ifade etti.

Dimili, en çok kazaların meydana geldiği dört 
yol mevkiinde Borusan A.Ş. ile ertak yapılacak 
olan üstgeçitin temelini attıklarını, Muammer Ak 
soy kordonunu bitirerek geçtiğimiz Temmuz ayın 
da hizmete açtıklarını anlattı. 1993 yılı içinde, 
Atâtürk Kordonunun yam sıra, Deniz Restaurant 
la Hükümet binası arasında kalan İskele Meyda 
mmn yeniden tanziminin yapılarak pırıl pırıl bir 
Gemlik yaraıacaklarım müjdeledi.

DYP’Lİ YENİCE
DYP İlçe Başkanı Abd"1lah Yenice’de gazetemi 

Devamı Sayfa 4’te

e yaptıran 580 kişiyide 
eklersek geride bıraktığı 
mız yılda 50 bin 250 
Gemlikliye 1477 Gemlik 
li daha eklenmş oldu. 
Bu arada ilçeye Erzin
can deprlemzadeleri- 
nin yanı sıra yerli göç 
kanalıyla 142 aile daha 
katıldığı açıklandı. Son 
nüfus sayımından bu ya

Devamı S^yfa 4’te

nu belirterek, kütüpha*- 
neye başvuruların önce 
kİ yıllara oranla 1992 yı 
lında dahada arttığını 
kaydetti. Tuncer, 1992 yı 
lı içinde Kütüphaneye 
gelen 27 bin 370 okuyu
cunun 16 bin 600’ünün 
öğrenci, 10 bin 770’inin 
yetişkin olduğunu söyle 
dij

Bütün köy ve mahalle 
lerle cezaevlnede giden 
Gezici Kütüphaneden 
faydalanan okuyucu sayı 
sının bin 200 olarak be 
ünlendiğini vurgula
yan Tuncer, evlere Kitap 
Servisinden verilen kitap 
sayısının da 5 bin 20 ol
duğunu söyledi.-.

öte yandan, Köylere 
Kitap Bağışı kampanya 
sına ilginin az olduğunu

Devamı Sayfa 4'te

1992 Yllında 6634 
Kişi Yeni Nüfus 
Cüzdanı Aldı

Gemlik Nüfus Müdür 
lüğü 1992 yılı içinde Uça 
de 6634 kişinin kimliği..! 
yeniledi.

3 memurun çalıştığı 
Nüfus Müdürlüğünde 
geçtiğimiz yıl içinde 3606 
sı erkek, 28831ü kadın, 
145’i aile olmak üzere top 
lam 6634 kişinin kimliği 
nln değ ştirilmes nin 
yanı sıra 650 kişiye de as 
kerlik cüzdanı verildi. 
Bu arada 70 adet de ma 
aş formu dağıtıldı.

Devamı Sayfa 4’te

Gemlik Devlet 
Hastanesi
Full-Tıme

Gemlik Devlet Hasta
nesi Orhangazi ve İznik 
ten gelen hastalarında 
tedavi merkezi olmayı 
sürdürüyor. Hastane 
de geçen yıl 640 ameli
yat yapıldı.

Gemlik Devlet Hasta
nesi Başhekimi Doktor 
Vedat ökter, 1992 yılı i 
çinde ortalama hergün2 
ameliyat ••• yapıldığını, 
mevcut polikliniklerin 
de'dolup taştığını söyle
di. .ökter, 1992 yılıMçinde

Devamı Sayfa 4’te

Gemlik’in girişinde bu 
lunan Karsak deresi çev
resine çöp atan kuruluş
lara ceza yağdı.

Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın, yeşil alan ko 
n umundaki Karsak dere 
sini çöplüğe çevirenlere 
izin verilmeyeceğini anla 
tarak, buraya çöp boşal 
tan kuruluşları uyardı. 
Işın, geçtiğimiz gün yap
tığı kontrollerde dere ve 
çevresine çöp atan kuru 
hışlan teneke ve atılan 
çöplerin üzerindeki mar

kalarla tesbit ederek, 2 
milyon 500’er bin lira Pa 
ra cezası kesti.

İlçede çevreci Kayma 
kam olarak bilinen Or
han Işm’ın son cezalan
dırdığı firma Veziroğlu 
Zeytinleri sahibi Celal A 
talik oldu. Atalık, Kar
sak çevresini zeytin tene 
keleriyle çöplüğe çevirme 
suçuna ortak olmaktan 
2 milyon 500 bin lirace 
za ödemek zorunda kal 
dı.-.

Marmarabirlik Kap 
Zeytinine Zam Yaptı

Marmarabirlik Genel Müdürlüğü,' Birliğe bağlı 
kooperatiflerin perakende satış büroları ile kendi 
sine ait perakende satış bürolarında satışa sundu 
ğu zeytin çeşitlerine 1 Ocak 1993 tarihinden iti 
baren geçerli olacak şekilde ortalama yüzde 50 
oranında zam yaptı:

Devamı Sayfa 4’te

TARIM MÜDÜRÜ ÖZBEY 1992’Yİ 
DEĞERLENDİRDİ..

“Zeytini Sineğinin Kökünü Kazıdık”
Gemlik İlçe Tarım Müdürü DurSun Özbey, 992 

yılı içinde ilçede yapılan zeytincilik, hayvan sağ 
l'ğı, çiftçi eğitimi ve kontrol hizmetleri hakkında 
açıklamalarda bulunarak, «Gerek projeli gerekse 

çalışma programlı olsun bütün amaçlanan faali-
Devamı Sayfa 4’te

DERTLİ BABA ŞÜKRÜ YILMAZ 4 AYDIR 
KAYIP KIZINI ARIYOR...

‘‘Gülbahar Evine Dön”
Bir süre önce Erzincan’dan Gemlik’e gelerek 

yerleşen Gülbahar Yılmaz (21) 4 aydır kayıp.
Kızının kimseye haber vermeden kaybolduğunu 

bildiren dertli baba Şükrü Yılmaz (50) kayıp kı
zım arıyor. 3 çocuk babası Yılmaz, yaklaşık 2

Devamı Sayfa 4’te

Yeni Okula Yeni Oifflr
Eğitim. Öğretim yılının başından bu yana veka 

letle yürütülen 28 ilköğretim okulu için yapılan 
müdür atamalarıyla birlikte boş bulunan kadro 
lar doMüruldu;

Devamı Sayfa '4’te

TAŞI GEDİĞİNE ”

0 SORMALI...
n SN. SAKIP SABANCI SÖYLÜYOR..

/VERGİ VERMEYİP MİLYARLIK DÜĞÜN 
U YAPANLARDAN HESAP SORULMALI»:... 
D SORULMALI, SORULMALI DA 
a HESABI SORACAK; BU İŞLERİN UZMANI 
« OLMALI...
|) O, KİM OLMALI?...

inan. Tamca
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şiir köşesi
öldürenle katiliz çalanla hırsız
Tümümüz sanığız tümümüz savcı 
Tümümüz suçlu tümümüz yargıç 
Kimi aklar kimi suçlarız
Kimi bağışlar kimi asarız
Kendimizi başkasından
Her gün bir bıçak saplı
Birinin arkasından
Vurulanda biziz vuranda

Bülent ECEVİT 
(Yargı şiirler kitabından.)

Millet ile Vekili
Vekilim olsun dedim, yolcu ettim gönderdim, 
Beni kollasm diye oyumu ona verdim, 
Tüm yasal İmkanları onun önüne serdim, 
Görünmedi bir daha, duydum ki göbek atmış, 
Son yapılan zamların kaymağını o almış. 
Ben milletim o vekil, şimdi beni çok geçti, 
Düşünmeli oraya acep onu kim seçti? 
Oy verirken kim ona sandıkta değer biçti? 
Benim qv gecekondu, yerde yırtık bir kilim, 
Çoluk çocuk perişan, ben millet o vekilim.. 
Maaşımı artırmak hep düşünce gayreti, 
Görmüyor milletteki kaygını ve hayreti, 
Bilmiyor, yemek için millet unuttu eti, 
Gelip de nedir halin diye hiç sormaz oldu, 
Göbeği çok büyüdü, beni hiç görmez oldu.. 
Ben milletim o vekil, elbet bir gün gelecek, 

önümde diz çökerek benden oy isteyecek, 
Ama zor bulur artık ona tek oy verecek. 
Millet ile vekili, biri ayda biri yerde, 
Aydan bize inecek o milletvekili nerde?

Faruk ORAY
(Öner Sanat Der. sayı 21’den alınmıştır.)

GEMLİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No. 1992/1160

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, mik 
tar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır 

Birinci artırma 8.2.1993 günü saat 10-10.20’de 
Hamidiye Mh. Cidem Sk. ll’de yapılacak ve ogü 
nü kıymetlerinin %65’ine istekli bulunmadığı tak 
dirde 9.2.1993 günü aynı yer ve saatte 2. artırma 
yapılarak satılacağı, şu kadarki, artırma bedeli 
nin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkı 
nı bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçha 
m olan alacakların toplamından fazla olmasının 
ve bundan başka paraya çevirme ve payların pay 
laştırma masraflarım geçmesinin şart olduğunu, 
mahcuzun satış bedeli üzerinde %12 KDV’nin alı 
cıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosya 
sında görülebileceği, masrafı verildiği takdirde 
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebi 
leceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda ya 
zıh dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları 
ilan olunur.
Muh. Kıy.Lira Aded 1 Cinsi Mah. ön. Ni.

45.000.000 750 Koli Alemdar Sabun Fabrikası
armalı renkli el sabunu

ÇATAK GiYIM'DEN
Müşterilerine yeni bir 

Hizmet daha

Deri montlar, Napalar, Süet
ler Nubukj Montlar şimdi 
uygun taksitlerle ÇATAK

GİYİMDE 2002 JE AN S Kot
lar Kadifeler Triko ve göm
lek çeşitleri Çatak Giyimde

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

Eleman Aranıyor
KÖRFEZ MATBAASINDA YETİŞTİRİLMEK 

ÜZERE ÇIRAKLAR ARANIYOR.

TEL : 31797 GEMLİK

GEMLİK’TE EVİENİN I

ÖZEL COCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ - 
BİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME YERİ -

GUSULHANE . EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR 
TESİSLERİ

20 MİLYON PEŞİN - 2 MİLYON TAKSİT
98 m2 80 MİLYON 6 VE 12 AYDA 

TESLİM

GEMLİK - KUMLA - 
ŞAHANE

ARMUTLU DA SATILIK /
DAİRELER

Yaprak Ticaret

Gemlik : PPT karşısı Tel : (9-251) 21736

KUMLA; : Abdullah Aslan Cd. Tel : (251)85773 

BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2 

İNEGÖL : Lazlar Cammiyanı Tel : (253)34949

İZMÎT : Fethiye Cd.Özsoy îşhanı Kat 2
Tel : (9-21)218643

ESKÎŞEHÎR : Hamamyolu Tel ; '9.22)336362

spor spor spor spor spor
Birinci Amatör Küme 

Gemlikspar 3 Elmasbahçe 0 
SAHA : GEMLÎK
HAKEMLER : Bilgin İnce 3, Ramazan Aktürk 

3, Hüseyin Dinçer 3.
GEMLİKSPOR : Gökhan 3, Okan 3, Şükrü 3, 

KMetin 1, Celal 3, Cevat 2, Mehmet 2, Ender 3, 
Kubilay 3, Emin 4, Şenol 3, Gökhan 3.

ELMASBAHÇE ; Haşan 2, Ahmet 2, Arif 1, Mas 
tafa 2, Îsmet 1, Vedat lt Hüseyin 2, Cevdet 2, îs 
rahim 2, Osman 2, Nihat 1.

GOLLER : Dk. 35-47-65 Emin.

ÜYELERİMİZE DUYURU
Memur ve Emekli Memurlar Lokali
miz 1 Wolu Cadde No. 69 da (Eski 
Kılıç Kafetya) 16-1-1993 Cumartesi 
gününden itibaren hizmetinizdedir.

Yönetim Kurulu

İLAN

MARMARABİRLİK MARMARA ZEYTİN TARIM 
SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

1— Birliğimize bağlı Zeytin İşletme ve Amba
lajına Entegre Tesislerimizde kullanılmakta olan 
1985 model Fort marka münübüs KDV dahil 
52.500.000 TL. muhammen bedel( Orhangazi Koo 
peratifimizde kullanılan 1980 model Dodge mar
ka kamyonet KDV dahil 35.000.000 TL. muham 
men bedel mukabili 14.1.1993 Perşembe günü sa
at 14.00’de açık artırma usulü ile satılacaktır.

2— Açık arttırmaya iştirak etmek isteyenler sa 
tış şartları ile ilgili şartnameyi 14.1.1993 Perşem
be günü saat 12.00’ye kadar Bursa înönü Caddesi 
înegöl Çarşısı Kat. 4 adresindeki Marmara Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (MARMARA- 
BİRLÎK) Satmalına Müdürlüğünden temin edebi 
lir.

3— Açık artırmaya iştirak geçici teminatı Fort 
münübüs için 2.000.000 TL. Dodge kamyonet için 
ise 1.500.000 TL.’dir. Teminatın 14.1.1993 Perşem
be günü saat 14.00’a kadar Marmarablrlik vezne 
sine yatırılması gerekmektedir.

4— Birliğimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
na tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya 
dilediğine yapmakta serbesttir.

EMRE KUNDURA
KALİTEDE GÜVENCE DEYİNCE AKLA 

EMRE KUNDURA GELİR 
GELİN GÖRÜN VE GÜVENİN 

O SİZE HEP GÜVENİYOR

(İc. İf. K. 114/1, 114/3)
Yönetmelik Örnek No. 25

İcra Müdürü

K A Y I P
Bursa Bağ-Kur Bölge 

duğum Sağlık Karnemi
Hükümsüzdür.

Müdürlüğünden almış ol 
kaybettim.

İlhan AKYILDIZ

SATILIK

DİKKAT JUMBO
Jumbo ürünlerinde fırsat 
Peşin Fiatına 8 ay vade 
GELİN GÖRÜŞELİM

Çin Çin Züccaciye

EMRE KUNDURA
TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA 

ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR.

EMRE KUNDURA SÎZLERE 
SEMPATİ VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP 
HİZMETİNDE GÜVEN VERMEKTEDİR.

EMRE KUNDURA
280 MERCEDES TAKAS VE VADE ÎLE 

SATILIKTIR.
YENİ ÇARŞI NO. 63 GEMLİK

TEL : 30039 GEMLİK

Not : Kampanyamız 23.01 1993 
tarihine kadar uzatılmıştır.

PAZAR CAD. NO. 1 GEMLİK’DE.DÎR.

■
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Küçük Kumla Beldesi - Büyük Kumla - Karacaali - Narlı 
Köyleri Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZÎ :
Madde 1— Derneğin adı, Küçük Kumla Belde

si, .Büyük Kumla, Karacaali, Narlı Köyleri Çevre 
Koruma ve Güzelleştirme Derneğidir.
Merkezi KKumla Beldesidir. Başka şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI. :
Madde 2—
a) KKumla Beldesi, Büyük Kumla, Karacaali 

ve Narlı Köylerinin çevre güzelliklerini korumak, 
geliştirmek, çirkinleşmesini ve bozulmasını önle 
mek bu konuda gerekli önlemleri almak, resmi ku 
rom ve kuruluşlara yardımcı olmak.

b) Turistik birer belde olan K. Kumla, Büyük

I Kumla, Karacaali ve Narlı köylerinde çevreyi kir 
leten çöp, kanalizasyon, sanayi atığı ticari atıkla 
n düzenli .toplanmasına, çevreyi kirletmeden yok 
edilmesine öncü olmak, yardımcı olmak bu konu 
da üzerine düşecek maddi ve manevi ortamı ha 
zırlamak..

c) Dernek faaliyet alanlarında çevreyi rahatsız 
ve huzursuz eden trafik akışına yardımcı olmak, 
otoparklar açmak veya açmasına yardımcı olmak 
uyancı levhaların yapımında resmi kuruluşlara 
destek .ve öneriler sunmak.

ç) Çevrenin korunması ve güzelleşmesi için top 
lantılar düzenlemek konferanslar vermek, seminer 
ler yapmak,, bildiri, broşür, dergi ve gazete çı
karmak.

d) Aynı amaçlı derneklerle işbirliği yapmak.
e) Derneğin gelirlerini arttırmak için sanatsal 

gösteriler düzenlemek, konser ve tiyatrolar ge 
tirmek; piyango tertip etmek, otopark işletmek.

f) Derneğin çalışması için yönetim kurulu ara 
sında düzenli toplantılar yapmak.

g) Üyelerinin ve yukarıda adı geçen (Dernek 
merkez yanında Büyük Kumla, Karacaali ve Nar 
lı köylerinde de faaliyet gösterir.) Belde sakinle 
rinin çevre* bilincini arttırmak, çevreyi koruma 
ya/ve -güzelleştirmeye teşvik etmektir.

DERNEK KURUCULARI
Madde 3— Dernek kurucuları şu kişilerdir.

Ali. .Güleç. T.C. Emekli Birlik ■: Sitesi 2 KKumla
Orhan eÇini-T.C. Müteahhit Osmaniye Mâh.

Sümer Sk. Gemlik
Bülent .Hoşaf .T.C. Esnaf Küçük Kumla
İsmail f-Dağsal TjC. Slerbest Siteler Mh. KKumla 
Haşan.Demiri T.C. Çiftçi Büyük Kumla 
Mustafa Emiroğlu T.C. Balıkçı Büyük Kumla 
Ali Gümüş T.C.' 'Çiftçi Karacaali Köyü 
Ali Soygan T.C. Esnaf. Siteler Mh. Kumla Cd.

No. 8 KKumla

DERNEĞE ÜYE .ĞLMA, .ÜYELİKTEN 
ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ : 
Madde 4— Dernekler yasasının belirlediği e 

sasları.. taşıyan ve bilinci gelişmiş KKumla, B. 
Kumla, Katacaali, Narlı köylerinde ikamet eden 
her Türk vatandaşı iki .üyenin teklifi ile derne 
ğe üye olur. Üyeler kendi istekleriyle yazılı veya 
sözlü olarak .dernekten ayrılabilirler..

Derneğe üye olma ve çıkma yönetim kurulu., 
karan ile belirlenir. .

ÜYELÎK. HAKKI .i
Madde .5— Dernek yönetim kurulu üyelik için 

yapılan ..başvuruları en çok yirmi (20) gün için 
de karara bağlar. Sonucunu başvuru sahibine 
yazılı olarak duyurur.

Madde 6— Hiç kimse üyeliğe üye olma veya 
demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye isti 
fa hakkına sahiptir.

M6dde 7—- Dem eküyelerl eşit haklara sahip
tir. Üyeler^arasında*dil; din, ırk, cinsiyet vemeh 
zep^alle; zümre ve sınıf* farkı yoktur.

Maddö' 8— Dördüncü maddede belirtilen kamu 
hizmeti'görevlileri dernekler yasasının lö.ncımad 
desi hükümleri gereğince * üye olabilecekleri der 
nekleri. T-BJV1.M. -üyeleri, özel gelir kaynağı veya, 
imkanları yasalarla sağlanmış olan kamu yara 
rina ♦çalışan... demelilerin, yönetim ve denetim ku 
rullarmda..görev alamazlar...

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA .4.
Madde »A— Üyelerden. .
a) Yasalarımıza, derrjek tüzüğüne aykırı ve a 

maca zarar verici hareket edenler, kanunların 
ve demek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye 
olma hakkım kaybedenler.

b) Üyelik aidatım- duyurulara karşın 30 gün 
içinde mazeretsiz olarak ödemiyenler, yönetim 
kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernek 
ten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurula 
itiraz hakları vardır. Genel kurul karan kesin 
dir. Dernekten çıkan veya çıkanlanlar önceden 
demeğe yaptıkları yardım ve aidatlarım geri is 
teyemezler.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ
ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI :
Madde 10— Demek genel kurulu derneğe ka

yıtlı asil üyelerden teşekkül eder. Genel kurulun 
toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidat 
larını ödeyemiyenler toplantı çoğunluğunda göz 
önüne alınamazlar. Bu kişiler genel kurulda oy 
kullanamazlar. Aidatını ödeyemiyen asil üyelerle 
fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabi 
lirler. Dilek ve temennilerde bulunabilirler.

Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı ilk 6 
ayda birinci genel kurul toplantısı yapılır.

a) Her Temmuz ayında olağan.
b) Yönet m ve der.ptleme kurullarının uygun 

gördükleri hallerde veya dernek üyelerinin beşte 
birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

GENEL KURUL :
Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tara 

fından çağrılır. Denetleme kurulunun veya der 
nek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine 
yönetim kurul genel kurulu bir ay içinde top 
lantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya top
lantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvu 
rusu üzerine yerel Sulh Hukuk Hakimi duruşma 
yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilir bir 
heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görev 
lendirir.-

GENEL KURUL TOPLANTISINDA OY 
KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ :

Madde 11— Yönetim kurulu toplantıya katıl 
ma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Ge 
nel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önce 
den günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gaze 
tede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. 
Bu toplantıda çoğunluk sağlanmaz ise toplantı 
yapılamaz. İkinci toplantının hangi gün yapıia 
cağı ilanda belirtilir. İlk toplantı günü ile ikin 
cisi arasında bir haftadan daha az bırakılmaz. 
Toplantının yapılacağı gün saat ve yer toplantı 
gününden en az 15 gün önceden mahallin en bû. 
yük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazı 
ya toplantıya katılacak üyeleri gösterir listede 
eklenir. Toplantı başka bir nedenle geri bırakılır 
sa, bu durum^geri bırakılma nedenleri belirtil 
mek suretiyle toplantı ilanın yapıldığı gazeteye 
ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur.

İkinci toplantının geri bırakma tarihinden iti 
baren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirti 
len esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı 2. 
fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki 
amirine duyurulur. Genel kurul toplantısı birde 
fadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul toplan 
tıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır 

Madde 12— Genel kurul katılma hakkı bulu 
nan üyelerin yarıdan fazlası katılması ile topla
nır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci 
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci 
toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve 
denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının 
iki katından az olamaz.

Madde 13— Genel kurul toplantıları ilanda 
belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirine 
bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kuru 
la katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenle 
nen listedeki adları karşısına imza koyarak top 
lantı yerine giderler. Gfenel kurulda her üyenin 
bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullan
mak zorundadır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. 
Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. 9. 
maddede çoğunluk sağlanmışsa durum bir. tuta 
nak ile tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu 
üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet ko

miserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantı 
mn ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra 
toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan 
vekili ile katip seçilir. Toplantının, yönetim di 
van başkanına aktarılır. Katipler toplantı tuta 
nağını düûanler ve başkanla birlikte imzalarlar. 
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yö
netim kuruluna verilir. Toplantıda yalnız gün 
demde yer alan maddeler görüşülür. Ancak top 
lantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri 
tarafından görüşülmesi istenen konuların günde 
me alnması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ ;

Madde 14— Genel kurulda görüşülüp karara 
bağlanacak hususlar şöyledir.

1— Dernek organlarının seçilmesi.

2— Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

3— Yönetim ve denetim kurullarının raporla 
rı görüşülmesi yönetim kurulunun ibra edilmesi

4— Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin 
görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edil 
mesi, —

5— Dernek için gerekli taşınmaz malların sa 
tın aılnması veya mevcut taşınmaz malların sa 
tılması hususunda yönetim kuruluna yetki veril 
mesi.

6— Derneğin federasyona katılması veya ay 
rılması.

7— Derneğin uluslararası faaliyette bulunması 
yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye'olarak 
katılması veya ayrılması.

• 8— Derneğin fesh edilmesi.

9— Derneğin kendisine verdiği diğer görevle 
rin yerine getirilmesi.

YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI :

Madde 15— Yönetim kurulu beş . asil beş ye 
dek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca 
gizli oy ile seçilir. Asil Üyeliklerde boşalma oldu 
ğundan en çok oy alandan başlamak üzere yedek üye 
lerin göreve çağrılması zorunludur. Toplantı gün 
leri kurulca tesbit edilir. Toplantılarda salt ço
ğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile 
karar verilir. Üst üste üç veya yılda on toplantı 
ya mazereti olmaksızın katılmayan üyeler kurul 
üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna dair kararı 
ilgilin n süre verilerek savunması alındıktan son 
ra yönetim kurulu verir.

Madde 16— Yönetim kurulu üye sayısı boşal 
malar sebebiyle yedeklerinden yerine getirilme 
sinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı 
düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üye 
leri ve denetleme kurulu tarafından bir ay için 
de toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması ha 
linde dernek üyelerinden birinin başvurması ile 
mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak 
dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir 
ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir

Madde 17— Yönetim kurulu aşağıdaki görev 
leri yerine getirir.

1 ' Demtği temsil etmek veya bu hususta
kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki ver 
inek.

2— Dernek 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 olmıyanlarm dernek üye 
.ligine kabulü halinde bunları on gün içinde ma 
hâilin en büyük mülki amirine bildirmek.

5— Mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yap 
mak yetkileri kullanmak.

Madde 18— Denetleme kurulu üç asil ve üç 
yedek üyeden teşkil edilmek üzere seçilir.

Devamı Haftaya
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YÖNETİM MERKEZİ :
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GEMLİK I

Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797
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Nüfusumuz
na geçen yaklaşık 2 J yıl 
İçinde ilçe nüfusunun 55 
bini geçerek 60 bine da 
yandığı tahmin ediliyor. 
Bu arada Gemlik nüfus 
artışıyla orantılı olarak 
Kuzeyde Kumla beldesi 
ne, doğuda da İç kesimle 
re doğru giderek beton 
laşmaya devam ediyor.

Öte yandan yine 1992 
yılı içinde İlçede 760 ev
lenmeye karşın 110 bo
şanma olayı meydana 
geldi. Evlatlık alma, va 
t and aşlıktan çıkma, tas-, 
dil ve diğer olayların ra 
kamı İse 83 olarak belir
lendi.

Gemlik Devlet 
Hastanesi
H1 büyük, 272 orta, 257 
de küçük ameliyat ol
mak üzere toplam 640 a 
meliyat yapıldığını kay 
detti. , | jj|

48 bin 672 hastanın po 
»kliniklerde tedavi gör
düğünü anlatan Başhe
kim Ökter, 50 yataklı 
hastaneye 1 yıl içinde 2 
bin 442 hastanın yattığı, 
nı bildirdi.

Öte yandan, Gemlik 
Devlet Hastanesinde 992 
yılı içinde 229 normal 
doğum yaptırılırken, se 
zaryenle 236 bebek dün
yaya getirildi.

Kitap okuyan 
arttı
belirten Sevgi Tuncer, 
«Her Köye Kütüphane» 
kampanyasının amacı 
na ulaşması için halkın 
yardımlarını bekledik 
lerini söyledi.

Zeytin Sineğinin kökünü
yetleri yüzde 100 gerçekleştirdik» dedi.

1992 yılı içinde hedeflerine ulaştıklarım açıkla 
yan Tarım Müdürü Özbey, 1993 yılı projeleri ile 
çalışma programının hazırlanarak Bakanlık ona 
yına sunulduğunu bildirdi. Özbey, çalışma progra 
minin onaydan gelmesi durumunda vakit geçir
meden faaliyetlere başlayacaklarını söyledi. Geri 
de bıraktığımız 1992 yılı içinde en büyük yatırım 
projesinin Zeytin sineğinde devlet yardım müca 
delesi olduğunu vurgulayan Özbey, 450 milyon 11 
ra tutarındaki ilacın zamanmda getirilerek müca 
delenin başarılı olduğunu söyledi.

Çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılan ilaçla, Da- 
kuz (zeytin sineği) vuruklu ürün hasat mevsimin 
de rastlanılmamasının sevindirici olduğunu belir 
ten Özbey, «1992 yılında zeytin sineği ile mücade 
lede 'başarılı olduk. 1993 yılında yapılacak çalış
malarla da çiftçimizin yüzünü güldürmeye devam 
edeceğiz» şeklinde konuştu.

1992 Yılında
Nüfus Müdürlüğüne 

9065 evrak gelirken, bu 
evraklardan 1851 adetine 
cevap yazıldı. İlçe Nüfus 
Müdürlüğü bu İşlerin ya 
m sıra, doğum, ölüm, na 
kil, evlenme ve boşanma 
tasdll İle diğer olayların 
yazışmalarımda yapa 
fak ilçenin ı yıl içinde 
•n çok çahşankurumla- 
nndan biri oldu.

Marmarabirlik kap zeytinine
Buna göre; 17 bin liradan satılmakta olan huşu 

si tip zeytin 24 bin liraya, 19 bin 500 liradan sa 
tılmaka olan süper tip zeytin 29 bin liraya çıkar 
ken, dört kiloluk tenekelerde 56 bin, liradan sâtı 
lan ekstra zeytin 86 bin lira, 17 bin liradan satı 
lan bir kiloluk vakumlu ambalajda zeytinde 26 
bin liraya yükseldi.

Bu arada, kilosu 8 bin liradan satılmakta olan 
duble zeytinin yerini de kilosu 10 bin 500 liradan 
satılan lüks zeytin aldı.

oreratOr doktor

MEHMET TAMER GÜZELCE
GÖZ HASTALIKLARI UZMANI 

MtSRpsnahan» toütfal <M. N». W GEMLİK

Yeni Okula Yeni Müdür
Yeni yapılan atamayla birlikte tamamlanan 28 

ilköğretim okulu müdürlerinin yanı sıra, önümüz 
deki günlerde açılışı yapılması planlanan Gemlik: 
Hamidiye İlköğretim Okuluna da Müdür atandı.

Gemlik Gazi İlköğretim Okulu Müdür Yardım 
cılığı görevini yürüten Mümin Torlak, Hamidiye 
ilköğretim Okulu Müdürlüğüne getirildi.

KÖRFEZ
MATBAACILIK

Düğün - Sünnet - Nişan
Yapacaklar

DAVETİYENİZ BİZDEN
Türkiyenin en kaliteli ve 

Ucuz Davetiyelerini 
siz beğenin biz basalım

TgÜNDE TESLİM

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik

19£3’te Hedef Sorunsuz
ze yaptığı açıklamada, 1992 yılının tüm zorlukla 
ra ve kısıklı imkanlara karşın ilçede olumlu ola 
rak geçtiğini bildirdi.

Yenice, İl Genel Meclisi üyelerinin büyük çaba 
lan ile köylere küçümsenmeyecek derecede yar 
dunlar yapıldığına dikkat çekerek, 1993 yılında 
da bu yardımların artacağım belirtti. Yenice, ge 
ride bıraktığımız yıl içinde lifilli Eğitim ve Sağ 
lık konularmda da ilçede önemli atılmaların ya 
pıldığma dikkat çekti. Hamidiye ilköğretim Oku
lunun bitirildiğini anlatan DYP ilçe Bakkam Ab 
dullah Yenice, Cumhuriyet Okulunun temelinin 
atıldığım, Anadolu Lisesi ile Sağlık Meslek Lisesi 
için girikimlerin olumlu sonuçlandığını bildirdi.

Devlet Hastanesi ile SSK’ya ek poliklinik yapıl 
ması işinin yeni yılda tamamlanacağını, bunun 
için her türlü yardıma hazır olduklarını söyleyen 
Yenice, köylerde 1992’de eksik kalan asfaltlama 
çalışmalarının yeni yılda bitirileceğini, Muratoba 
ve Hamidiye köylerinede bin abonelik santralle
rin önümüzdeki aylarda kurulacağını açıkladı.

DYP İlçe Başkam Yenice, parti programlan hak 
kında da açıklama yaptı. Şubat ayından İtibaren, 
Mart ayında yapılacak ilçe kongre takviminin iş 
leme başlayacağını belirterek, kongreden partinin 
daha da güçlenerek çıkacağım İddia etti.

SHP’Lİ PARLAK
1992 yılı hakkında kısa bir değerlendirmede bu 

lunan SHP İlçe Başkanı Mehmet Parlak, İlçede 
1992 yılı içinde yapılan önemli faaliyetleri şöyle 
belirledi.

/İlçede 1992 yılında belli başlı sorunlar çözülür 
ken, bazı sorunlarda yeni yıla sarkmıştır. Çevre 
yolu yapımı için kamulaştırma bedellerinin Ba
kanlıktan çıkması, SSK ve Devlet Hastaneleri İçin 
Ek Poliklinik teşebbüsünde bulunulması, Anado 
lu Lisesine yer bulunması, Marmara Birliğin köy 
lünün ürününü değerlendirmesi, Gemlik Aman- 
yok tesislerinin deneme üretimine geçmesi, Bele 
diyenin alt yapı ve yol sorununu çözmesi gibi ça 
lışmalar 1993’ün daha iyi bir hizmet yılı olaca 
ğımn işaretleriydi. Biz SHP İlçe örgütü olarak bu 
çalışmaların takipçisi olduk. Yeni yılda da olma 
ya devam edeceğiz» dedi.

SHP ilçe teşkilatı olarak 1993’ten genel beklen 
tilerimde anlatan Parlak, «1992 yılında başlatı 
lan demokratikleşme, milli gelirin adil dağılımı, 
sivil örgütlenmenin tamamlanması, 12 Eylül 1980 
tahribatlarının ortadan kaldırılması, demokrasi 
nin tüm kurum ve kurallarıyla yerleştirilmesi ça 
lışmalannın yeni yilda da devam etmesi için uğ 
raş vereceğiz» şeklinde konuştu.

ANAP’LI AVCI
ilçede 1992 yılında yapılan çalışmalara kısaca 

değinen ANAP ilçe Başkanı Nurettin Avcı, Beledi 
yenin son 1 yıl içinde para sorunu ve yönetimde 
ki otorite boşluğu nedeniyle bir hayli yıprandığı 
m anlatarak, Belediye Başkanı Nezih Dimili’nin 
işinin zorluğunu vurguladı.

DYP’li yerel yöneticilerin yaptığı pek çok yan 
lışm yanı sıra ortaya koydukları tavır ve parti 
zanhğın da partilerine ilgiyi artırdığım bildirdi. 
Avcı, 1993 yılında yapılacak olan İlçe, Î1 ve Bü 
yük kongre nedeniyle siyasi hayatın hareketli ve 
heyecanlı geçeceğini belirterek, ANAP’m büyüme 
hızının artarak devam edeceğini söyledi.

Gülbahar Evine Dön
yıl önce Gemlik’e gelerek Hamidiye Mahallesine 
yerleştiklerini bildirerek, kızının hiç bir sorunu 
nun olmadığını buna karşın neden evden kaçtığı 
nı anlayamadığını söyledi. Yılmaz, 4 ay önce Er
zincan’daki akrabalarını ziyarete gittiğini döndür 
ğünde kızım bulamadığını açıkladı.

4 aydır kayıp kızı Gülbahar’ı aramadık yer bı
rakmadıklarını anlatan dertli baba Şükrü Yılmaz, 
kızının kötü yola düşmüş olabileceğinden korktu 
ğunu belirterek hayatından endişe duyduğunu 
söyledi. Yılmaz, kızının sağlık haberini getirip ye 
rini bildirene 1 milyon lira ödül vereceğini ifade 
ettî.



Gemlik SSK’da 6 Ayda 200 Ameliyat»
Gemlik SSK Hastanesinde son 6 ay içinde 200 hastanın 
başarıyla amaliyat edildiği bildirildi.
Gemlik SSK Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Av

cılar, hastanenin imkanlarının önümüzdeki günlerde geniş 
letileceğini ve hizmetin artacağını, kısıtlı imkanlara rağ- 
men personelin fedakarca hizmet verdiğini bildirdi.

Kaymakam Cezalara devam ediyor
Karsak Deresine Çöp Atan
Kuruluşlara Ceza

* 1992’Yİ DEĞERLENDİREN BELEDİYE BAŞKA 
NI NEZİH DİMİLİ, DYP İLÇE BAŞKANI AB 
DULLAH YENİCE, SHP İLÇE BAŞKANI MEH 
MET PARLAK VE ANAP İLCE BAŞKANI NU 
RETTİN AVCI, YENİ YILDAN BEKLENTİLE 
RİNİ AÇIKLADILAR.

Cemal KIRGIZ

Geride bıraktığımız 1992 yılını değerlendiren 
Gemlik Belediye Başkanı Nezih Dimili, DYP İlçe 
Başkam Abdullah Yenice, SHP İlçe Başkanı Meh 
met Parlak ve ANAP İlçe Başkanı Nurettin Avcı, 
yeni yıldan beklentilerini dile getirdiler. 1992 yı 
hrun ilçe sorunlarının tesbit edilip, çözümü için 
temellerin atıldığı »bil? yıl Olarak geçtiğini bildiren 
siyasiler, 1993’te bu sorunların kesin olarak çözü 
me bağlanacağını bildirdiler. Siyasiler yılın ilk 
ayiarmdaparti ilçe kongreleri heyecanıyla, son 
lalarının da 1994*te yapılacak olan yerel seçime 
hazırlık çalışmalarıyla dopdolu geçeceğini ifade 
ettiler.

BAŞKAN DİM'.Lİ
Belediye Başkam Nezih. Dimili, geride bıraktı 

ğımız yılm parasal açıdan sıkıntılı geçtiğini, bu 
na karşın hizmetlerin yapılabilecek en iyi şekilde 
devam ettiğini söyledi.

Dimili, 1992’de altyapı ve beton parke döşeme 

NÜFUSUMUZ 63 BİNE DAYANDI
CFM4L KTH^IZ

21 Ekim 1990 tarihin
de yapılan son nüfussa 
yımındA‘30 bin 250 kişi
nin yaşadığı tesbit edi
len Geinlik’te bu sayının 
60 bine çıktığı öğrenildi.

1992 yılı içinde yerli 
göçün yam sıra, Erzin
can depremzadelerln- 
den bir bölümünün de 
Gemlik’e gelmesi, yine

aynı yıl içinde 897 doğu 
ma karşın 397 ölümün 
olması Gemi k’te gün 
geçtikçe artan bir nüfus 
patlamasını gündeme 
getirdi;

Gemlik Nüfus Müdür
lüğünden alınan bilgile 
re göre, 1992 yılı içinde 
Gemik’te 897 kişi dünya 
ya geldi. Buna başka yer 
de doğup kaydım Geml.k

KİTAP OKUYAN ARTTI
Gemlik’te bilgi edin

mek, araştırmak ve oku 
mak İçin Kütüphaneye 
başvuruların sayısının 
diğer yıllara oranla'-arttı

ğı bildirildi:
Gemlik Halk Kütüpha 

nesi Müdürü Sevgi Tun 
cer, okuyucu şayiamdaki 
artışın, sevindirici olduğu

özel oto cayır cayır yandı
Hamidiye Mahallesinde elektrik kaçağından çık 

tığı sanılan araç yangım çevrede pahik yarttı.
Geçtiğimiz, hafta Cuma gecesi Hamidiye Mahal 

leşi Orhangazi Caddesi Sümbül Sokakta saat 18.30 
sırtlarında meydana gelen olayda, Ali Rıza Yıl 
maiz’a alt 25 DV #90 plakalı Murat 131 marka ö- 
zeb otomobil; elektrik 'kaçağından çıktığı sanılan 
nedenle cayır-cayır yantiıf

Araç sahibi Ali Rıza Yılmaz’ın evinin önüne 
part ettiği araç, Yılmaz’ın evde yemek yediği sı
rada birden alev aldı. Kısa sürede patlama sesle 
riyle birlikte cayır cayır yanmaya başlayan araç, 
itfaiyenin müdahalesiyle daha büyük olaylara 
meydan vermeden söndürüldü.

Kasgo sigortam» bulunmayan aracı yanan .Ali 
Rıza Yılmaz, «Gitti gözüm gibi baktığım ara* 
bam. Ben şimdi ne yapacağım* diye yakındı.

★ 1992 YILININ PARASAL ACIDAN SIKINTILI 
GEÇTİĞİNİ ANLATAN SİYAS LER BUNA 
KARŞIN, MİLLİ EĞİTİM, SAĞLIK VE ALTYA 
PI SORUNLARININ KÖKTEN ÇÖZÜMÜ İÇİ V 
TEMELLERİN Al İLDİĞİNİ, 1993 SONUNDL 
İLÇEDE SORUN KALMAYACAĞINI SÖYLE 
DİLER.

çalışmalarına büyük önem verdiklerini vurgulaya 
rak, 1989’da 6 km., 1990’da 8 km., 1991’de 12 km. 
olan beton parke kaplama çalışmalarıma 1992’de 
alt yapısıyla 18 km.’ye çıkardıklarım bi’dirdi Ga 
zi İlköğretim Okulu harç bütün okullara yol gö 
türdüklerinl belirten Dimili, Ka'an kısımların da 
bu yıl içihde bit’rileceğini ifade etti.

Dimili, en çok kazaların meydana geldiği dört 
yol mevkiinde Borusan A.Ş. ile ertak yapılacak 
olan üstgeçitin temelini attıklarını, Muammer Ak 
soy kordonunu bitirerek geçtiğimiz Temmuz ayın 
da hizmete açtıklarını anlattı. 1993 yılı içinde, 
Atâtürk Kordonunun yam sıra, Deniz Restaurant 
la Hükümet binası arasında kalan İskele Meyda 
mmn yeniden tanziminin yapılarak pırıl pırıl bir 
Gemlik yaraıacaklarım müjdeledi.

DYP’Lİ YENİCE
DYP İlçe Başkanı Abd"1lah Yenice’de gazetemi 

Devamı Sayfa 4’te

e yaptıran 580 kişiyide 
eklersek geride bıraktığı 
mız yılda 50 bin 250 
Gemlikliye 1477 Gemlik 
li daha eklenmş oldu. 
Bu arada ilçeye Erzin
can deprlemzadeleri- 
nin yanı sıra yerli göç 
kanalıyla 142 aile daha 
katıldığı açıklandı. Son 
nüfus sayımından bu ya

Devamı S^yfa 4’te

nu belirterek, kütüpha*- 
neye başvuruların önce 
kİ yıllara oranla 1992 yı 
lında dahada arttığını 
kaydetti. Tuncer, 1992 yı 
lı içinde Kütüphaneye 
gelen 27 bin 370 okuyu
cunun 16 bin 600’ünün 
öğrenci, 10 bin 770’inin 
yetişkin olduğunu söyle 
dij

Bütün köy ve mahalle 
lerle cezaevlnede giden 
Gezici Kütüphaneden 
faydalanan okuyucu sayı 
sının bin 200 olarak be 
ünlendiğini vurgula
yan Tuncer, evlere Kitap 
Servisinden verilen kitap 
sayısının da 5 bin 20 ol
duğunu söyledi.-.

öte yandan, Köylere 
Kitap Bağışı kampanya 
sına ilginin az olduğunu

Devamı Sayfa 4'te

1992 Yllında 6634 
Kişi Yeni Nüfus 
Cüzdanı Aldı

Gemlik Nüfus Müdür 
lüğü 1992 yılı içinde Uça 
de 6634 kişinin kimliği..! 
yeniledi.

3 memurun çalıştığı 
Nüfus Müdürlüğünde 
geçtiğimiz yıl içinde 3606 
sı erkek, 28831ü kadın, 
145’i aile olmak üzere top 
lam 6634 kişinin kimliği 
nln değ ştirilmes nin 
yanı sıra 650 kişiye de as 
kerlik cüzdanı verildi. 
Bu arada 70 adet de ma 
aş formu dağıtıldı.

Devamı Sayfa 4’te

Gemlik Devlet 
Hastanesi
Full-Tıme

Gemlik Devlet Hasta
nesi Orhangazi ve İznik 
ten gelen hastalarında 
tedavi merkezi olmayı 
sürdürüyor. Hastane 
de geçen yıl 640 ameli
yat yapıldı.

Gemlik Devlet Hasta
nesi Başhekimi Doktor 
Vedat ökter, 1992 yılı i 
çinde ortalama hergün2 
ameliyat ••• yapıldığını, 
mevcut polikliniklerin 
de'dolup taştığını söyle
di. .ökter, 1992 yılıMçinde

Devamı Sayfa 4’te

Gemlik’in girişinde bu 
lunan Karsak deresi çev
resine çöp atan kuruluş
lara ceza yağdı.

Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın, yeşil alan ko 
n umundaki Karsak dere 
sini çöplüğe çevirenlere 
izin verilmeyeceğini anla 
tarak, buraya çöp boşal 
tan kuruluşları uyardı. 
Işın, geçtiğimiz gün yap
tığı kontrollerde dere ve 
çevresine çöp atan kuru 
hışlan teneke ve atılan 
çöplerin üzerindeki mar

kalarla tesbit ederek, 2 
milyon 500’er bin lira Pa 
ra cezası kesti.

İlçede çevreci Kayma 
kam olarak bilinen Or
han Işm’ın son cezalan
dırdığı firma Veziroğlu 
Zeytinleri sahibi Celal A 
talik oldu. Atalık, Kar
sak çevresini zeytin tene 
keleriyle çöplüğe çevirme 
suçuna ortak olmaktan 
2 milyon 500 bin lirace 
za ödemek zorunda kal 
dı.-.

Marmarabirlik Kap 
Zeytinine Zam Yaptı

Marmarabirlik Genel Müdürlüğü,' Birliğe bağlı 
kooperatiflerin perakende satış büroları ile kendi 
sine ait perakende satış bürolarında satışa sundu 
ğu zeytin çeşitlerine 1 Ocak 1993 tarihinden iti 
baren geçerli olacak şekilde ortalama yüzde 50 
oranında zam yaptı:

Devamı Sayfa 4’te

TARIM MÜDÜRÜ ÖZBEY 1992’Yİ 
DEĞERLENDİRDİ..

“Zeytini Sineğinin Kökünü Kazıdık”
Gemlik İlçe Tarım Müdürü DurSun Özbey, 992 

yılı içinde ilçede yapılan zeytincilik, hayvan sağ 
l'ğı, çiftçi eğitimi ve kontrol hizmetleri hakkında 
açıklamalarda bulunarak, «Gerek projeli gerekse 

çalışma programlı olsun bütün amaçlanan faali-
Devamı Sayfa 4’te

DERTLİ BABA ŞÜKRÜ YILMAZ 4 AYDIR 
KAYIP KIZINI ARIYOR...

‘‘Gülbahar Evine Dön”
Bir süre önce Erzincan’dan Gemlik’e gelerek 

yerleşen Gülbahar Yılmaz (21) 4 aydır kayıp.
Kızının kimseye haber vermeden kaybolduğunu 

bildiren dertli baba Şükrü Yılmaz (50) kayıp kı
zım arıyor. 3 çocuk babası Yılmaz, yaklaşık 2

Devamı Sayfa 4’te

Yeni Okula Yeni Oifflr
Eğitim. Öğretim yılının başından bu yana veka 

letle yürütülen 28 ilköğretim okulu için yapılan 
müdür atamalarıyla birlikte boş bulunan kadro 
lar doMüruldu;

Devamı Sayfa '4’te

TAŞI GEDİĞİNE ”

0 SORMALI...
n SN. SAKIP SABANCI SÖYLÜYOR..

/VERGİ VERMEYİP MİLYARLIK DÜĞÜN 
U YAPANLARDAN HESAP SORULMALI»:... 
D SORULMALI, SORULMALI DA 
a HESABI SORACAK; BU İŞLERİN UZMANI 
« OLMALI...
|) O, KİM OLMALI?...

inan. Tamca
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şiir köşesi
öldürenle katiliz çalanla hırsız
Tümümüz sanığız tümümüz savcı 
Tümümüz suçlu tümümüz yargıç 
Kimi aklar kimi suçlarız
Kimi bağışlar kimi asarız
Kendimizi başkasından
Her gün bir bıçak saplı
Birinin arkasından
Vurulanda biziz vuranda

Bülent ECEVİT 
(Yargı şiirler kitabından.)

Millet ile Vekili
Vekilim olsun dedim, yolcu ettim gönderdim, 
Beni kollasm diye oyumu ona verdim, 
Tüm yasal İmkanları onun önüne serdim, 
Görünmedi bir daha, duydum ki göbek atmış, 
Son yapılan zamların kaymağını o almış. 
Ben milletim o vekil, şimdi beni çok geçti, 
Düşünmeli oraya acep onu kim seçti? 
Oy verirken kim ona sandıkta değer biçti? 
Benim qv gecekondu, yerde yırtık bir kilim, 
Çoluk çocuk perişan, ben millet o vekilim.. 
Maaşımı artırmak hep düşünce gayreti, 
Görmüyor milletteki kaygını ve hayreti, 
Bilmiyor, yemek için millet unuttu eti, 
Gelip de nedir halin diye hiç sormaz oldu, 
Göbeği çok büyüdü, beni hiç görmez oldu.. 
Ben milletim o vekil, elbet bir gün gelecek, 

önümde diz çökerek benden oy isteyecek, 
Ama zor bulur artık ona tek oy verecek. 
Millet ile vekili, biri ayda biri yerde, 
Aydan bize inecek o milletvekili nerde?

Faruk ORAY
(Öner Sanat Der. sayı 21’den alınmıştır.)

GEMLİK İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No. 1992/1160

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, mik 
tar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmıştır 

Birinci artırma 8.2.1993 günü saat 10-10.20’de 
Hamidiye Mh. Cidem Sk. ll’de yapılacak ve ogü 
nü kıymetlerinin %65’ine istekli bulunmadığı tak 
dirde 9.2.1993 günü aynı yer ve saatte 2. artırma 
yapılarak satılacağı, şu kadarki, artırma bedeli 
nin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkı 
nı bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçha 
m olan alacakların toplamından fazla olmasının 
ve bundan başka paraya çevirme ve payların pay 
laştırma masraflarım geçmesinin şart olduğunu, 
mahcuzun satış bedeli üzerinde %12 KDV’nin alı 
cıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosya 
sında görülebileceği, masrafı verildiği takdirde 
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebi 
leceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda ya 
zıh dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları 
ilan olunur.
Muh. Kıy.Lira Aded 1 Cinsi Mah. ön. Ni.

45.000.000 750 Koli Alemdar Sabun Fabrikası
armalı renkli el sabunu

ÇATAK GiYIM'DEN
Müşterilerine yeni bir 

Hizmet daha

Deri montlar, Napalar, Süet
ler Nubukj Montlar şimdi 
uygun taksitlerle ÇATAK

GİYİMDE 2002 JE AN S Kot
lar Kadifeler Triko ve göm
lek çeşitleri Çatak Giyimde

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

Eleman Aranıyor
KÖRFEZ MATBAASINDA YETİŞTİRİLMEK 

ÜZERE ÇIRAKLAR ARANIYOR.

TEL : 31797 GEMLİK

GEMLİK’TE EVİENİN I

ÖZEL COCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ - 
BİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME YERİ -

GUSULHANE . EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR 
TESİSLERİ

20 MİLYON PEŞİN - 2 MİLYON TAKSİT
98 m2 80 MİLYON 6 VE 12 AYDA 

TESLİM

GEMLİK - KUMLA - 
ŞAHANE

ARMUTLU DA SATILIK /
DAİRELER

Yaprak Ticaret

Gemlik : PPT karşısı Tel : (9-251) 21736

KUMLA; : Abdullah Aslan Cd. Tel : (251)85773 

BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2 

İNEGÖL : Lazlar Cammiyanı Tel : (253)34949

İZMÎT : Fethiye Cd.Özsoy îşhanı Kat 2
Tel : (9-21)218643

ESKÎŞEHÎR : Hamamyolu Tel ; '9.22)336362

spor spor spor spor spor
Birinci Amatör Küme 

Gemlikspar 3 Elmasbahçe 0 
SAHA : GEMLÎK
HAKEMLER : Bilgin İnce 3, Ramazan Aktürk 

3, Hüseyin Dinçer 3.
GEMLİKSPOR : Gökhan 3, Okan 3, Şükrü 3, 

KMetin 1, Celal 3, Cevat 2, Mehmet 2, Ender 3, 
Kubilay 3, Emin 4, Şenol 3, Gökhan 3.

ELMASBAHÇE ; Haşan 2, Ahmet 2, Arif 1, Mas 
tafa 2, Îsmet 1, Vedat lt Hüseyin 2, Cevdet 2, îs 
rahim 2, Osman 2, Nihat 1.

GOLLER : Dk. 35-47-65 Emin.

ÜYELERİMİZE DUYURU
Memur ve Emekli Memurlar Lokali
miz 1 Wolu Cadde No. 69 da (Eski 
Kılıç Kafetya) 16-1-1993 Cumartesi 
gününden itibaren hizmetinizdedir.

Yönetim Kurulu

İLAN

MARMARABİRLİK MARMARA ZEYTİN TARIM 
SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

1— Birliğimize bağlı Zeytin İşletme ve Amba
lajına Entegre Tesislerimizde kullanılmakta olan 
1985 model Fort marka münübüs KDV dahil 
52.500.000 TL. muhammen bedel( Orhangazi Koo 
peratifimizde kullanılan 1980 model Dodge mar
ka kamyonet KDV dahil 35.000.000 TL. muham 
men bedel mukabili 14.1.1993 Perşembe günü sa
at 14.00’de açık artırma usulü ile satılacaktır.

2— Açık arttırmaya iştirak etmek isteyenler sa 
tış şartları ile ilgili şartnameyi 14.1.1993 Perşem
be günü saat 12.00’ye kadar Bursa înönü Caddesi 
înegöl Çarşısı Kat. 4 adresindeki Marmara Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (MARMARA- 
BİRLÎK) Satmalına Müdürlüğünden temin edebi 
lir.

3— Açık artırmaya iştirak geçici teminatı Fort 
münübüs için 2.000.000 TL. Dodge kamyonet için 
ise 1.500.000 TL.’dir. Teminatın 14.1.1993 Perşem
be günü saat 14.00’a kadar Marmarablrlik vezne 
sine yatırılması gerekmektedir.

4— Birliğimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
na tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya 
dilediğine yapmakta serbesttir.

EMRE KUNDURA
KALİTEDE GÜVENCE DEYİNCE AKLA 

EMRE KUNDURA GELİR 
GELİN GÖRÜN VE GÜVENİN 

O SİZE HEP GÜVENİYOR

(İc. İf. K. 114/1, 114/3)
Yönetmelik Örnek No. 25

İcra Müdürü

K A Y I P
Bursa Bağ-Kur Bölge 

duğum Sağlık Karnemi
Hükümsüzdür.

Müdürlüğünden almış ol 
kaybettim.

İlhan AKYILDIZ

SATILIK

DİKKAT JUMBO
Jumbo ürünlerinde fırsat 
Peşin Fiatına 8 ay vade 
GELİN GÖRÜŞELİM

Çin Çin Züccaciye

EMRE KUNDURA
TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA 

ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR.

EMRE KUNDURA SÎZLERE 
SEMPATİ VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP 
HİZMETİNDE GÜVEN VERMEKTEDİR.

EMRE KUNDURA
280 MERCEDES TAKAS VE VADE ÎLE 

SATILIKTIR.
YENİ ÇARŞI NO. 63 GEMLİK

TEL : 30039 GEMLİK

Not : Kampanyamız 23.01 1993 
tarihine kadar uzatılmıştır.

PAZAR CAD. NO. 1 GEMLİK’DE.DÎR.

■
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Küçük Kumla Beldesi - Büyük Kumla - Karacaali - Narlı 
Köyleri Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZÎ :
Madde 1— Derneğin adı, Küçük Kumla Belde

si, .Büyük Kumla, Karacaali, Narlı Köyleri Çevre 
Koruma ve Güzelleştirme Derneğidir.
Merkezi KKumla Beldesidir. Başka şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI. :
Madde 2—
a) KKumla Beldesi, Büyük Kumla, Karacaali 

ve Narlı Köylerinin çevre güzelliklerini korumak, 
geliştirmek, çirkinleşmesini ve bozulmasını önle 
mek bu konuda gerekli önlemleri almak, resmi ku 
rom ve kuruluşlara yardımcı olmak.

b) Turistik birer belde olan K. Kumla, Büyük

I Kumla, Karacaali ve Narlı köylerinde çevreyi kir 
leten çöp, kanalizasyon, sanayi atığı ticari atıkla 
n düzenli .toplanmasına, çevreyi kirletmeden yok 
edilmesine öncü olmak, yardımcı olmak bu konu 
da üzerine düşecek maddi ve manevi ortamı ha 
zırlamak..

c) Dernek faaliyet alanlarında çevreyi rahatsız 
ve huzursuz eden trafik akışına yardımcı olmak, 
otoparklar açmak veya açmasına yardımcı olmak 
uyancı levhaların yapımında resmi kuruluşlara 
destek .ve öneriler sunmak.

ç) Çevrenin korunması ve güzelleşmesi için top 
lantılar düzenlemek konferanslar vermek, seminer 
ler yapmak,, bildiri, broşür, dergi ve gazete çı
karmak.

d) Aynı amaçlı derneklerle işbirliği yapmak.
e) Derneğin gelirlerini arttırmak için sanatsal 

gösteriler düzenlemek, konser ve tiyatrolar ge 
tirmek; piyango tertip etmek, otopark işletmek.

f) Derneğin çalışması için yönetim kurulu ara 
sında düzenli toplantılar yapmak.

g) Üyelerinin ve yukarıda adı geçen (Dernek 
merkez yanında Büyük Kumla, Karacaali ve Nar 
lı köylerinde de faaliyet gösterir.) Belde sakinle 
rinin çevre* bilincini arttırmak, çevreyi koruma 
ya/ve -güzelleştirmeye teşvik etmektir.

DERNEK KURUCULARI
Madde 3— Dernek kurucuları şu kişilerdir.

Ali. .Güleç. T.C. Emekli Birlik ■: Sitesi 2 KKumla
Orhan eÇini-T.C. Müteahhit Osmaniye Mâh.

Sümer Sk. Gemlik
Bülent .Hoşaf .T.C. Esnaf Küçük Kumla
İsmail f-Dağsal TjC. Slerbest Siteler Mh. KKumla 
Haşan.Demiri T.C. Çiftçi Büyük Kumla 
Mustafa Emiroğlu T.C. Balıkçı Büyük Kumla 
Ali Gümüş T.C.' 'Çiftçi Karacaali Köyü 
Ali Soygan T.C. Esnaf. Siteler Mh. Kumla Cd.

No. 8 KKumla

DERNEĞE ÜYE .ĞLMA, .ÜYELİKTEN 
ÇIKARILMA ŞART VE ŞEKİLLERİ : 
Madde 4— Dernekler yasasının belirlediği e 

sasları.. taşıyan ve bilinci gelişmiş KKumla, B. 
Kumla, Katacaali, Narlı köylerinde ikamet eden 
her Türk vatandaşı iki .üyenin teklifi ile derne 
ğe üye olur. Üyeler kendi istekleriyle yazılı veya 
sözlü olarak .dernekten ayrılabilirler..

Derneğe üye olma ve çıkma yönetim kurulu., 
karan ile belirlenir. .

ÜYELÎK. HAKKI .i
Madde .5— Dernek yönetim kurulu üyelik için 

yapılan ..başvuruları en çok yirmi (20) gün için 
de karara bağlar. Sonucunu başvuru sahibine 
yazılı olarak duyurur.

Madde 6— Hiç kimse üyeliğe üye olma veya 
demekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye isti 
fa hakkına sahiptir.

M6dde 7—- Dem eküyelerl eşit haklara sahip
tir. Üyeler^arasında*dil; din, ırk, cinsiyet vemeh 
zep^alle; zümre ve sınıf* farkı yoktur.

Maddö' 8— Dördüncü maddede belirtilen kamu 
hizmeti'görevlileri dernekler yasasının lö.ncımad 
desi hükümleri gereğince * üye olabilecekleri der 
nekleri. T-BJV1.M. -üyeleri, özel gelir kaynağı veya, 
imkanları yasalarla sağlanmış olan kamu yara 
rina ♦çalışan... demelilerin, yönetim ve denetim ku 
rullarmda..görev alamazlar...

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA .4.
Madde »A— Üyelerden. .
a) Yasalarımıza, derrjek tüzüğüne aykırı ve a 

maca zarar verici hareket edenler, kanunların 
ve demek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye 
olma hakkım kaybedenler.

b) Üyelik aidatım- duyurulara karşın 30 gün 
içinde mazeretsiz olarak ödemiyenler, yönetim 
kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernek 
ten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurula 
itiraz hakları vardır. Genel kurul karan kesin 
dir. Dernekten çıkan veya çıkanlanlar önceden 
demeğe yaptıkları yardım ve aidatlarım geri is 
teyemezler.

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ
ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI :
Madde 10— Demek genel kurulu derneğe ka

yıtlı asil üyelerden teşekkül eder. Genel kurulun 
toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidat 
larını ödeyemiyenler toplantı çoğunluğunda göz 
önüne alınamazlar. Bu kişiler genel kurulda oy 
kullanamazlar. Aidatını ödeyemiyen asil üyelerle 
fahri üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabi 
lirler. Dilek ve temennilerde bulunabilirler.

Dernek tüzüğünün gazetede yayınlandığı ilk 6 
ayda birinci genel kurul toplantısı yapılır.

a) Her Temmuz ayında olağan.
b) Yönet m ve der.ptleme kurullarının uygun 

gördükleri hallerde veya dernek üyelerinin beşte 
birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

GENEL KURUL :
Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tara 

fından çağrılır. Denetleme kurulunun veya der 
nek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine 
yönetim kurul genel kurulu bir ay içinde top 
lantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya top
lantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvu 
rusu üzerine yerel Sulh Hukuk Hakimi duruşma 
yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilir bir 
heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görev 
lendirir.-

GENEL KURUL TOPLANTISINDA OY 
KULLANMA VE KARAR ALMA ŞEKLİ :

Madde 11— Yönetim kurulu toplantıya katıl 
ma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Ge 
nel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önce 
den günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gaze 
tede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. 
Bu toplantıda çoğunluk sağlanmaz ise toplantı 
yapılamaz. İkinci toplantının hangi gün yapıia 
cağı ilanda belirtilir. İlk toplantı günü ile ikin 
cisi arasında bir haftadan daha az bırakılmaz. 
Toplantının yapılacağı gün saat ve yer toplantı 
gününden en az 15 gün önceden mahallin en bû. 
yük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazı 
ya toplantıya katılacak üyeleri gösterir listede 
eklenir. Toplantı başka bir nedenle geri bırakılır 
sa, bu durum^geri bırakılma nedenleri belirtil 
mek suretiyle toplantı ilanın yapıldığı gazeteye 
ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur.

İkinci toplantının geri bırakma tarihinden iti 
baren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur

Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirti 
len esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı 2. 
fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki 
amirine duyurulur. Genel kurul toplantısı birde 
fadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul toplan 
tıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır 

Madde 12— Genel kurul katılma hakkı bulu 
nan üyelerin yarıdan fazlası katılması ile topla
nır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci 
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci 
toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve 
denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının 
iki katından az olamaz.

Madde 13— Genel kurul toplantıları ilanda 
belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirine 
bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kuru 
la katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenle 
nen listedeki adları karşısına imza koyarak top 
lantı yerine giderler. Gfenel kurulda her üyenin 
bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullan
mak zorundadır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. 
Kararlar mevcudun salt çoğunluğu ile alınır. 9. 
maddede çoğunluk sağlanmışsa durum bir. tuta 
nak ile tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu 
üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet ko

miserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantı 
mn ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra 
toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve başkan 
vekili ile katip seçilir. Toplantının, yönetim di 
van başkanına aktarılır. Katipler toplantı tuta 
nağını düûanler ve başkanla birlikte imzalarlar. 
Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yö
netim kuruluna verilir. Toplantıda yalnız gün 
demde yer alan maddeler görüşülür. Ancak top 
lantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri 
tarafından görüşülmesi istenen konuların günde 
me alnması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ ;

Madde 14— Genel kurulda görüşülüp karara 
bağlanacak hususlar şöyledir.

1— Dernek organlarının seçilmesi.

2— Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

3— Yönetim ve denetim kurullarının raporla 
rı görüşülmesi yönetim kurulunun ibra edilmesi

4— Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin 
görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edil 
mesi, —

5— Dernek için gerekli taşınmaz malların sa 
tın aılnması veya mevcut taşınmaz malların sa 
tılması hususunda yönetim kuruluna yetki veril 
mesi.

6— Derneğin federasyona katılması veya ay 
rılması.

7— Derneğin uluslararası faaliyette bulunması 
yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye'olarak 
katılması veya ayrılması.

• 8— Derneğin fesh edilmesi.

9— Derneğin kendisine verdiği diğer görevle 
rin yerine getirilmesi.

YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI :

Madde 15— Yönetim kurulu beş . asil beş ye 
dek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca 
gizli oy ile seçilir. Asil Üyeliklerde boşalma oldu 
ğundan en çok oy alandan başlamak üzere yedek üye 
lerin göreve çağrılması zorunludur. Toplantı gün 
leri kurulca tesbit edilir. Toplantılarda salt ço
ğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile 
karar verilir. Üst üste üç veya yılda on toplantı 
ya mazereti olmaksızın katılmayan üyeler kurul 
üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna dair kararı 
ilgilin n süre verilerek savunması alındıktan son 
ra yönetim kurulu verir.

Madde 16— Yönetim kurulu üye sayısı boşal 
malar sebebiyle yedeklerinden yerine getirilme 
sinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı 
düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üye 
leri ve denetleme kurulu tarafından bir ay için 
de toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması ha 
linde dernek üyelerinden birinin başvurması ile 
mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak 
dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir 
ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir

Madde 17— Yönetim kurulu aşağıdaki görev 
leri yerine getirir.

1 ' Demtği temsil etmek veya bu hususta
kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki ver 
inek.

2— Dernek 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 olmıyanlarm dernek üye 
.ligine kabulü halinde bunları on gün içinde ma 
hâilin en büyük mülki amirine bildirmek.

5— Mevzuatın kendine verdiği diğer işleri yap 
mak yetkileri kullanmak.

Madde 18— Denetleme kurulu üç asil ve üç 
yedek üyeden teşkil edilmek üzere seçilir.

Devamı Haftaya
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Nüfusumuz
na geçen yaklaşık 2 J yıl 
İçinde ilçe nüfusunun 55 
bini geçerek 60 bine da 
yandığı tahmin ediliyor. 
Bu arada Gemlik nüfus 
artışıyla orantılı olarak 
Kuzeyde Kumla beldesi 
ne, doğuda da İç kesimle 
re doğru giderek beton 
laşmaya devam ediyor.

Öte yandan yine 1992 
yılı içinde İlçede 760 ev
lenmeye karşın 110 bo
şanma olayı meydana 
geldi. Evlatlık alma, va 
t and aşlıktan çıkma, tas-, 
dil ve diğer olayların ra 
kamı İse 83 olarak belir
lendi.

Gemlik Devlet 
Hastanesi
H1 büyük, 272 orta, 257 
de küçük ameliyat ol
mak üzere toplam 640 a 
meliyat yapıldığını kay 
detti. , | jj|

48 bin 672 hastanın po 
»kliniklerde tedavi gör
düğünü anlatan Başhe
kim Ökter, 50 yataklı 
hastaneye 1 yıl içinde 2 
bin 442 hastanın yattığı, 
nı bildirdi.

Öte yandan, Gemlik 
Devlet Hastanesinde 992 
yılı içinde 229 normal 
doğum yaptırılırken, se 
zaryenle 236 bebek dün
yaya getirildi.

Kitap okuyan 
arttı
belirten Sevgi Tuncer, 
«Her Köye Kütüphane» 
kampanyasının amacı 
na ulaşması için halkın 
yardımlarını bekledik 
lerini söyledi.

Zeytin Sineğinin kökünü
yetleri yüzde 100 gerçekleştirdik» dedi.

1992 yılı içinde hedeflerine ulaştıklarım açıkla 
yan Tarım Müdürü Özbey, 1993 yılı projeleri ile 
çalışma programının hazırlanarak Bakanlık ona 
yına sunulduğunu bildirdi. Özbey, çalışma progra 
minin onaydan gelmesi durumunda vakit geçir
meden faaliyetlere başlayacaklarını söyledi. Geri 
de bıraktığımız 1992 yılı içinde en büyük yatırım 
projesinin Zeytin sineğinde devlet yardım müca 
delesi olduğunu vurgulayan Özbey, 450 milyon 11 
ra tutarındaki ilacın zamanmda getirilerek müca 
delenin başarılı olduğunu söyledi.

Çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılan ilaçla, Da- 
kuz (zeytin sineği) vuruklu ürün hasat mevsimin 
de rastlanılmamasının sevindirici olduğunu belir 
ten Özbey, «1992 yılında zeytin sineği ile mücade 
lede 'başarılı olduk. 1993 yılında yapılacak çalış
malarla da çiftçimizin yüzünü güldürmeye devam 
edeceğiz» şeklinde konuştu.

1992 Yılında
Nüfus Müdürlüğüne 

9065 evrak gelirken, bu 
evraklardan 1851 adetine 
cevap yazıldı. İlçe Nüfus 
Müdürlüğü bu İşlerin ya 
m sıra, doğum, ölüm, na 
kil, evlenme ve boşanma 
tasdll İle diğer olayların 
yazışmalarımda yapa 
fak ilçenin ı yıl içinde 
•n çok çahşankurumla- 
nndan biri oldu.

Marmarabirlik kap zeytinine
Buna göre; 17 bin liradan satılmakta olan huşu 

si tip zeytin 24 bin liraya, 19 bin 500 liradan sa 
tılmaka olan süper tip zeytin 29 bin liraya çıkar 
ken, dört kiloluk tenekelerde 56 bin, liradan sâtı 
lan ekstra zeytin 86 bin lira, 17 bin liradan satı 
lan bir kiloluk vakumlu ambalajda zeytinde 26 
bin liraya yükseldi.

Bu arada, kilosu 8 bin liradan satılmakta olan 
duble zeytinin yerini de kilosu 10 bin 500 liradan 
satılan lüks zeytin aldı.

oreratOr doktor

MEHMET TAMER GÜZELCE
GÖZ HASTALIKLARI UZMANI 

MtSRpsnahan» toütfal <M. N». W GEMLİK

Yeni Okula Yeni Müdür
Yeni yapılan atamayla birlikte tamamlanan 28 

ilköğretim okulu müdürlerinin yanı sıra, önümüz 
deki günlerde açılışı yapılması planlanan Gemlik: 
Hamidiye İlköğretim Okuluna da Müdür atandı.

Gemlik Gazi İlköğretim Okulu Müdür Yardım 
cılığı görevini yürüten Mümin Torlak, Hamidiye 
ilköğretim Okulu Müdürlüğüne getirildi.

KÖRFEZ
MATBAACILIK

Düğün - Sünnet - Nişan
Yapacaklar

DAVETİYENİZ BİZDEN
Türkiyenin en kaliteli ve 

Ucuz Davetiyelerini 
siz beğenin biz basalım

TgÜNDE TESLİM

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik

19£3’te Hedef Sorunsuz
ze yaptığı açıklamada, 1992 yılının tüm zorlukla 
ra ve kısıklı imkanlara karşın ilçede olumlu ola 
rak geçtiğini bildirdi.

Yenice, İl Genel Meclisi üyelerinin büyük çaba 
lan ile köylere küçümsenmeyecek derecede yar 
dunlar yapıldığına dikkat çekerek, 1993 yılında 
da bu yardımların artacağım belirtti. Yenice, ge 
ride bıraktığımız yıl içinde lifilli Eğitim ve Sağ 
lık konularmda da ilçede önemli atılmaların ya 
pıldığma dikkat çekti. Hamidiye ilköğretim Oku
lunun bitirildiğini anlatan DYP ilçe Bakkam Ab 
dullah Yenice, Cumhuriyet Okulunun temelinin 
atıldığım, Anadolu Lisesi ile Sağlık Meslek Lisesi 
için girikimlerin olumlu sonuçlandığını bildirdi.

Devlet Hastanesi ile SSK’ya ek poliklinik yapıl 
ması işinin yeni yılda tamamlanacağını, bunun 
için her türlü yardıma hazır olduklarını söyleyen 
Yenice, köylerde 1992’de eksik kalan asfaltlama 
çalışmalarının yeni yılda bitirileceğini, Muratoba 
ve Hamidiye köylerinede bin abonelik santralle
rin önümüzdeki aylarda kurulacağını açıkladı.

DYP İlçe Başkam Yenice, parti programlan hak 
kında da açıklama yaptı. Şubat ayından İtibaren, 
Mart ayında yapılacak ilçe kongre takviminin iş 
leme başlayacağını belirterek, kongreden partinin 
daha da güçlenerek çıkacağım İddia etti.

SHP’Lİ PARLAK
1992 yılı hakkında kısa bir değerlendirmede bu 

lunan SHP İlçe Başkanı Mehmet Parlak, İlçede 
1992 yılı içinde yapılan önemli faaliyetleri şöyle 
belirledi.

/İlçede 1992 yılında belli başlı sorunlar çözülür 
ken, bazı sorunlarda yeni yıla sarkmıştır. Çevre 
yolu yapımı için kamulaştırma bedellerinin Ba
kanlıktan çıkması, SSK ve Devlet Hastaneleri İçin 
Ek Poliklinik teşebbüsünde bulunulması, Anado 
lu Lisesine yer bulunması, Marmara Birliğin köy 
lünün ürününü değerlendirmesi, Gemlik Aman- 
yok tesislerinin deneme üretimine geçmesi, Bele 
diyenin alt yapı ve yol sorununu çözmesi gibi ça 
lışmalar 1993’ün daha iyi bir hizmet yılı olaca 
ğımn işaretleriydi. Biz SHP İlçe örgütü olarak bu 
çalışmaların takipçisi olduk. Yeni yılda da olma 
ya devam edeceğiz» dedi.

SHP ilçe teşkilatı olarak 1993’ten genel beklen 
tilerimde anlatan Parlak, «1992 yılında başlatı 
lan demokratikleşme, milli gelirin adil dağılımı, 
sivil örgütlenmenin tamamlanması, 12 Eylül 1980 
tahribatlarının ortadan kaldırılması, demokrasi 
nin tüm kurum ve kurallarıyla yerleştirilmesi ça 
lışmalannın yeni yilda da devam etmesi için uğ 
raş vereceğiz» şeklinde konuştu.

ANAP’LI AVCI
ilçede 1992 yılında yapılan çalışmalara kısaca 

değinen ANAP ilçe Başkanı Nurettin Avcı, Beledi 
yenin son 1 yıl içinde para sorunu ve yönetimde 
ki otorite boşluğu nedeniyle bir hayli yıprandığı 
m anlatarak, Belediye Başkanı Nezih Dimili’nin 
işinin zorluğunu vurguladı.

DYP’li yerel yöneticilerin yaptığı pek çok yan 
lışm yanı sıra ortaya koydukları tavır ve parti 
zanhğın da partilerine ilgiyi artırdığım bildirdi. 
Avcı, 1993 yılında yapılacak olan İlçe, Î1 ve Bü 
yük kongre nedeniyle siyasi hayatın hareketli ve 
heyecanlı geçeceğini belirterek, ANAP’m büyüme 
hızının artarak devam edeceğini söyledi.

Gülbahar Evine Dön
yıl önce Gemlik’e gelerek Hamidiye Mahallesine 
yerleştiklerini bildirerek, kızının hiç bir sorunu 
nun olmadığını buna karşın neden evden kaçtığı 
nı anlayamadığını söyledi. Yılmaz, 4 ay önce Er
zincan’daki akrabalarını ziyarete gittiğini döndür 
ğünde kızım bulamadığını açıkladı.

4 aydır kayıp kızı Gülbahar’ı aramadık yer bı
rakmadıklarını anlatan dertli baba Şükrü Yılmaz, 
kızının kötü yola düşmüş olabileceğinden korktu 
ğunu belirterek hayatından endişe duyduğunu 
söyledi. Yılmaz, kızının sağlık haberini getirip ye 
rini bildirene 1 milyon lira ödül vereceğini ifade 
ettî.



Belediye Meclisi Olağanüstü Toplanıyor I
Gemlik Belediye Meclisi 26 Ocak Salı günü olağanüstü, 

toplanacak.
Belediye Başkanı Nezih Dimili, Hamidiye ve Osmaniye 

Mahallelerinde kat artırımı ile ilgili mağdur durumda olan 
vatandaşların bulunduğunu belirterek, bu vatandaşların 26 
Ocak tarihine kadar dilekçe ile başvurdukları takdirde, dİ
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Kötü hava koşulları nedeniyle “mağdur” edilmeyecekler

Mormorobirlik’ten
üreticiye
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Marmarabirlik Genel Müdürü Bekir Seymen, 
kötü hava koşulları nedeniyle zeytinlerin daneda 
ki özsuyunü çekerek buruştuğunu kaydederek, 460 
daneye kadar yapılan zeytin alıntılarını, 500 dane 
ye çıkardıklarını söyledi.

Yönetim Kurulunun aldığı bu kararın tüm Mar 
marabirlik Kooperatiflerine faksla iletildiğini kay 
deden Seymen, iyi seçilmiş, sağlıklı ağaçtan top 
lanmış (yere düşmemiş) 461-500 dane arası sağ
lam-Gemlik tipi siyah kıvırcık zeytinin kilosunun 
7 "bin İfra, su tipi zeytinin de 4 bin 700 liradan 
alınarak ayrı havuzlarda korunacağını açıkladı.

Seymen, düzenlediği basın toplantısında, zeytin 
alım kampanyasının başlamasından bu yana sür
mekte olan kar yağışı ve don olaylarının, zeytin 
üretlçisihi. büyük ölçüde mağdur durumda brak 
tığını anlatarak, /Birliğimiz eksper ve ziraat müh 
hendlsleri tarafmdan bağlı kooperatiflerimiz yöre 
leriride olayla ilgili olarak mahallinde yapılan in 
celemeler ‘ Sonucunda, bu doğal afetin zeytin mah 
sülünü kısmen dondurduğu ve yumuşamaya sebe 
biyet verdiği, bir bölüm zeytin ağacının da kış 
şartlan nedeniyle danedeki özsuyunu çekerek bu 
ruştuğu, dolayısıyla dane büyüklüğü ahm şartna 
meşine göre standartlara Uygun olduğu halde zey

tinin kilo kaybetmesinden dolayı barem tutmadı - 
ğı tesbit edilmiştir»' şeklinde konuştu.

Halen zeytin mahsulünün vüzde 30’unun hasat 
edilemsdiğ ne de değinen Seymen, «Mevcut şart 
lar karşısında birliğimiz desteği (Devlet destekle 
me) olmadan üretici tarafından değerlendirilme
si mümkün değildir» dedi.

Bu durumu Yönetim Kurulunun gözönüne aldı 
ğmı kaydeden Bekir Seymen, barem dışı kalan 
kıvırcıklaşmış zeytinin sofralık zeytin olarak de 
ğerlendirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Uygulamanın kesini kle üre* içinin lehine oldu 
ğunu da ifade eden Bekir Seymen, «Yönetim Ku 
rulunun aldığı bu karar Marmarabirlik’in her za 
man üretici ortaklarımızın yanında olduğunun 
inkar edilemez bir kanıtıdır» biçiminde konuştu.

Seymen kampanya döneminde 30 bin ton zeytin 
alimini hedeflediklerine de işaret ederek, kötü ha 
va koşullarının getirdiği buruşukluk nedeniyle, 
bu rakamın 27 bin tona düşebileceğini kaydetti. 
Bugüne kadar 227 milyar lira karşılığında 22 bin 
ton zeytin aldıklarını ve 102 milvar İranın da ü 
retciye ödendiğini kaydeden Seymen, kalan 125 
milyar liranın yüzde 50’sinin bugün ödeneceğini 
sözlerine' ekledi.

ATİLLA MUTMAN GEMLİK’TEYDİ...

‘BM’İN DURUMU HAZİN’
SHP İzmir Milletvekili ve Hükümetin Dış İliş 

k ler Komisyon Başkanı, hemşehrimiz Atilla Mut 
man, Bosna-Hersek’te yaşanan dram karşısında 
Birleşmiş Milletlerin tutumunu «Hazin» olarak ni 
teledi.

Geçtiğimiz hafta sonu ilçemize gelen Atilla Mut 
man, Ticaret Borsası tarafından düzenlenen gele 
neksel yemeğe katıldı. SHP Milletvekili Mutman, 
gazetemize yaptığı açıklamada Gemlik SSK Hasta 
nesine yapılacak ek poliklinikler için yönetim ku 
rulundan karar çıktığını da söyledi.

Atilla Mutman, Gemlik ile ilgili çalışmaları ve 
dış olaylarla i gili görüşlerini anlatırken Irak’ın 
Kuveyti işgalinden sonra BM’leıin başlattığı Kör 
fez Savaşından sonra varılan antlaşmaya Irak’ın 
uymadığını, Kuveyt’e son günlerde yapılan saldı 
rılarla bardağı taşırlıdığını ve kışkırtıcı tutumu 
nu sürdürdüğünü belirterek şöyle konuştu :

/Irak, BM yasaklarına uymak zorunda. Buna uy 
madiği zamanda sonuçlarına katlanma zorunda 
dır. Irak Körfez Savaşı sonrası zorunlu tesis edil 
miş durumu bozmamalıdır. ABD ve koalisyon ül 
keleri Irak’ı çok duyarlı bir şekilde izliyor. ABD 
nin son bombalama olayı duyulan tedirginliğin 
ve BM hükümlerine uymayan Saddam’a yeni bir 
ihtardır.»
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Atatürk Kordonu ile 
Muammer Aksoy Kordo
nu arasında kalan İskele 
Meydanı ve Hükümet bi
nası arasında yapılacak 
o. an çevre düzenlemesi 
ve parke taşı döşeme ça
lışmaları başladı.

SHF’ll Belediye Başka 
nı Nezih Pimili’nin 1993 
yılı çalışma programının 
başlarında yer alan İske

le ve- Hükümet Meydanı 
yeniden tanzimi çalışma 
lan önceki gün yapılan 
kazı çalışmaları ile başla 
dı. Belediye Başkanı Ne 
zih Dimili, yaza kadar 
Gemlik’m alt yapı ve yol 
sorunu ile çev.e düzenle 
mesi çalışm ılarının bü
yük hir bölümünü bitire
cekler ni, sırada Atatürk 
Kordonunun yeniden dü

YENİ ÇEHRE
zenlenmesi olduğunu.söy 
ledi.

Berıber'nde
d? Kaymakam Orh'n I 
şın olduğu ha de? çalışma 
lan denetleyâh Nezih Di
mi i, sorunsuz ve daha 
güzel bir Gemlik iç n el
lerinden geleni yaptıkla
rını vurguladı.
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2 Kuruluşa daha para cezası kesildi
Görçye geldiğinden bugüne kadar arıtma tesisi 

olmayan kuruluşların korkulu rüyası olan Kayma 
kam Orhan Işın, çevre kirlili! önleme çalışmala 
rı çerçevesinde Karsak Deresini kirleten 2 kurulu 
şa daha 12’şer milyon lira para cezası kesti.

Kaymakam Orhan Işın, yaptığı açıklamada, 
Karsak Deresini ve dolayısıyla Gemlik Körfezini 
kirleten, arıtma tesisi bulunmayan Akovahgil Di 
libas Sanayi ve Demirtaş Mermer Fabrikalarına 
12’şer milyon lira para cezası kestiklerini söyl’di.

Kaymakam Işın, arıtma tesisi kurmayan ve çev 
reyt kirletmeye devam eden kuruluşlara verilen 
cezaların artarak devam edeceğini bildirdi..

Ticaret Borsasından geleneksel yemek
Gemlik Ticaret Borsası geleneksel yemeği yap 1 

dı,
Atamer Turistik Tesislerinde düzenlenen yeme 

ğe, PYP Bursa Milletvekili Şükrü Erdem, SHP İz 
mir Milletvekili Atilla Mutm?n’in yanı sıra Gem 
İlk Kaymakamı Orhan Işın, Belediye Başk nı Ne 
zih Dimili, DYP İlçe Başkanı Abdullah Yenice, 
SHP İlçe Başkanı Mehmet Parlak, ANAP İlçe Baş 
kanı Nurettin Avcı, daire Müdürleri ye Ticaret 
Borsası yöneticileri katıldı.

3 yeni üye kayıt edildi

SHP Güçleniyor
SHP Gemlik İlçe Teş

kilatı güçlenmeye de- 
var ediyor. Geçtiğimiz 
hafta Salı günü parti bi 
nasmda yapılan toplan
tıda 30 yeni üye partiye 
kayıt oldu.
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Şenol Güzel danasına 
başlandı

Kanlı olay 
mahkemede

Bir süren önce meyda 
na gelen ve Şenol Güzel 
in ağır yaralanmasına 
neden olayla ilgili duruş 
maya As.iye Ceza Mahke 
nıe.inde başlandı.

Yaklaşık 1.5 ay önce 
Kumla yolu üzerinde 
meydana ge’.en olayda, 
Hüseyin Avcı’ya ait özel 
otomobilde tartıştığı
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CHP ilçe Kongresi 
24 Ocak’ta

Cumhuriyet Ha'k Perti 
si İlçe kongresinin 24 O 
cak 1993 Pazar günü ya
pılacağı bildirildi.

İlçe Başkanı Fikret 
Kumral yaptığı açıklama 
da, Demirsubaşı Mahalle 
si Çeşme Sokakta yapıla
cak olan kongrelerine 
tüm partililerin iştirak 
etmesini isteyerek kong
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CHP’den
Batıyı kınama

Yazısı Sayfa 4’te

RP İstanbul İl Balkanı 
E er d n Gemlik’te konuştu

RP’den Konferans
RP Gemlik İlçe Teşki 

latmın düzenled.ği 
"Güncel Konular” konu 
lu konferans yapıldı.

Be.ediye Düğün Salo
nunda yapılan konferan 
sa RP İstanbul İl Başka 
m Recep Tayyip Erdo
ğan, Bağcılar Belediye 
Başkanı Feyzullah Kıyık 
lı, Bursa İl Başkanı M.A1 
tan Karapaşaoğlu, îeç»3 
teşkilatı ile kalabalık
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‘Birleşelim’
1 İnan Tamer 

yazdı
I Yazıst 2, sayfada

DERTLİ KOCA KAÇAN KARISINI ARIYOR..

Evden Kaçan Kaçana
Cemal KIRGIZ

Gemlik’te evden kaçan kadın sayısı gün geçtik 
çe artıyor. 21 yaşındaki Gülbahar Yılmaz’dan son 
ra 3 çocuk annesi Fatma Temel (42)’de evden kâ 
çan kadınlar kervanına katıldı. ,

Dertli koca Niyazi Temel ,(47) 23 yıllık evli ka 
rısmın son günlerde bunalım geçirdiğini belirte
rek, 5 Ocak’tan beri bi'r haber alınamadığını, ba
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Ali Biliz 
Disipline
Verildi

DYP Gençlik Korniş 
yonları Genel İdare Ku 
ruhi (GİK) üyesi Ali Bi
liz, İlçe Yönetim Kurulu 
tarafından İl Disipdn Ku 
ruluna verildi.
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Video ve Televizyon çalındı

Gemlik Lisesinde
Hırsızlık

Gemlik Lisesi Müdür 
Odasında bulunan tele
vizyon ve video kimliği 
«belirsiz hırsızlarca çalın
dı.

Önceki hafta pazar gü
Devamı Sayfa 4’te

EGİT-SEN’de Değişim
EĞİT-SEN Gemlik Şubesi geçici Yönetim Kuru 

lu yeniden belirlendi.
Geçtiğimiz Haziran ayında Tüzel kişilik kazanan 

Eğit-Sen Gemlik Şubesin'n kurucu yönetim kuru 
lu üyelerinden bazıları yapılan seçimle değişti. 
Eğit-Sen ilçe yönetim kurulu başkanlığına yeni

Devamı Sayfa 4’te

TAŞI GEDİĞİNE

9
9
9
9

9
9

MÜTEFERRİK...
HİNOĞLU HİNLİK
KÜSURATLAR OLUVERİYOR BİNLİK
MÜTEFERRİK, ÇİBİNLİK...
BİZİM PTT, RPT, RPT..
DİYOR, LANGIRT KOY SEPETE...

M 
£ 
£ 
£ 
£
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ÇATAK GİYİM DEN
Müşterilerine yeni bir 

Hizmet daha

Deri montlar, Napalar, Süet* 
ler Nubukj Montlar şimdi 
uygun taksitlerle ÇATAK

GİYİMDE 2002 JE AN S Kot
lar Kadifeler Triko ve göm
lek çeşitleri Çatak Giyimde

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

DİKKAT JUMBO
Jumbo ürünlerinde fırsat
Peşin Fiatına 8 ay vade 
GELİN GÖRÜŞELİM

Çin Çin Züccaciye
"X v

Y«Nİ ÇARŞI NO, S« GOMLÎK

Not : Kampanyamız 23.01 1993 
tarihine kadar uzatılmıştır.

SIRASI GELDİKÇE

CHP Cumhuriyet Halk Partisi Anadolu ve Ru
meli Müdefa-i Hukuk Cemiyetlerinin birleşip, si
lahlı düşmanı kovan Milli güç. Ticari kapitalas 
yonlara son veren, ulusal sularımızda Şanlı Bay 
rağunızı dalgalandıran siyasi otorite, Türkiye Cum 
huriyet’ini kuran, koruyan, atılımcı, devrimci, 
yurtta ve dünyada barışı isteyen ve savunan, 
kimsenin toprağında gözü olmayan, hudutları Mi- 
saki Milli İle çizilmiş vatanımızdan bir karış top 
rağı vermeyen ve vermeyecekleri çok iyi bilinen 
vatanseverlerin ocağı.

Hizmeti, gücü ve işleci çok iyi bilen bu büyük 
varlıktan hoşnut olmayanlar, o’na saldıranlar, o’n 
dan kurtulmak, o’nun gücünü nasıl kırar yok ede 
riz hesaplan içinde oldular hep. İçlerinden çıkan 
lar, parti kuranlar oldu. DP, Güvenpartisi, Cum
huriyetçi Parti kuruldu, kurduruldu. Bütün bun
lara rağmen CHP daha güçlü olarak varlığım sür 
dürdü, kamuoyunu etkiledi, iktidar oldu zaman 
zaman CHP böldürülerek küçültilemiyor, güçsüz 
ve etkisiz kılınamıyordu. CHP’den kurtulmak an
cak o’nu kapatmakla belki mümkün olabilirdi.

1971 askeri darbesinde, o günün CHP Genel 
Başkam Sn. Ecevit «Bu darbe CHP’ye yapılmış
tır» diye adını koyunca, CHP’yi kapatmaya cesa
ret edilemedi. Bazı şartların oluşması beklendi

12 Eylül’de askeri bir hareket yapıldı. Demok
rasi askıya alındı. Siyasi çalışmalar yasaklandı. 
Parti Genel Başkanlan göz hapsinde tutuldu. Si
yasi görüş beyanları yasaklandı. Darbeciler tedir
gindi. Siyasi parti üst düzey yöneticilerine 10 yıl 
lık seçim yasaklan kuruldu ve siyasi partiler ka
patıldı. ~

Kendilerinin Atatürk’cü olduklarım söyleyen 
beş Generalin buyruğu ile Atatürk’ün ve aziz Mil 
letimlzin en büyük eseri CHP, vatanı kurtarmak 
ve vatanı yüceltmek için kurulan. CHP bir süre 
için kapatıldı. Çok geçmeden, demokrasiden vaz
geçmeyecek, demokrasiyi benimsemiş Türk Ulusu, 
siyasi yasaklan kaldırdı.

Siyasi partilerin kapatıldığı dönem içinde; yeni 
partilerin kurulmasına izin verildi. Üç partiden 
başka partinin seçimlere katılmasına izin verilme 
dİ. SODEP seçimlere sokulmadı. Sosyal demokrat

BİRLEŞELİM...
iftarı Tome*

görüntülü Halkçı Parti, mecliste 115 milletvekili 
ile yer aldı. Daha sonra, yasağı kaldırılan Bülent 
Ecevit, DSP’yi kurdu.

Halkçı Partinin önde gelen yöneticileri, bölü
nen sosyal demokratlan birleştirmek için çok ca
ba harcadı. Aydın Gürkan’ın üstün gayretleri 
SHP çatısı altında birleşüdi. DSP lideri, bir türlü 
birleşmeye razı olmadı. Halende olmamakta, bir
leşmenin DSP’de kendisinin iradesi doğrultusun
da olmasını şart koşmakta.

9 Eylül 1992 çok önemli birgündü. CHP yine 
bir 9 Eylül günü kurulmuş, ikinci kez, kaldığı 
yerden siyaseti atılıyordu. Kurultay toplandı. 
SHP’de üç kez Genel Başkanlığa aday olup, kay
beden Sn. Deniz Baykal ve etrafında toplanmış 
bir kişi SHP’de kendileri için siyasal ikbal kal ' 
mayınca, CHP’yi ele geçirdi. Bence CHP işte o | 
gün ölü doğdu. Gümbür gümbür geleceklerini söy ] 
leyenler, paldır küldür ayrılır oldular. Baykal’ın j 
birleştirici bir tutum göstermemesi, koltuğundan 
olma endişesi CHP’nin gelişmemesine başlıca et- I 
ken.

CHP’nin, büyük manevi varlığını zedelemeye, 
o’nun hizmetlerini yok saymaya, Altıok’a yeni yo 
rumlar getirmeye, bir asra yakın eskimeyen ilke- । 
leri, eskimiş gibi göstermeye yıllarca CHP’li olma ' 
run onurunu taşımış blzler, sosyal demokratların ı 
birleşmesine taban olarak, anadolu aydınlan ola
rak sahip çıkmalı, dur demeliyiz.

CHP’nin sahibi ne İnönü, ne Ecevit ve ne de 
Baykal’dır. CHP’nin asıl sahibi halktır. Bizleriz, 
onlar ise vekildir, emanetçidir. Onları, yıllarca 
hizmet verdiğimiz davada birleştirmek sîzlere dü 
şüyor. Haydi dostlar, arkadaşlar, Danış Beyler, 
Tamer’ler, Buluk’lar, Güllüler, Dimililer, Ekim 
ler, Albeyler, Mutman’lar, Çetinler, Yeşildal’lar, 
Şimşekler, Yıldırımlar, Özalp’ler, Türeler, Kum 
ral’lar, Parlaklar, Koç’lar, Esenler ve yüzlerce, 
binlerce eski CHP İller birliğe, beraberliğe çağrı 
türküleri söyleyelim. BİRLİKTEYİZ, BİRLİK İSTİ 
YORUZ DİYELİM. GEMLİK BU İŞTE ÖNCÜ OL
SUN. CHP’DE HEP ÖNCÜ OLDUĞU GİBİ.

HAYDİ DOSTLAR, HAYDİ ARKADAŞLAR, BİR 
LİĞE, BERABERLİĞE...

BSB HB3

MATBAACILIK 
Düğün - Sünnel - Nişan 

Yapacaklar 
DAVETİYEMİZ BİZDEN

Türkiyenin en kaliteli ve 
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım
TĞÜNDE TESLİM

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik
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spor spor spor spor spor
GEMLIKSPOR ŞAMPİYONLUĞU ELİNDEN

KAÇIRDI..

Yine bize hasret
Yine bize hüsran var

Pazar günü Bursa Voledrom iç sahada oynanan 
ve seyirci rekoru kınlan maçta 5’nci grupta şam 
piyonluk mücedelesi veren Gem’iksyor ve Mako 
spor karşı karşıya geldik. Gfemlikspor geçtiğimiz 
ytl S. Merinos maçında olduğu gibi bu yılda Ma 

j. kospor’a yenilerek şampiyonluğu rakibine bıraktı.

Makospor 3 Gemlikspor 2
SAHA : VELEDROM İC

HAKEMLER : İsmail Zeybek 3, Taner Öncel 3, 
İlhan Dağlı 3.

MAKOSPOR : Mustafa 2, Hüseyin 2, Esat 3, Le 
vent 3, Şeftin 3, Bülent 4, Ruşen 2, Nedim 1, Bar 
boros 3, Sunay 3, Feyyaz 1, Serkan 1, Mehmet 2.
GEMLIKSPOR : Haşan 1, Gökhan 1, Okan 3, 

I Şükrü 1, Mehmet 1, Celal 2, Gökhan 2, Cevat 1, 
Ender 2, Kubilay 2, Emin 1, Şenol 3, Savaş 2.

GOLLER : Dk. 39 Barbaros, 47,82 Ruşen, 52 
Şenol 89 Okan.

KIRMIZI KARTLAR : 58 Hüseyin, 83 Ceal.

. Sümer 1 S. Merinos 5
SAHA GEMLİK

; HAKEMLER Serdar Kızftan 3’ Süleyman 
' Mutlu 3, Vedat Batmaz 3.

SÜMER : İbrahim 1, Kemal 2, B lal 2» Muham 
met Î.Turgan 2, Şenol 1, Secaaddin 2, İsmail 2, 
Erhann 1, Canip 2, Turgut 3.

MERİNOS : Özcan 3, Can 2, Ayhan 3, Ekrem 
3, Ercan 3, Sedat 3, Ebubekir 4, Muhsin 2, Erol 
2, İsmail 2, Alper 3, Tahirhan 1, Barış 2.

GOLLER : Dk. 20,75 Ayhan, 28 İsmail, 38 Al- 
- per, 70 Ebubekir, 80 Turgut.

Çırak ranıyor
KÖRFEZ MATBAASINDA YETİŞTİRİLMEK 

ÜZERE ÇIRAKLAR ARANIYOR.

TEL : 31797 GEMLİK

GEMLİK'TE EV LENİN |
ÖZEL COCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ - X 

BİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME YERİ - U
GUSULHANE - EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR 

TESİSLERİ Y
20 MİLYON PEŞİN - 2 MİLYON TAKSİT A 

98 m2 80 MİLYON 6 VE 12 AYDA
TESLİM î

’ GEMLİK * KUMLA * ARMUTLU’DA SATILIK A 
ŞAHANE DAİRELER ”

। Yaprak Ticaret 0
Gemlik : PPT karşısı Tel : (9-251) 21736

F KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel : (251)85773 J 

f BURSA ' Haşim İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2 n 
' İNEGÖL : tazlar Cammiyanı Tel : (253)34949 X

İZMİT : Fethiye Cd. özsoy İşhanı Kat 2 X 
Tel : (9-21)218643

ı ESKİŞEHİR : Hamamyolu Tel ; '9.22)336362

Küçük Kumla Bertesi - Büyük Kumla - Karacaali - Narlı 
Köyleri Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Tüzüğü

Bu kurul derneğin hesaplarını ve çalışmalarını 
devamlı denetleyerek azami altı ayda bir hazır
layacağı raporları yönetim kuruluna ve toplandı 
ğında genel kurula sunar. Ayrıca üyelerin dernek 
çalışmaları hakkında ihbarları üzerine de rapor 
hazırlayarak gereğini yapar. Yönetim kurulu her 
türlü hesap ve işlem dosyalarım talebinde denet
leme kuruluna göstermeye mecburdur. Yönetim 
kurulu denetlemelerde zorluk çıkardığı takdirde 
kurulu zabıtla bunu tesbit eder ve genel kurulun 
toplantıya çağrılmasın^ -.sağlar. Suç teşkil eden 
hususların tesbiti halinde durumu ilgili makamla 
ra iletir.

Madde 19— Genel kurulca yapılan seçimi izle
yen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tara 
fından sayılan organlara seçilen asil ve yedek üye 
lerin ad ve soy adları,;baba adları, doğum yeri 
ve tarihleri, meslekleri v>e ikametleri demek mer 
kezin n bulunduğu yerin en büyük mülki amirli 
ğine yazı ile bildirilir.

ŞUBE KURULUŞLARI :
Madde 20— Derneğin, şubesi yoktur.
Madde 21— Üyeler yılda 12.000 TL. üye aidatı 

öderler. Bu miktar yıllık olarak verilebileceği gibi 
aylık taksitler şeklinde de ödenebilir. Ödeme şekli 
ve zamanı üyenin talebide . göz önüne alınarak 
yönetim kurulunca tesbit ed.lir. Yapılan bu tes 
bit her üye için kayıt defterine işlenir.

TÜZÜK DEĞÎŞİKLÎĞÎ :
Madde 22—Derneğin tüzüğü merkez genel ku 

ruluna iştirak eden üyelerin üçte ikisinin çoğun
luğu ile değiştirilir. Yapılan değişiklik kuruluşta 
ki usûle göre ilan ettirilerek kesinlik "kazanır.

DERNEĞİN GELİRLERİ :
Madde 23— perneğin gelirleri şunlardır.
1— Giriş ve üye aidatı
2— Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen pi 

yango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışma 
sı ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelir 
ler. - ■ ■ __• ■ a

3— Derneğin mal vatlığından elde edilen gelir 
ler. ■

4— Bağışlar ve yardımlar
5— Yardım toplama hakkmdaki mevzuat hü

kümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yar 
dunlar. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel 
kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alma 
sı içişleri Bakanlığının izni ile olur.

TUTULACAK DEFTERLER :
Madde 24— Dernek aşağıdaki yazılı defterleri 

tutar.
- 1— Üye kayıt defteri, derneğe girenlerin kim 

İlkleri, demeğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık al 
datları bu deftere yazılır.

2— Karar defteri, yönetim kurullarının kararla 
n tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve 
kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3— Gelen ve g den evraf defteri, gelen ve gi 
den evrak tarihi ve numarası bu deftere kayıt 
olur.

4— Gelir ve g der defteri, dernek namına alı 
nan bütün paraların alındıkları ve harcanan pa

KAYIP

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden almış ol 
duğum C sınıfı ehliye'imi, 16 RD 516 plakalı Skj 
do marka araca ait ruhsatımı ve araçla ilgili vb 
kaletmemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Mustafa OĞUZ

KİRALIK DÜKKAN
PAZAR CADDESİNDE BİFA APARTMAN ALTI 
50 m2 DÜKKAN KİRALIKTIR.

TEL : 30328 GEMLİK

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
Nüfus cüzdanımı, SSK’den aldığım Sağlık karne 
mi ve Açık öğretim Öğrenci kimlik kartımı kay
bettim. Hükümsüzdür.

raların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak 
deftere gösterilir.

5— Bütçe ve kesin hesap bilanço defteri, bütçe 
kes.n hesap ve bilançolar bu deftere çekilir. .

6— Alındı belgesi kağıt defteri
7— Demirbaş defteri, derneğe ait demirbaş eş 

yalar bu deftere işlenir. Sayılan bu defterlerin 
Noterden tastikli olması zorunludur.

Madde 25— Dernek gebreleri alındı belgesi ile 
toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu 
belgeleri saklama süresi özel kanunlarda gösteri 
len daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kal 
mak üzere beş yıldır dernek gelirlerinin alınma 
smda kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlı 
ğınca bastırılır. Derneğin talebi üzerine 30 gün 
içinde bu belgeler verilmez ise kanundaki usûle 
göre dernekçe bastırılan alındı belgeleri mahallin 
en büyük mülki amirliğine onaylattırılarak bağış 
ve aidat kabulünde kullanılır. Maliye Bakanlığın 
ca resmi almdı belgesi sağlandıktan sonra deme 
ğin bastırdığı özel alındı belgeleri kullanılmaz. 
Bağış ve aidat toplayacak kişi ve kişileri dernek 
yönetim kurulu karan ile belirtir ve bu karar o 
yerin en büyük mülki amirliğince tescil edilir. 
Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler 
vererek bunlar karşılığında para ve başkaca yar 
dım toplamak yasaktır.

TAŞINMAZ MAL EDİNME :
Madde •îlö— Pertıek' amacını gerçekleştirmek 

için bağış ve satın alma yolu ile taşınmaz mal 
edinebilir. Bunları satabilir. Hibe ve terk edebilir.

Dernek ikametgahı ile amaç faaliyetleri için 
gerekli oranlarda başka taşmmaz mala sahiy ola 
maz. Derneğe- satın alman ve vasiyet yoluyla der 
neğe intikal eden taşınmaz mallar demek adına 
tapuya tescilinden îtibâfen 3 ay içinde İçişleri 
Bakanlığına bildirilir.

DERNEĞİN' SANDIK KURMASI :
Madde 27— Derneğimiz yardım sandığı kurmaz 
LOKAL AÇMA :
Madde 28— Dernek merkezinin bulunduğu yer 

de mahallin en büyük mülki amirliğinden izin al 
mak ve kanunlara aykın davranmamak şartı ile 
birer lokal açıp işletebilir.

DERNEĞİN FESHİ VE. MAL VARLIĞI 
TASFİYESİ " J
Madde 29— Genel kurulun demeğin feshine 

karar alabilmesi için tüzüğe göre genel kurula ka 
tılma hakkına sahip bulunan demek üyelerinin 
en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması 
şarttır. Bu toplantıda çoğunluğun sağlanmaması 
halinde üyeler usulüne uygun olarak ikinci toplan 
tıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı 
ne olursa olsun fesih kcnusu görüşebilir. Feshe 
ilişkin kararın ise toplantıda hazır bulunan üye 
lerin üçte ikisi çoğunluğu ile verilmesi zorunlu 
dur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafmdan 
beş gün içinde mahallin en büyük amirliğine ya 
zı ile bildirilir.

Madde 30— Fesih halinde derneğin menkul ve 
gayrimenkul mallan Küçük Kumla Belediyesine 
devir edilir.

EMRE KUNDURA
KALİTEDE GÜVENCE DEYİNCE AKLA 

EMRE KUNDURA GELİR 
GELİN GÖRÜN VE GÜVENİN

O SİZE HEP GÜVENİYOR

EMRE KUNDURA
TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA 

ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR.

EMRE KUNDURA SİZLERE 
SEMPATİ VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP 
HİZMETİNDE GÜVEN VERMEKTEDİR.

EMRE KUNDURA
PAZAR CAD. NO. 1 GEMLİK’DE.DİR.

Ülkü Demlrcloğlu



SAHİBİ VE SORUMLU 
MODÛRÛ : KADRİ ÖDLER

YIL 20 SAYI 943 FİYATI 1000 TL. KDV Dahil
Kuruluş Tarihi : 16 Haziran 1973 

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

YÖNETİM MERKEZİ :

İstiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 34223 GEMLİK
DİZGİ VE BASKI

Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797 
T -^T’Tr-jTTT- Trır-Trm-mrıv. ir , at—«zSKaSsaı:
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BM'in Durumu Hazin
BOSNA HERSEK

. Atilla Mutman, BM’lerln Irak’taki olaylara kar 
şı gösterdiği tutumu Bosna-Hersek’te yaşanan o 
taylara karşı aynı duyarlılıkla göstermediğini de 
belirterek, /BM’nin Bosna-Hersek olaylarına karşı 
son adığlı karar çok hazindir ” dedi.

Atilla Mutman konuşmasında Batının Bosna ko 
nusunda zaman yitirmeden '•S baskı uygulaması 
gerektiğini, bu konuda belirgin hareketlerin baş 
ladığını söyledi. Mutman, sözlerini şöyle tamamla 
dı :

«Batı dünyası zaman geçirmeden bu haksızlığı 
durdurmak için harekete geçmeli. Irakta uygula 
nan baskı Sırplara da uygulanmalı» u.

Mutman Gemlik Devlet Hastanesinin Bağ-Kur 
dan atacağı otan 526 milyon liranın 
bir bölümü için girişimlerde bulunduğunu, Gem 
İlk Lisesinin sıra ve bilgisayar ihtiyacından sonra 
hazırlanan ek ödeneğin çıkarılmasına katkıda bu 
lunduğunu belirterek, «Belediyeye 100 milyon lira 
Maliye Bakanlığından hibe çıkardık. Çevre Baka
nı ile görü*°rek bir çöp kamyonu veya vidanjör 
için söz aldım. Yakmda Bakan Doğancan Akyü 
rek ve ekibi Gemlik’e gelerek çevre sorunlarını, 
bilhassa körfez kirlenmesini yanından inceleyip 
önlemler atacak. Çevre komisyonunda Gemlik Kör 
fezinin durumunu dile getirdim. Yakında çıkanla 
cak yeni bir yasa ile çevreyi kirletenlere ağır ceza 
lar gelecek» dedi.

Belediye Meclisi olağanüstü
lekçelerinin plan bazında incelenerek Meclis’te 
tartışılacağını söyledi.

Başkan Dimili, son bir plan revizyonunun yapı 
lacağını kaydederek, olağanüstü mecliste görüşü 
lecek olan imar dilekçelerinin komisyondan geç 
tikten sonra Şubat Dönemi olağan meclis görüş 
melerinde karara bağlanacağım bildirdi.
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E düzenlemesiyle açılışına katı-5 
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3
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Ali Biliz Disipline verildi
DYP ilçe Başkam Ab 

dullah Yenice, konuyla 
ilgili olarak yaptığı açık
lamada, Biliz’in parti 
program ve tüzüğüne ay 
kırı hareket ettiğini be
lirterek, disiplinsiz hare
ketlerinden dolayı böyle 
bir karar alındığını söyle 
di. tlçe Başkam Yenice, 
/GİK üyemiz Ali Biliz 
defalerce ikazımıza rağ 
men, bazı disiplinsiz dav 
ranışlardan bir türlü vaz 
geçmemiştir. Bunların 
başında kamu görevlileri 
ni parti nüfusunu kulla 
narak rahatsız etmek, yi 
ne parti nüfusuyla parti 
11 diğer arkadaşlar hak 
kında konuşmak, parti

RP*den
dinleyici katıldı.

Bosna Hersek’e . gi
den ve Oraçha cephesin 
de Boşnaklarla birlikte 
Sırplara karşı çarpışan 
Halil Kuçcu adlı genç 
Sırpların yaptığı vahşeti 
dile getirdi.

CHP ilçe
re sonrasında! parti prog
ram ve tüzüğüne göre 
daha aktif bir politika 
yürüteceklerini söyle
di.

Kanlı olay
arkadaşı Şenol Güzel’iba 
şından vurarak yarala
maktan tutuklu bulunan 
Mustafa Küçükbattal 17 
isimli sanık ile birlikte, 
özel otomobilin sahibi 
Hüseyin Avcı ile olaya a 
dı karışan Bilal Kara’mn 
ifadesi alındı. Olay anın 
da aynı araçta bulunan 
Abdullah Ballı ise duruş 
maya gelmedi.

Olayda yaralanan Şe
nol Güzel’ide dinleyen 
yargıç, Mustafa Küçük- 
batal’ın tutukluluğunu 
devam kararı verdi. Hü
seyin Avcı, Bilal Kara ve 
Abdulla Ballı’nın da tu- ( 
tuksuz yargılanacak
lar.*

program ve tüzüğüne ay 
kırı olarak parti disiplini 
ni rencide etmek, Genel 
Başkammız Başbakan Sü 
leyman Demirel’in ismi 
ni kullanarak parti ahla 
kını istismar etmek geli 
yor. Kendisinden bir çok 
şikayet alıyorduk, bir tür 
lü bizi dinlemiyordu. Bu 
kararı almak zorunday
dık» dedi.

DYP tlçe Başkam Ab 
dullah Yenice, ilçe yöne
timi olarak partilerinden 
kim olursa olsun disiylin 
siz, yarti yrogram ve tü
züğüne aykırı hareket e 
den herkesin kendilerini 
karşılarında bulacağım 
söyledi.

Gemlik Lisesinde 
nü meydana gelen ilginç 
olayda hırsızlar açık ka
tan bir pencereden içeri 
girerek Müdür Odasının 
kapışım zorlamadn açtı 
lar. Odada bulunan Ves- 
tel marka video ve renk 
li televizyonu çalarak 
kaçtılar.

Hırsızlık olayı! Lise 
Müdürü Nevzat Gür’-ün 
pazartesi} günü odasına 
girmesiyle meydana çık
tı. Hırsızlıkla ilgili soruş 
turma gizlilikle yürütü 
lüyor.

SHP
güçleniyor

SHP tlçe Başkam 
Mehmet Parlak, Beledi
ye meclis üyeleri Nazım 
Karagöz, Ali Mutman ve 
Yönetim Kurulu üyeleri 
tarafından yapılan top
lantıda üye kayıtlarının 
yanı sıra 18 Ocak 1993 
günü Bursada yapılan 
Belediye Başkanlarıyla 
Îİ, tlçe ve Belde Parti 
Başkanla», Yönetim Ku 
rulu üyelerinin katılaca
ğı toplantıyla ilgili gö- 
rüşleralındı..

KAY I.P

Gemlik Tekel Müdürlüğünden almış olduğum
496651 nolu Tekel Fatura defterimi kaybettim. 

Hükümsüzdür.

İbrahim ARI

SATILIK

SEMERCİLER YOKUŞUNDA 37 m2 DÜKKAN 
SAHİBİ ELİYLE SATILIKTIR.

(Börekçi Ömer’in yanı)

TEL : 20942.

BATININ BOSNA POLİTİKASINI ELEŞTİRDİLER

CHP’den Batıya Kınama
CHP Gemlik İlçe teşkilatı yayınladıkları basın 

bildirisinde Bosna-Hersek’te devam eden Sırp kat 
ilamı ve bu katliama ABD ve Avrupa ülkelerinin 
ilgisizliğini kınadılar.

Bosna’nın gün geçtikçe artan Sırp katliamı kar 
şısında yok edildiği öne sürülen bildiride, BM’nin 
Bosna’ya müdahale etmesi için petrol çıkmasınımı 
beklediği belirtildi. CHP bildirisinde şöyle denildi.

«Biz diyoruzki Bosna’lılarm artık siyasi şovla», 
göstermelik BM kararlarını izleyecek vakti kalma 
mıştır. Çünkü orada bir ulus yok edilmektedir. 
Yarın her şey geç olabilir. Demirel hükümetinin 
bu sorunun üzerinde gereğinden daha fazla özen 
le durması gerekmektedir.»

Lise’de Rock Şöleni
Gemlik Lisesi öğrencileri üe Körfez FM radyo

sunun ortak organizasyonu ile düzenlenen Rock’n 
Roll şöleni büyük ilgi gördü.

Bosna-Hersek’teki müslümanlar yararına düzen 
lenen Rock’n Roll konserine katılan yaklaşık 500 
genç, müzik şölenine katılan Rock grublannm 
sarsıcı müziğiyle adeta kendinden geçti. Gemlik 
Lisesi Spor Salonunda düzenlenen Rock Konseri 
ne «Suskeckt, Bohem, Death.Traajeckt» ve «Pro 
test» gruptan katıldı.

Rock’n Roll şöleninden elde edilen yaklaşık 20 
milyon liranın Bosna-Hersek’teki müslümanlar 
için Bankaya yatırılacağı bildirildi.

Eğit-Sende değişim
den Abdullah Çelik getirilirken yönetim kurulu 
üyeleride şu isimlerden oluştu.

Örgütlenme Temsilcisi Ümran Akyavaş, Mali 
Temsilci Semahat Narin, Eğitim Temsilcisi Erol 
Taban, Özlük işler ve Hukuk Temsilcisi Cengiz 
Ersoy.

iskele Meydanı Bekar yokuşundaki binalarında 
yeni yönetim kurulu basma tanıtan Şube ilçe 
Temsilcisi Abdullah Çelik, tüm eğitim emekçileri
ni Eğit-Sen çatısı altında toplanmaya çağırarak, 
«Memur Sendikacılığı tüm zorluk ve engellemele 
ri aşarak önce Eğitim İş kolunda çalışanlann ka 
falannda meşrulaştı. Bu meşruyet kamuoyuna da 
mal olmuştur. Günden güne gelişen sendikacılık 
hareketi İLO Sözleşmelerinin onayı ile uluslarara 
sı yasal güvenceye kavuşmuştur. Haklar bu hak
lan almaya yetecek gücü olanların baklandır, bl 
linçinden hareketle tüm eğitim emekçilerini Eğit 
Sen çatısı altında toplanmaya çağırıyorum» dedi.

Evden kaçan kaçana
şına kötü bir iş gelmesinden korktuğunu söyledi. 
Niyazi Temel, Gemlik’te tuhafiyecilik yaparak ge 
çimlerini sağlamaya çalıştığım, karısı Fatma Te 
mel’ln de yaklaşık 2 yıl önce eve gelir getirmek 
amacıyla Umurbey Ortaokulunda hizmetli olarak 
çalışmaya başladığım bildirdi.

Üniversite ve Lisede okuyan 3 çocuk sahibi ol 
duklarım vurgulayan Niyazi Temel, «Son zaman 
tarda geçim sıkıntısı çekiyorduk. Bu yüzden sık 
sık bunalıma giriyor, dert yanıyordu. 5 Ocak ta 
rihlnde evden yine İşe çıkmıştı. Okuldan çıkışta 
bir daha eve dönmedi. Okuldan çıkarken görül 
müş bir daha haber alamadık. Hayatından endi 
şe ediyorum. İnşallah başına kötü bir şey gelme
miştir» dedi.

Dertli koca Niyazi Temel, eşini gören ve yeri 
ni bilenlerin Orhangazi. Mahallesi Kumla Caddesi 
Yüksek Kaldırım Sokak No. 6’ya da 20634 nolu 
telefona bildirmelerini İstedi.



Meclis Olağanüstü Toplanıyor
Gemlik Belediye Meclisi bugün olağanüstü toplanıyor.
Hamidiye ve Osmaniye Mahallelerinde kat artırımı ile il 

gili mağdur durumda olan vatandaşların imarla İlgili dilek 
çelerini görüşmek üzere bugün saat 14.00’de Belediye Mec
lis Salonunda toplanacak olan meclis, bu dilekçeleri plan 
bazında inceleyerek Şubat dönemi toplantılarında görüşmek

Devamı Sayfa 4’te

Uğur Mumcu’nun öldürülmesine

Katillere
tepkiler sürüyor

Lanet Yağıyor
★ CUMHURİYET GAZETESİ YAZARI, GAZETE-I YAZAR,' ARAŞTIRMACI, HUHUKÇU, TERÖR UZMANI, ATATÜRK İLKELERİNİN YILMAZ 

SAVUNUCUSU, UĞUR MUMCU’NUN KALLEŞLE BİR KATLİAMA KURBAN GİTMESİ TÜM YURTTA OLDUĞU GİBİ İLÇEMİZDE DE KINAN
DL

★ SİYASİ PARTİ İLÇE BAŞKANLARI, EĞİT SE^, ROTARY KULÜP, TİCARET ODASI DİŞ HEKİMLERİ ODASI, ECZACILAR ODASI, 
MİMARLAR ODASI, İNŞAAT MÜH. ODASI TEMSİLCİLERİ OLAYI KINADILAR.

Cemal KIRGIZ

Terör, bir demokrasi savaşçısını daha şeh’.t et
ti. Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Gazeteci yazar, 
araştırmacı, huhukçu, terör uzmanı, Atatürk ilke 
lerinin yılmaz savunucusu, demokrasi ve insan 
haklan düşmanlarının düşmanı, araştırma gaze 
feciliğinin öncüsü Uğur Mumcu, pazar günü evi
nin önünde kalleş bir suikast sonucu katledildi.

Her yazısında teröre karşı çıkan, terörün perde 
arkasındakileri gün yüzüne çıkarma savaşı veren, 
terörün tırmanacağına dikkat çeken, islami ö güt 
lerinin giderek tehlikeli bir tırmanışa geçtiğini 
söieyen ve bu tırmanmanın yalnızca cuntalar eliy 
le, emperyalizmin çıkarlarına yarayacağım sürek 
li yazan Uğur Mumcu, evininn önünde arabasına 

konulan tahrip gücü yüksek bir bombanın patla 
masıyla paramparça oldu. Mumcu’nun ka'leşçe 
katledilmesi tüm dünyada ve yurtta olduğu gibi 
ilçemizde de kınandı.

Büyük Gazetecinin katledilmesi ile ilgili üzün 
tülerini dite getiren DYP ilçe Başkanı Abdullah 
Yenice, Mumcu’nun öldürülmesini demokrasiye 
vurulan bir darbe olarak nitelendirerek, «Yazık 
oldu. Ne söylesek boş, diteriz katilleri kısa sürede 
yakalanır. Üzüntülüyüz» dedi.

SHP İlçe Başkanı Mehmet Parlak’ta yaptığı a 
çıklamada, suikastta Uğur Mumcu’ya değil, Ata 
türkçülüğe, demokrasiye ve laikliğe yapıldığını be 
lirterek, cinayeti üstlenen islami terör örgütleri 

nin amaçlarının din ve İslam devleti olamıyaca- 
ğını ve bunun terörle kanla yapılamıyacağım söy 
ledi. Parlak, katillerin biran önce yakalanarak 
adalete teslim edilmelerini istedi.

ANAP İlçe Başkanı Nurettin Avcı’da, Atatürk 
çülüğün, laikliğin ve demokrasinin törörle sindi 
rilmiyeceğini bildirerek, cinayeti kınadıklarını söy 
ledi.

Bu arada CHP İlçe Başkanı Fikret Kumral’da 
yaptığı açıklamada, Mumcu .suikasttaki demokra 
si açısından büyük bir kayıp olduğunu, Türkiye 
de Mumcu gibi insanların, gazetecilerin çok en

Devamı Sayfa 3’te

DYPDE İÇ MÜCADELE SÜRÜYOR
CEMAL KIRGIZ

DYP İlçe kongresi yak 
laştıkça adaylar arasın
daki rekabetde kızışmaya 
başladı.

Mart ajanda yapılacak 
ilçe kongresinde daha ön 
ce ilçe Başkanı Abdullah 
Yenice’ye karşı adaylığı
nı açıklayan İnşaat Mü
hendisi Yıldırım Akıncı, 
DYP Kadın Komisyonu 
Başkam Şevim Koçdemir 
e ait emlakçı dükkanı
nın açılışına partisinden 
ayrı olarak «DYP Yeni
likçiler Grubu» yazılı çe
lenk göndermesi kongre 
ye 2 ay kala heyecam ar 
tirdi.

İlçe Başkanlığının 2 a 
dayı arasında daha önce 
de Bursa İl Başkam îd- 
ris Sevinç’in partiyi ziya 
reti sırasında da üye ka 
yit formları nedeniyle tar

taşma çıkmıştı. Kendile 
rine «Yenilikçiler» grubu 
adını veren Yıldırım A- 
kıncı tarafı topladıkları 
200’den fazla üye kaydı- I 
m âl Başkam İdris Se
vinç’ vermek istemiş, bu 
İlçe Başkam Abdullah 
Yenice tarafından engel-

BP ve Rotary’den
Bp ve Gemlik Rotary 

Kulübü işbir.iğiyle başla 
talan 6 haftalık İngilizce 
Dil Kursu sona erdi.

.Gemlik Ticaret Mes
lek Lisesi ve Gemlik Li
sesinde yaklaşık 250 Lise 
birinci sımfı öğrencisine 
Aralık aya başından itaba 
ren 6 hafta süreyle ücret 
siz verilen İngilizce Pe
kiştirme Kursu sonunda 
başarılı öğrencilere de

HAFTAYA BAKIŞ

LANET OLSUN
Kadri Güler

Yazdan kalma bir gün...
Doğaya dökülmüş insanların yüzlerinden mut 

luluk okunuyor..
Mangaldaki korun üzerine, etimizi koyarken bir 

acı mesajı, iletiyor :
—Başınız sağolsun.
Uğur Mumcu’yu öldürmüşler...
İnanmak güç ama acı gerçek doğrulanıyor.
İlk tepkim ağzımdan çıkan şu sözler oldu :
—«Lanet Olsun.»
—«Allah belalarını versin.»
Uğur Mumcu, basınımızın en yürekli kalemle 

rlndendl. Onu-sürekli okuyanlar, ne denli dürüst 
bir kalem olduğunu bilirler.

Karanlığa karşı açtığı savaşta onu katlettiler!
Yeri zor doldurulur; -Tüm demokratların, Ata 

türkcülerln başı sağ olsun.

lenmişti.
Kongreye iki- ay kala 

başka .aday çıkmazsa «Ye 
ni isçiler» grubunun çe- 
tenkle başlattıkları yeni
likler ile «Yenice» grubu 
arasındaki yarış büyük 
bir merakla izleneceğe 
ben.iyor.

Eğitime Destek
BP tarafından armağan 
lar verildi.

Devamı Sayfa 3’te

Hamidiye 
ilköğretim Okulu
Eğitime Başladı

Yapımına 1991 yılında 
haşlanan .24 derslikli Ha 
midiye İlköğretim Okulu 
eğitim, . öğretime haşladı.

Gemlik’te okul açığı
nı kapatan.Hamidiye İlk 
öğr^t.m Okulu, 8 dönüm 
arazi üzer .ne yapılması 
nedeniyle Gemlik’in en 
büyük okulu oldu. 15 yıl 
da tamamlanan okul, 2.5 
milyar liraya mal oldu. 
Okulda 24 dersliğin yan; 
sıra, çok amaçlı salon,

Devamı Sayfa 4te

K Sanay Sitesi ortaklığın
dan atılmıştı

Semih Aşkın’ın 
Geri Dönüşü

Küçük Sanayi Sitesi 
Yönetim Kurulu ve Ge
nel Kurul kararıyla or
taklıktan çıkarılan kuru 
cu üye Semih Aşkın, As 
üye Hukuk Mahkemesi 
ne yaptığı itirazı kazan 
masından sonra, Yargı
tay’dan da lehte karar 
aldı.

Sır saklama ve Koope 
ratif bağlılık yükümlüğü 
ne aykırı hareket etme,

Dev-mı Sayfa 3.e

icrada 6278 
Dosyaya Bakıldı

Gemlik İcra Dairesin 
de 1992 yılında 6278 dos
ya. işlem gördü.

199ı yılından 1992 yılı 
na 247 ilamlı takip, 2474 
ilamsız takip ve 1314 a 
dette talimat işleminin 
kaldığı, bunlarla beraber 
geçen yıl içende toplam 
414:, ilamlı takip, ,3714. i 
lamsiz takip,ve 21,42 adet 
de talimat işleminin ya
pıldığı öğrenildi.

Gemlik İcra Müdürlü 
günden alınan bilgilere

Devamı Sayfa 4te

FİKRET KUMRAL YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ 

CHP İlk Kongresini Yaptı 
CEMAL KIRGIZ

62 delegenin oy kullandığı, CHP İlçe kongresin 
de Başkanlığa yeniden Fikret Kumral getirildi. 
Kumral, «Solun güçlü iktidar adayı olmak için 
çalışacağız» dedi.

CHP’nin Çeşme Sokaktaki ilçe binasında tek 
listenin seçime girdiği ilçe kongresine çok sayıda 
partiliyle birlikte Orhaneli ilçe Başkam Veli Bek 
taş,. Görükle ilçe Başkanı Süleyman Günay, Bele 
diye Meclis üyesi Mustafa Doğan ve il yönetim 
kurulu üyeleri İsmail Hakkı Sarıgül ile Songül 
Öztürk katıldılar.

Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu ile baş 
layan kongre, hesap ve çalışma raporlarının okun 
masıyla devam etti. İlçe yönetim kurulu üyesi 
Ali Yıldırım, 29 Kasım tarihinde atama ile göre 
ve getirilen yönetim kurulunun ilk işinin köy ve

Devamı Sayfa 3’te

DYP M. KEMALPAŞA MİLLETVEKİLİ 
GEMLİK’TEYDİ...

Şükrü Erdem Emlakçı Açtı
dStp Bursa Milletvekili Şükrü Erdem Gemlikte 

gelerek, bir emlakçı dükkanının açılışım yaptı.
DYP Kadın kom'syonu Başkanı Sevim Koçde 

mir’e ait Gemlik Belediye Sarayı altındaki Saray 
Devamı Sayfa 4te

DEVLET HASTANESİNDE 464 BOĞUMDAN 
236’SI MÜBEHALELİ OLDU...

Anneler Zor Doğuruyor
'Devlet Hastanes’nde 1992 yılı içinde gerçekleş 

tirilen 464 doğumdan 236 tanesine müdahale edil 
meta, Gemlik’Ü annelerin doğumda zorlandığını 
gösterdi.

Gemlik,.Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları., ve
Devamı Sayfa .4te

TAŞI GEDİĞİNE

SÖNMEYEN MUM
CESARET, AHLAK, AKIL İLE ANIT 
ESERLERİ TARİHE KANIT 
UĞUR, SÖNMEYEN MUMDUR 
GİDEN SEL, KALAN KUMDUR 
YANIYOR ACISIYLA YÜREĞİMİZ 
TERÖR, SON BULSUN DİLEĞİMİZ 
O’NUN DA BU İDİ ÖZLEMİ 
BUGÜN BEMBEYAZ «GÖZLEM»!..

y.nan. Tamci
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t TEŞEKKÜR
Kebap Salonumuzun yeni^g 

ğ düzenlemesiyle açılışına katı-£ 
ğlan, çelenk gönderen, telefon | 
geden değerli dost ve tanıdık-£ £ • . . £ 
9 lara teşekkürlerimizi sunarız £ 
9 £

İskender Kebap Salonu

9 Ahmet Dural Meydanı Kahraman 
g^lşhanı Tel : 22065 Gemlik

MARMAL .BİRLİK MARMARA ZEYTİN TARIM 
SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

1— Birliğimize bağlı Orhangazi Kooperatifimiz 
i de kullanılmakta olan 1980 Model Dodge marka 

Kamyonet KDV dahil 30.000.000 TL. muhammen 
bedel mukabili 29.1.1993 CUMA günü saat 14.00 
de açık arttırma usulü ile satılacaktır.

2— Açık arttırmaya iştirak etı^ek isteyenler sa 
tış şartlan ile ilgili şartnameyi 29.1.1993 CUMA 
günü saat 12.00’ye kadar Bursa İnönü Caddesi, 
İnegöl Çarşısı Kat 1 adresindeki Marmara Zeytin 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (MARMARA 
BİRLİK) Satmalma Müdürlüğünden temin edebi 
lirler.

3— Açık arttırmaya iştirak geçici teminatı 
1.000.000 TL.dır. Teminatın 29.1.1993 CUMA günü 
saat 14.00’e kadar Marmarabirlik veznesine yatı
rılması gerekmektedir.

4— Birliğimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
na tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta ve di 
lediğine yapmakta serbesttir.

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER 
SERMAYE SAYMANLIĞI SATIN ALMA 

KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, mikta 
rı geçici teminatı yazılı Demirbaş malzemeleri a 
hmı için (84/8213) sayılı kanunun 29/A mütea 
kip maddelerine istinaden KAPALI TEKLİF USU 
LÜYLE eksiltmeye konulmuştur.

İhale 8.2.1993 PAZARTESİ günü saat 9.00’da 
Gemlik Devlet Hastanesinde yapılacaktır. İhale 
ile ilgili idari ve teknik şartnameler Gemlik Dev 
let Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığından üc 
retsiz temin edilebilir. İsteklilerin idari ve teknik 
şartnamede istenilen belgelerle birlikte hazırlaya 
cakları teklif mektupları ihale saatine kadar Dö 
ner Sermaye Saymanlığımıza vermeleri postadaki 
gecikmelerin kabul edihpeyeceğl ilan olunur.

Cinsi Miktar G.B. Tu. Ge. Te. Tu.
Demirbaş Malzeme 4 kalem 17.037.000 512.000

İhale Saati ; 08.02.93 PAZARTESİ saat 9.00’da
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BURSA HAKİMİYET |
MİLLİYET # CUMHURİYET «
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S »
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E ■9 »
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TEL : 34223- FAKS 34223 £
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9 £
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i ÖZEL ÇOCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ - •
2 BİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME YERt - S 
| GUSULHANE . EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR /J
| TESİSLERİ V
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98 m2 80 MİLYON 6 VE 12 AYDA k

TESLİM Aı dfi GEMLİK - KUMLA - ARMUTLU’DA SATILIK A
£ ŞAHANE DAİRELER V

7 Yaprak Ticaret

£

Gemlik : PPT karşısı Tel : (9-251) 21736
KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel : (251)85773

BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2 
İNEGÖL : Lazlar Cammiyanı Tel : (253)34949
İZMÎT : Fethiye Cd.Özsoy îşhanı Kat 2

Tel : (9-21)218643

ESKİŞEHİR : Hamamyolu Tel ; ’9.22) 336362

Alev Pizza ve Pide Salonu
KARIŞIK PİZZA, KARIŞIK PİDE, KUŞBAŞILI 
PİDE, KIYMALI PİDE, KUŞBAŞILI CANTIK, 

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

EVLERE VE İŞ YERLERİNE TELEFONLA
SERVİSİMİZ VARDIR.

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

TEL : 36582
MÜNİBÜS GARAJI VAKIFLAR BANKASI

YANI NO. 1 GEMLİK

9 . £KİRALIK DÜKKAN
Or
S PAZAR CADDESİNDE BİFA APARTMAN ALTI £

50 m2 DÜKKAN KİRALIKTIR. &
9 £
£ TEL : 30328 GEMLİK £
9 $

ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI BŞK. 
GENEL KURUL İLANI

Sayın Üyelerimiz

Odamızın 1. Genel Kurul toplantısı 11 Şubat 
1993 Perşembe günü saat 10.00’da aşağıdaki gün 
demle Gazhane Cad. Esnaf Kefalet Kooperatifi 
üstü Karadenizliler lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Genel Ku 
rul toplantısı 20 Şubat 1993 Cumartesi günü saat 
10.00’da aynı yerde ve aynı gündemle yapılacak
tır. Üyelerimizin belirli gün ve saatte Odamızca 
verilmiş kimlikleriyle teşrifleri arz ve rica olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1— Açılış, başkanlık divanı seçimi, saygı duruşu 
2—'Yönetim kurulu faaliyet raporu, kesin hesap 
raporları ile denetim kurulu raporunun okun 
ması, görüşülmesi ve ayrı ayrı kabulü
3— Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ay 
n ayrı ibrası
4__  Bütçe ve çalışma programının görüşülmesi,
aynen veya değiştirilerek ayrı ayrı kabulü
5— Birlik tarafından gündeme alınması isten! 
len yetkilerin görüşülmesi ve kabulü
6— Dileklerin tesbiti
7__ Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ve
yedeklerinin seçimi. _ ?

KONUK YAZARLAR

Bir Kahramanın Ardından
Nusret Mutman

Uğur Mumcu, kendisini doğruyu bulmaya ada 
mış, laik ve demokratik bir Türkiye’ye ulaşma 
konusunda hayatını ortaya koymuş büyük bir da 
va adamıydı. Öylesi Türkiye’de değil dünya’da kaç I 
tane çıkar. Kaç kişi hemPKK’ya hemirtica’ya 

। ve hemde mafya’ya karşı tek başına, korkusuzca, 
ilkelerinden hiçbir ödün vermeden karşı durabilir. 
Türkiye’de en üst düzeyde Atatürk İlke ve devrim 
lerinin kaç tane daha böyle savunucu kaldı. Uğur 
Mumcu, bu toplumun yetiştirmeyi başarabildiği 

, çağdaş kahramanlardandı. Onun işi cephede bu 
vatan için canım korkusuzca veren şehit dedele 

| rlmizden daha zordu çünkü düşman karşı cephe 
de size silah atan, sizinle eşit koşullarda bir düş । 
man değil, her tarafta ve çağımızın en gelişmiş 
silahlarıyla donanmış, en kalleş, en kahpece, en 
hayasızca ve en iyi gizlenmiş bir durumdaydı. 
Üstelik bütün bu alçak silahlara karşı Mumcu’nun 
bir tek yazan kalemi. Ama ne kalem, hepsine ga 
lebe çalan, hepsini korkup kaçacak bir delik ara 

| dığı bir silah.
Fikri kurşunla, bombayla susturmaya çalışan 

j zavallılar, söylenecek, savunacak hiçbirşeyi olma 
yan namusuzlar, sizden ancak böyle bir karşılık 

i beklenirdi.
O aldığı sandığınız canlar sadece, sadece etler 

‘ ve kemiklerdir, düşüncelerin canlarım alamadı 
nız, halbuki düşmanı olduğunuz Mumcu’nun bede 
ni değil düşüncesiydi. O ise herzamankinden da 

I ha çok hayatta, çünkü uyanmasından korktuğu 
' nuz o sessiz yığın artık uyanıyor, Mumcu’nun fi 
! kirleri bugün herzamankinden daha etkili, verdi 
। ği demokrasi mücadelesi herzamankinden daha 

yol gösterici, ölümüyle bile böylesine bir toplu 
ma tepki yaratmış kaç kişi vardır.

Uğur Mumcu, yılmaz demokrasi savaşçısı sana 
sesleniyorum ölümün senin gibi yüzlerce Uğur

I Mumcu yaratacaksa, belki de şimdiye kadar yaz 
dıklarmda büyük bir eser olacaktır.

KAYIP

Orhangazi Nüfus Müdürlüğünden almış oldu 
ğum Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet TUNA

ÇATAK GiYİM'DEN 
Müşterilerine yeni bir 

Hizmet daha
Deri montlar, Napalar, Süet

ler Nubukj Montlar şimdi 
uygun taksitlerle ÇATAK

GİYİMDE 2002 JEANS Kot
lar Kadifeler Triko ve göm
lek çeşitleri Çatak Giyimde

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

SATILIK
280 MERCEDES TAKAS VE VADE ÎLE 

SATILIKTIR.

TEL : 30039 GEMLİK

Çırak Aranıyor
KÖRFEZ MATBAASINDA YETİŞTİRİLMEK 

ÜZERE ÇIRAKLAR ARANIYOR.

TEL : 31797 GEMLİK
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KATİLLERE LANET YAĞIYOR İnşaat İşçisinin üzerini kiriş devrildi.

Kumla’da Kanlı Olay
der yetiştiğini vurguladı. Kumral, «Olayı şiddetle 
kınıyoruz. Dileriz failleri kısa sürede yakalanır. 
Olay sadece hükümeti, basını değil tüm Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlarmı ilgilendiriyor. Herke 
sin Atatürkçülüğe, laikliğe ve demokrasiye sahip 
çıkması lazım» dedi.

DSP eski ilçe Başkanı Kemal Yeşildal’da, terör 
le, kanla bir yere varılamıyacağmı anlatarak, 
Mumcu’nun yazılarında sık sık vurguladığı Ata 
türkçü, laik düşüncenin bu şekilde susturulamıya 
cağını söyledi.

RP ilçe Başkanı Cemal Aybey’de, cinayetin hiç 
kimsenin tasvip edemiyeceğini söyleyerek, «Son 
derece üzücü olay, ne söyleyeceğimizi bilemiyo 
ruz. Katillerin biran önce yakalanması için mille 
timizin var gücüyle çalışması lazım dedi.

DEMOKRATİK KURULUŞLARDAN TEPKİ
EĞİT-SEN Gemlik Şube Başkanı Abdullah Çe 

lik’in gazetemize yaptığı açıklamasında, cinayeti 
şiddetle kınadıklarını bildirdi. «Kamuoyuna» diye' 
başlayan yazılı açıklamada şöyle denildi. «Ülkemi 
zin bilim, sanat ve düşün adamlarını, halkımızın 
gözü kulağı olan basın çalışanlarını ortadan kal 
dırarak, kendi karanlık düşünceleri doğrultusun 
da cinayet işleyenler, terörü meslek edinm’ş de 
mokrasi düşmanları, amaçlarma ulaşmak için kar 
şılarında engel olarak duranları teker teker orta 
dan kaldırmayı sürdürmektedir. Bu saldırı Uğur 
Mumcu özelinde çağdaş, laik, demokratik düşün 
ceyi benimseyen tüm insanlara yapılmıştır. Saldı 
nlar karşısında susmak, tepkisiz kalmak, duyar 
sız olmak, cinayetleri onaylamaktır. Cinayeti şid 
detle kınıyor. Uğur Mumcu’nun düşüncelerinin 
yaşayacağım, laik, demokratik, çağdaş Türkiye 
yaratma ideallerimizden ödün vermeyeceğimizi
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MATBAACILIK
Düğün - Sünnet - Nişan

Yapacaklar
DAVETİ

Türkiyenin en kaliteli ve 
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım
1 GÜNDE TESLİM

9
9 Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 11797 Gemlik
» £

kamuoyuna açıklıyor, canileri lanetliyoruz.»
Gemlik Ticaret Odası Başkanı Kemal Akıt’ta 

gazetemize yaptığı açıklamada, olayı çok feci bir 
olay olarak niteledi. Akıt, Mumcu’nun öldürülme 
sinin Türk basını ve camiası için büyük ve üzü 
cü bir kayıp olduğunu ifade etti.

Bu arada, Rotary, Diş Hekimleri Odası, Eczacı 
lar Odası, Mimarlar Odası, inşaat Mühendisleri 
Odası ve temsilcileride olayı yaptıkları ortak bir 
basın bildirisiyle kınadılar. Kulüp ve Oda temsil 
çileri açıklamalarında şöyle dediler, «Demokratik, 
sosyal adaletçi Uğur Mumcu, ülkemiz ve ülkemiz 
insanı için yanan bir mum idi. Işımasını bile çok 
gören karanlık güçlere lanet olsun. Şunu iyi bili 
nizki söndürülmek istenen her mumun arkasında 
Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak binlerce güneş bı 
rakacaktır.»

Gemlik Sağlıkçılar Derneği ve Tabip Odası tem 
silciliğide tir bildiri yayınlayarak Uğur Mumcu 
nun kahpece katledilmesini kınadı.

MGV'den Konferans
Gemlik Milli Gençlik Vakfı tarafından düzenle 

nen «Küfür Cephesinde Yeni Bir şey yok» isimli 
konferansa konuşmacı olarak tlahiyatçı yazar Mah 
mut Toptaş katıldı.

Gemlik Belediye Düğün Salonunda düzenlenen 
ve yaklaşık bin kişinin izlediği konferansta konu 
şan ilahiyatçı yazar Mahmut Toptaş, dünyadaki 
ve Türkiye’deki siyasal olaylara değinerek, batı 
nın Bosna-Hersek Irak ve Somali’ye bakış açısı 
mn Türkiye’ye etkileri hakkında bilgi verdi.
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Küçük Kumla Beldesinde meydana gelen olay 
da Aydın Barıştıran (27) adlı inşaat işçisi, üzerine 
devrilen kiriş yüzünden hayatını kaybetti.

İlgililerden alman bilgiye göre, olay şöyle geliş 
ti. B r süre önce Bingöl iline bağlı Genç ilçesi Ya 
ğız köyünden Küçük Kumla’ya gelerek, Bahtiyar 
Tayyar Şen’e ait Has Inşaat’ta çalışmaya başla 
yan 27 yaşındaki Aydın Barıştıran adlı genç, ör
mekte oldukları duvarın üzerine devrilmesi sonu 
cu olay yerinde can verdi.

Jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya 
devam ederken, bekar olduğu öğrenilen tahlihsiz 
işçinin cesedi doğum yeri olan Bingöl ili Genç 
ilçesi Yağız köyüne gönderildi.

CHP İlk Kongresini Yaptı 
mahallelerde delege seçimi yapmak olduğunu be 
lirterek, parti binalarımda açarak hizmete sun
duklarını bildirdi. Yıldırım, partinin kasasında 5 
milyon 10 bin lira para bulunduğunu kaydetti.

Raporların okunup oylanmasından, dilek ve te 
mennilerin dinlenilmesinden sonra yapılan seçim 
lere, mevcut 87 delegeden 62si katıldı. Tek liste
nin girdiği seçimde Fikret Kumral yeniden Baş
kanlığa getirildi. Buna göre yeni yönetim kurulu 
ise şu isimlerden oluştu :

Fahrettin Minare, Ali Yıldırım, Nuri Avcı, Meh 
met Şen, Yüksel Kocaman, Hüseyin Kaptan, Er
doğan Sağlık, İbrahim Âyvat, Ali Özanadolu, E 
mir Ertem, Mustafa Pancar, Emin Türe, Refik 
Özer, Qsman Şertaslan ve Kemal Çelik.

Yeniden ilçe Başkanlığına seçilen Fikret Kum 
rai, yaptığı açıklamada, parti program ve tüzüğü 
doğrultusunda Genel merkezin alacağı kararlara 
göre hareket edeceklerini bildirerek, «Sağlam a- 
dımlarla solun güçlü iktidar adayı bir parti olmak 
için çalışacağız» dedi.

Öte yandan Denetçi üyeliğe Haluk Kaner geti
rilirken, Bursa 11 Kongre Delegeleri ise yönetim 
kurulu ile birlikte şu isimlerden oluştu :

Sadullah Anar, Enver Yılmaz, Hüseyin Meriç, 
Seyit Rıza Yıldırım, Kadriye Türe, Mehmet Bay 
rak, Haşan Daşlı, Ahmet Eryavuz, Ali Altmer, 11 
ker Ören, Mehmet Ali Dağdelen Ve Harun Can.

BP ve Rotary’den Eğitime Destek
Geçtiğimiz Cumartesi günü Kaymakam Orhan 

Işın, Bp Gemlik Tesisleri İşletme Müdürü Kani 
Başer, Gemlik Rotary Kulübü dönem Başkanı Na 
il Örgün ve Rotary Kulübü üyelerinin katıldığı, 
kokteyl’de konuşan BP Halkla ilişkiler Müdürü 
Deniz Zeynioğlu, Gemlik Rotary Kulübü ile ortak 
olarak verdikleri İngilizce Dil Kursunun her jul 
tekrarlanacağını söyledi.

Şükrü Erdem Emlakçı Açtı
Emlakçı’sınm açılışım yapan DYP Bursa Milletve 
kili Şükrü Erdem, daha sonra açılışa katılan par 
tililerin sorunlarını dinledi. Açılışa Erdem’in yanı 
sıra M. Kemalpaşa ilçe Başkam Onur Göksu ve 
İznik ilçe Başkam ve çok sayıda partili katıldı.

Emlakçı açılışına «DYP Yenilikçi Grubu» yazılı 
çelenk gönderildi.

Semih Aşkın’ın Geri Dönüşü
kooperatife ait aidat se 
netlerini ödememe suçla 
rıyla 1990 yılında ortak 
hktan çıkarılma kararı 
alman Semih Aşkın, Ge
nel Kurula itiraz hakkım 
kullanmasına karşın 23 
Eylül 1990 tarihinde ya 
pılan Genel Kurul top
lantısında yönetim kuru
lu istemiyle üyelerin oy 
çokluğuyla ortaklık
tan çıkarılmıştı.

Kooperatifin kurucu ü 
yelerinden olduğunu be
lirten. ve kurucu 2,nci

Başkanlık yaptığım söy
leyen Aşkın, çıkarılma iş 
leminin yasalara aykırı 
olduğunu belirterek, As 
liye Hukuk Mahkemesi
ne başvurduğunu bildir 
di. Aşkm, mahkemenin 
ortaklığın devamına ka 
rar vermesine karşın koo 
peratif yönetim kurulu 
n un kararı temyiz ettiği 
ni söyledi. Aşkm, Yargı 
tay’m mahkeme kararım 
onaylamasından sonra 
ortaklığa tekrar kabul e 
dildi.
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SAHİBİ VE SORUMLU
MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLER ,

tft 20 SAYI 944 FİYATI 1000 TL. KDV Dahil
Kuruluş Tarihi • 1S Haziran 1973

B Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.
II İT» 11 SSKSI
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Demokrasi Şehidimiz Gazeteci Yazar

UĞUR MUMCU’yu
kaybettik Derin üzüntü içindeyiz

Demokrat, Sosyal Adaletçi görüşleri ile Atatürk ilke ve 
devrimlerinin savunucusu, laik görüşün yılmaz bekçisi 
Uğur Mumcu'nun öldürülmesini nefretle kınıyoruz.

Laik ve özgür Türkiye’nin savunmasını sonuna kadar 
sürdüreceğiz.

EĞÎT-SEN GEMLÎK TEMSİLCİLİĞİ

ROTARY KULÜBÜ

TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU

DİŞ HEKİMLERİ ODASI GEMLÎK TEMSİLCİ.

TMMO GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

İNŞAAT MÜH. ODASI GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

BURSA BAROSU GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

İcrada 6278 
Dosyaya
göre, bu işlemlerin 599 
unun geçtiğimiz yıl için
de tamamlandığı belirtil 
di. Yine aynı yıl içinde 
2322 adet işlemin de iş
lemden kaldırıldığı bildi 
rüdi.

icra Müdürlüğü yetki
lileri yaptıkları açıklama 
da, yeni yıla 224 ilamlı 
takip, 1908 ilamsız takip 
ve 1117 adette talimat 
işlemi işlerinin devretti 
ğini söylediler.

Hamidiye 
İlköğretim 
Okulu Eğitime
labaratuvar ve kütüpha 
ne bulunuyor.

Geçtiğimiz Pazare- 
si günü eğitime başla
yan 850 öğrenci kapasi
teli okulun, Endüstri 
Meslek Lisesinde geçici 
olarak eğitim gören 300, 
Gazi İlköğretim Jk ı. ni
da yine geçici >larak eği 
tim gören 500 öğrencisi 
de okula nakledildi. O- 
kulda 17 öğretmen görev 
yapıyor.

Anneler Zor doğuruyor
Doğum Mütehassısı Jinekolog Operatör Doktor 
Muhsin Fırat, doğumun^gecikmesi halinde sıkışan 
bebek kafasının ölü ve sakat doğumların yanı sı
ra ileri yaşlarda Sara hastalığmada yolaçtığını 
belirterek hekim kararına göre anne ve bebeğin 
sağlıklı doğması için müdahalenin şart olduğunu 
söyledi.

Operatör Doktor Muhsin Fırat, doğumun kolay 
laşabilmesi için hekim tavsiyesi ile uygulanan 2 
tür müdahale olduğunu belirterek şöyle konuştu.

«Hekim tavsiyesi ile uygulanan tıbbi ve carrahl 
olmak üzere 2 tür müdahale vardır. Tıbbi müda 
hale doğumda zorlanan anneye ilaçla yapılan mü 
dahaledir. Cerrahi müdahale ise, ufak ameliyat 
teknikleri uygulanan müdehaledir. Doğumda zor 
lanan anneye bu tür müdahaleler yapılmazsa, an 
neye ve bebeğe ait. olmak üzere kalıcı sakatlıklar 
olabilir.»

Bebeğin ve annenin sağlam ve sağlıklı oldukla 
rı doğumlara normal doğum denildiğini anlatan 
Fırat, Devlet Hastanesinde doğum yapan kadmla 
rın büyük bir bölümüne tıbbi ve cerrahi olmak 
üzere müdahale edildiğini bildirdi. Doktor Fırat, 
«Bu müdahaleler annenin sağlığı içindir. Korku 
lacak bir şey değildir»! dedi.

Meclis Olağanüstü
üzere İmar Komisyonuna havale edecek.

Belediye Başkanı Nezih Dimili, imarla ilgili şi 
kayetleri olan vatandaşların dilekçelerinin son bir 
plan revizyonuna tabi tutulacağını söyledi.

SATILIK

SEMERCİLER YOKUŞUNDA 37 m2 DÜKKAN 
SAHİBİ ELİYLE SATILIKTIR.

(Börekçi Ömer’in yanı)

TEL ; 20942
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