
Marmara'da Trol Yasağı
Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 

trol ile balık avcılığı yasaklandı.
Türkiye karasularında yunus, fok, denizanası avı ile kir 

mizi ve siyah mercan toplanmasıda yasaklanırken, Mar 
mara’da ı Aralıktan, 1994 Mart ayına kadar karides avı 
serbest bırakıldı.

Başbakan Süleyman Demirel Müjdeledi...

Gemlik’e Demiryolu
Cemal KIRGIZ

Başbakan Süleyman Demirel’in tüm Bakanlık 
tara ve İlgili birimlere gönderdiği genelgede, 1996 
yılına kadar, barajlardan, oto yollara, limanlar- 
dan, hastanelerden, üniversitelerden, nükleer sant 
railere kadar il 11 ve ilçe ilçe tüm hedefleri baş 
lama ve bitiş tarihleriyle bildirdi. Başbakan 1993 
de Gemlik Bursa arasına da Demiryolu müjdesi 
verdi. : ... " }

Basında «2nci 500 gün Genelgesi» olarak nite 
lendirilen Mega Türkiye projelerine göre ilçemiz 
de nasibini alacak. Süleyman Demirel’in Ankara 
da basına yaptığı açıklamaya , göre, 1993 yılında 
etüd çalışmalarına başlanacak demiryolu projesin 
de Gemlik’te var. Eskişehir, Gemlik,Bursa demir 
yolu etüdünün bu yıl içinde başlanarak 20 Ekim 
1994. tarihine kadar bitirilmesi öngörülüyor.

Süleyman Demirel’in 2nci 500 gün genelgesin 
de Bursa ve ilçelerinin büyük pay aldığı öğrenil
di. Buna göre, Balıkesir, Susurluk, Karacabey ka 
rayolu ile yıllardır yapımının bitmesi beklenen Ar 
mutlu çevre yolu, Bursa’ya yapılması planlanan 
Organize Sanayi Bölgesi, Bursa-Çan arasında go 
ğal gaz boru hattı ve Eskişehir^ Gemlik, Bursa 
demiryolu Mega Türkiye projesinden pay alan şe 
hirler olarak belirlendi.

DYP‘DE DELEGE SEÇİMLERİ
HEYECANLI BAŞLADI

İlçe kongresine büyük 
bir hızla hazırlanan DYP 
Gemlik İlçe teşkilatı, de 
lege aeçimterine başladı. 
Geçtiğim z Perşembe 
günü ik olarak köyler
den başlanan delege se-

çimlerin n ilk durağı B. 
Kumla, Karacaali, Narlı, 
Fıstıklı, Selimiye, Mecidi 
ye ve Hayriye köyleri ol 
du.' * •

İlçe Başkanı | Abdullah
Yenice 2 Mart tarihinde

taltık Cumhuriyetlerini gönderiliyor

Estonya ve Litvanya'ya Şeker ihracatı
Baltık Cumhuriyetleri 

olarak bilinen Letonya, 
Estonya ve. Litvanya’nın 
şeker ihtiyacı Gemlik Li
manından ihraç edilen 
şekerle sağlanıyor.

Afyon Şeker Fabrika 
undan kamyonlarla Gem 
İlk limanına getirilen

şekerler Rus bandıralı 
yük gemisiyle Ballık Cum 
huriyetlerine: gönderi 
lecek. Önceki gün limana 
yanaşan yük gemisine 
5 bin tonluk ilk şeker sl- 
par şi yüklenmeye baş
landı. \

TİCARET LİSESİ AÇILIŞINA DAVET 
EDİLMEMİŞTİ..

Recep Yüzûcügil’e ayıp edildi
Gemlik, Ticaret Meslek Lisesinin yapımı sırasın 

de para yardımında bulunan işadamı Recep Yü 
zücigil, açılışa davet edilmedi.

Okul Yöneticilerine de kırgın olduğunu anla 
tan Yüzücügil, «Bana annem Kadriye Yüzücügil 
in isminin okuldaki bir üniteye verileceğini söyle 
diler. Bu yapılmadı. Bari açılışa çağırsalardı» di 
ye konuştu. Yüzücügil, \ okulun kamulaştırmasını 
kendi üstüne aldığım ye yapımı sırasında da 10 
milyon lira para yardımında bulunduğunu toyde 
derek, «Bu vefasızlığın güzel bir örneğidiı» dedi.

Gemlik Devlet Hastanesinin yapımı sırasında 
da para yardımında bulunduğunu bildiren Yüzü 
cügil, «Burada da herkesin adı geçti, resimli pa 
nolarla duvarlara astılar. Bizim ismimiz yine 
yoktu. Bu bana görülen reva mıdır» diye konuştu

Başbakan Süleyman Demirel’in yayınladığı 9 
sayfalık «2nci 500 'gün genelgesi» önümüzdeki 
aylarda faaliyete geçirilecek. Demirel’in bu çıkışı 
Ankara’da ki kulislerde herkes Süleyman Bey 
in gideceğini sanıyordu. Ama bir yete gideceği 
yok. Hatta önümüzdeki dönemin bile planını ya 
pıyormuş» yorumlarına neden oldu.

Öte yandan genelgenin bir örneğinin de bilgi 
İçin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a gönderildiği öğ 
renildi. Başbakanın genelgesinde yer almayan çev 
re kirliliği, deniz kirliliğinin, siyasi parti mülki a 
mir ve bakanlıklarla yapılan bilgi alışverişleri 
neticesinde sonuçlanacağı, özellikle İzmit ve Gem 
lik Körfeziyle tüm Marmara denizinin Mega pro 
jje kapsamında kurtarılma çalışmalarına başlana 
cağı kaydedildi.

Bu arada ilçeye Demiryolu’nun gelmesiyle Ti 
caret hacminin genişleyeceği, bunun ilçe ekono 
misinin çanlanması yanı sıra nüfusunun da 
patlamasına yolaçabileceği, böylece birçok avan 
tajm yanı sıra bir dizi problemide beraberinde 
getirebileceği düşündürüyor. Ama her şeye rağ
men çevreye ve insana zarar vermeden, yapılan 
teknolojik atılımların dezavantajından çok avan 
taj sağlayacağı bir gerçek olarak görülüyor.

kadar köylerdeki delege 
seç mlerini bitirecek
lerini, 3 Mart’ta Gemlik 
mahalle delegelerinin se 
ç minin yapılacağım be

Devamı Sayfa 4’te

Armutlumda 
Yaralama

Armutlu Beldesinde 
borç alacak yüzünden çı
kan tartışmada Erhan 
Teksin (54) silahla yara 
landı.

Cumartesi günü saat 
17.30 sıralarında Keç ka 
ya Mahallesindeki olay
da, alacaklarını tahsi'e 
gittikleri öğrenilen ve bu 
yüzden daha önce de kav 
gali o’duklan belrlenen 
Yaşar Neyis (35), Ömer 
Yorulmaz (24), Behzat 
Yı’dınm (26) ve Şahap 
Güzel (28) Erhan Tek
sin’! diznden iki kurşun-

Devamı Sayfa 4’te

Belediye Meclisi 
Toplandı

Gemlik Belediye Mecli 
si Şubat Dönemi toplantı 
lan, İmarla ilgl’i dilekçe 
ler üzerinde plancı onayı 
mn yetişmemesi nedenly 
le 20 gün sonraya erte
lendi. : ■ .■.

Devamı Sayfa 4’V>

Bayar’ın Naaşı 
Nisan’da
Yapılacak

Türkiye'nin 3.ncü 
Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar”ın naaşı Nisan a. 
yında Anıtmezarına nak 
ledilecek.

Celal Bayar Vakfı ve 
Müzesi »Müdürü Erdo
ğan Temel, yaptığı açık
lamada Cel 1 Bayar’ın 
doğum tyeri olan Umur- 
bey kasabasında yapımı 
devam eden anıtmezarın 
önümüzdeki Ağustos a- 
yında tamamlanman, i- 
çin çalışmaların (hızlan 
dirildiğini söyledi.

Erdoğan Temel, Vakıf
Devamı Sayfa 4’te

Fıstıklı'da
Traktör kazası

Fıstıklı Köyü yakınla
rında meydana gelen 
traktör kazasında Hakan 
Çil (17) adlı genç yaşa
mım yitirdi.

Geçtiğimiz Perşem
be ünü Gemlik’ten trak 
törıin römorkuna yü' le- 
diği demir’eri Armutlu 
ya götürmek üzere yola 
çıkan (îsmail Coşkun’nun 
(27), kullandığı 16* VÇ 
221 pl ikalı traktör, saat 
17.45 sıralarında Fıstıklı 
Köyü , yakınlarında kont 
rolden çıkınca devrildi. 
Bu sırada traktörün rö
morkunda bulunan Ha
kan Çi| adlı genç, üze^i.

Devamı Sayfa 4’te

REKORLAR KİTABINA GİRECEK GİBİ...

20 YADINDAKİ KADIN 
8» DOĞUMUNU YAPTI

Cemal KIRGIZ

Nüfus planlaması ve korunma yollan hakkında 
ki cahillik, Orhangazi’n Hayriye Orman’ın 20 ya 
şmda 8nci doğumunu yapmasına neden oldu.

12 yaşında sevdiği gençle kaçan vedaha sonra 
evlenen Orhangazi Karsak Köylü Hayriye Orman 
cahillik yüünden 8 yılda 8nci doğumunu yaptı. 
Genç kadının 8 doğumundan birini düşük yaptı 
ğı, çocuklarından doğduktan sonra hastalıktan 
öldüğü öğrenildi. 5’1 kız, l’i erkek, 6ncı sağlıklı 
doğumu için «Allah verdi oldu» diye konuşan 
genç kadın, «Korunma yöntemleri hakkında bil 
giniz yok mu? şeklindeki sorumuzu da cevapsız 
bıraktı.

Genç kadın, kocası Yaşar Orman’ın bahçe işle 
rinde ve hayvan alım satım işlerinde çalıştığım 
belirterek, zorda olsa geçinebildiklerini söyledi.

“Radyasyon9 Konulu 
Konferans Yapıldı

Gemlik Halk Kütüphanesi Salonunda «Radyas 
yon» konulu bir konferans düzenlendi. Kon.’erun 
sa konuşmacı olarak Gemlik Devlet Hastanesi 
Röntgen Uzmanı Aykız Kuzucuoğlu katıldı.

Daire amirleri ve Muhtarların dinleyici olarak 
katıldıkları konferansta konuşan Aykız Kuzucu 
oğlu, Radyosyonun fiziksel bir olay olduğunu be 
lirterek, kızılötesi ışınlan’nın yanı sıra, alfa, beta 
ve gama ışınları ve X ışınlarının bu sınıfa girdi 
ğini söyledi. Kuzucuoğlu, belli dozları aşan Xışın 
lan ve nükleer radyasyonların tüm canlı organız 
malar için öldüdücü etki taşıdığını bildirdi.

Nükleer santrallerde meydana gelen sızıntılar 
hakkında da bilgi veren Kuzucuoğlu, sızıntının 
Uranyum’un parçalanmasıyla radyoaktif çekirdek 
lerin yüksek ısı nedeniyle gaz halinde çevreye ya 
yılması şeklinde geliştiğini belirtti.

Radyosyon’dan en fazla etkilenen yiyeceklerin 
çay, fındık, süt, maydonoz gibi maddelerin yanı 
sıra, denizle karışması halinde balıklarında olabi 
leceğini açıklayan Kuzucuoğlu, Radyosyonla, kan 
ser hastalığı arasındaki bağ hakkında da dinleyi 
çilere bilgi verdi.

Armutlu’ya SHP Çıkarma Yaptı
SHP Bursa 11 Başkanı Mithat Kırayoğlu, ilçe 

Başkanı Mehmet Parlak ve yönet'm kurulu üye 
leri Armutlu’ya giderek, belde teşkilatına yenlka 
tılan 47 kişinin törenine katılarak balıkçıların so 
tunlarını dinlediler.

Armutlu Beldesindeki parti binasında düzenle 
nen 15’1 DYP’li, ll’i ANAP’lı ve aralarında Balık 
çılar Derneği Başkanı Cevat Baydar’ın da bulun 
duğu 47 kişinin partiye katılış törenine iştirak e 
den Mithat Kırayoğlu beldenin sorunlarıyla ilgili 
olarakta bilgi aldı.

TAŞI GEDİĞİNE

İkinci...
SAİD-İ-NURSÎ, CUMHURİYETÇİ ÎMlŞ...
TABİÎ, İKİNCİ...
BEDİÜ ZAMAN, 
ZAMANIN ADAMI...

Snan Tantal

£

$

£ 
£ 
£



2 MART 1993 SALI
Körfez SAYFA j 2

şiir köşesi
İnsana Sevgi Gerek

Sanmaki her demin devran olacak, 
Sağlığa varlığa »takma sevdiğim.
Belin bükülecek, yüzün solacak, 
Sakın yücelerden bakma gevdiğim...

Ne güzel yaratmış seni yaratan, 
Tertemiz ruhuna »girmesin şeytan, 
Ebedi hayatı dünyaya satan, 
Semavi nimeti yakma •sevdiğim.

Bakmaz mısın mazlumun göz yaşlarına, 
Barış umanların can bakışlarına, 
Kanlara susayan kin baykuşlarına, 
Gel de nefret oku atma sevdiğim..

Sevgi, birlik, barış 'dünyaya deva, 
D li dini ayrılsa, ölüm mü reva, 
Varmak istiyorsan o yüce ŞAHA, 
Haramı helala katma sevdiğim...

Mehmet OKUR

Bir Gün Gelir
Baksana eskimeyen hangi şey var zamanda; 
Büyüyor doğanlar bilki, her yeni eskiyor.
Nice dostları • yolcu ettik bu limanda, 
Bir değirmen ki, «bizi taşlarında eziyor!

Saçımda aklar gördüm, gözümde mor halkalar, 
Şu giden vasıtalar, bir gün duracak dedim!
Masmavi denizlerde uçan beyaz martılar, 
Konacak kumsallara, birgün konacak dedim!

Yanlızlığım gün be gün artıyor bu diyarda, 
Daldaki yeşil yapraklar da sararıp soluyor.
Yıpranan ke imeler gibi hoş şarkılar da, 
Gün geçiyor inanın beğenilmez oluyor.

Yollarda duraklar var yine, duranlar başka, 
Musikiler değişmiş, Itri’den çalmaz sazlar. i 
Çalar yine saatler lâkin kuranlar başka, 
Birgün gelir İnanki seni de aramazlar.

Adem ÜNAL

Bahar
Uzaklardan çok uzaklardan, • 
Anadolu’nun Mutlu köyü’nden 
İzmir’e ilk geldiğinde görmüştüm. 
İşe gelirdi yan komşuya, 
Al Şalvarlı Güzel Bahar.:
Dün yine gördüm Kordonboyu’nda.
Belli ki düşler kenti onu da kandırmış, 
Yutüvermiş, kocaman ağzıyla, 
Adı, Al Şalvarlı Güzel Bahar -olunca 
Bahar o Bahar değildi.
Al fistanı siyahtı - bahtı gibi.
Gülmüyor gülemiyordu,
Yaşamıyor yaşayamıyordu,
Gülenler ve yaşayanlar arasında, 
Emek parası için. 
O da insandı.
O da yaşamaya, gülmeye -gelmişti, 
Mutlu Köy’deri İzmir’e,
Al Şalvarlı Güzel Bahar.

Necla CANDAÖ

(Öner Sanat Dergisi sayı -22’dşn alınmıştır.)
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Geçmişten Günümüze Gemlik’te Ticaret
Cemal KIRGIZ

Cumhuriyet’in ilanından sonra birbiri ardına 
açılan ve açılmakta olan fabrikalarıyla Türkiye 
nin önemli bir sanayi bölgesi olan Gemlik’te tica 
retin salt bu fabrikalar ve zeytini ile sınırlı kal 
madiği, Milattan önce 10-8nci yüzyıllarda bile 
önemli bir liman ve ticaret merkezidir.

ilçede Cumhuriyet’in ilanından sonra 1924’te 
kurulan Alemdar Yağ ve Sabun Fabrikası, 1 Şu 
bat 1938 tarihinde- Atatürk tarafından hizmete 
arılan Sümerbank Sunğipek Fabrikası, 1950’liyıl 
larda açılan Kafoğlu Yağ ve Sabun Fabrikası, 
1961 yılında kurulan BP Dolum Tesisleri, 1970’li 
yıllarda açılan Gemlik Gübre Sanayi A.Ş., Boru 
san; Naylönteks ve' Marmara Kimya Sanayi ile 
1980 yılında hizmete giren Çimtaş A.Ş. Gemlik’i 
sanayi merkezi haline getirirken 1992 yılı Hazi 
ran ayı içinde" hizmete giren Gemlik Liman ve 
Depolama Tesisleri (GEMPORT)’ta ticaret' ve sa 
nayi iyi deniz yolu ile pekiştirmiş oldu.

Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi ’ Doktor Ve 
dat Ökter’in kişisel çalışmalarıyla hazırladığı Gem 
İlk Tarihi ilçenin Ekonomik' tarihinin taa Milat 
tan Önce 1’0 ile 8’nci yüzyıllarda Rumların zama 
mnda başladığı, daha sonraki devirlerde de Frig 
'yalılarla (Phrygih) Lidyahlarin (Lyda) zamanın 
da Marmara Denizinden yapılan önemli değiş to 

' kuş merkezi olduğu belirtiliyor;
j Lidya kralı Gresus’un Gardes şehrini zamanın 
■ en büyük ticaret merkezi Haline getirmesi, deniz 
> yolu ile yapılan alış veriş, için bütün Ege ve Mar 
i mara sahillerinde bulunan saklı,, gizli koyları bi 
| rer eşya deposu haline getirmesine neden olmuş 
। tü. Gemlik’te bu devirde Lidyahların önemli itha 

lat, ihracat üssü durumuna gelmiş oluyordu. Böy 
I le olunca Gemlik, Parsların; İskender'in, Bitinyah 
| ların (Bithynin), Batı ve Doğu Romalıların ida 

resinde de önemini korumuş oldu. Yine aynı tarih 
lerde Gemlik Zeytinciliği ve ipekçiliği ile de Bi 
zans saraylarına büyük kazançlar sağlıyordu.

| Bursa İstanbul yolunun hem karadan hemde 
( denizden bağlantısı üzerinde bulunan Gemlik, Os 
| manlılann eline geçtikten sonra da değerini ko 

rudu. Osmanlilılar, ipekçiliğini ilk örneklerinden 
bir kısmımda Gemlik’te tatbit etti. Buradan el

| de edilen ipek tohumlan İran’a;, Afganistan’a, 
Irak ve Suriye’ye' kadar gönderilmeye başlandı.

| Zeytinciliğin gelişmeside yine OsmanlIlar zama 
I mnda- olmuştur..

j. TERSANECİLİK
| Milattan sonra, 8-9ncu yüzyıllarda Gemlik’i ter 

sane şehri, haline getiren ve ilk defa burada gemi 
yapan devlet Bizans İmparatorluğu olmuştur. Bi 
zanshlarm o zaman kurmuş oldukları tersanenin

i .yeri- bugün her ne kadar 'belli değilse de daha 
sonraki yıllarda Selçukluların ve OsmanlIların 
kullandıkları tersane mevkiinin olması tahmin 
edilmektedir Bizans imparatorluğundan sonra 
Gemlik’te tersane kuran Selçuklu Komutanların 
dan Ebul Kasım’dır. 1090 yılında İstanbul’u zap

S.S. GEMLİK KAYA KONUT YAPI 
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Tasfiye kurulunun toplantısının» 2»? Mart-1993' 
Cumartesi günü saat 10.00’da Halitpaşa Mahallesi 
Mektep Sokak, Atatürk ilkokulu Salonunda* yapıl 
masına ekseriyet- temin edilmediği takdirce 3 Ni 
san 1993 Cumartesi günü aynı yer ve saatte' yalpı 
lacaktır.

TASFİYE KURULU

G Ü N D E Mı :

T— Yöklaına ye açılış
2*— Saygı duruşu Ve divân teşkili
3— Kooperatifin tasfiyesi' (Feshi)*
4— Kapanışı

SATIL IK /'.'--i 
İthal malı ucuz Klozet - Lavabo ? 

timde düşünen bu Selçuk Kumandam kara or 
duşunun kafi gelmeyeceğini anladığından deniz" 
kuvvetlerinede sahip olmak istedi. Bunun içinde. I 
Gemlik’teki tersaneyi faaliyete geçirmeye karar 
verdi. (Hammer’in Devleti Osmaniye Tarihi C.I.- 
S. 157)

Bizans imparatorları tarafmdan kurulmuş olan 
Gemlik tersanesi İznik’te devlet kuran bütün dev 
letlerin işine yaramıştır. Halkın büyük bir bolü 
münün gemi ustası ve gemi imalatı ile geçinir 
olması ilçeyi deniz vasıtaları inşaatı bakımından 
faal bir dürümu getirmişti-.-• - . .. ■ -

Osmanlıîİar' Kios’u yani Gemlik’i fethettikleri, i- 
zaman şehri gemi imalathaneleri ile dölü bir-hal ; 
de buldular. Böyle hazır bir gemi- imalathanesi . | 
bulan her bakımdan güzel şehre kendi- dillerince jı 
en uygun- kelimeyi- ad- olarak- verdiler. OsmanlI1 
lann eline geçinceye kadar Kios veya Kivatos 
gibi isimler taşıyan ilçe bundan sonra (Gemilik), 
adım alarak tarihte bugünde kullanılan hakiki'. 
ünvanım almış oldu. Daha; sonra- aslı. Gemilik a i 
lan kelimenin zamanlar • arasındaki, (i) sesinin j, 
kaldırılmasıyla Gemlik-' şekline .çevrildi.

1797’de 3’neü- âelim tarafından .Osmarilılanm . 
15nci 'tersanesi olarak , kullanılan Gemlik’te . 76 
toplu (Başartnuma) kalyonu- yapılmıştır. (Abidim ;. 
Dav’eHn Cumhuriyet Gazetesinde yazdığı? denlzLy;' 
elliğimize aiıt â-y^larından) 1216 tarihinde Os 
man Kalfa tarafıhdah1 (Fethiye)' isrtainde bir sa I 
vaş gemisi inşa olunmuştur.- 1257Hicri. senesinde ; 
(Peyki Zafer)1 hâipt gemisi ve 1288 Hicri yılında 
da Abdulaziz zamanında (Asır.)) Vapuru Gemlik 
tersanesinden' denize indirilmiştir. (Al Nirmiroğ i 
lu’nun notlafffldaıii)'

Fatih Sultan Mehmet’in ve Kanuni Sultan Sü j. 
leyma’mn Akdeniz’de kazandığı deniz, zaferlerine 
Gemlik tersanesinin büyük hizmetleri olmuştur. 
Kahraman Türk kaptanları İtalya- sahillerinde, 
Tunus boylarında ve Hint denizlerinde basımları 
na ağır' darbeler indirirken Marmara kıyılarında 
çalışan tersaneler makine sesleriyle bu seferlere 
ahenk' veriyordu. Türk gemiciliği’ ve Türk deniz 
câMği kudretli, ellerde kaldığı müddetçe tarihe şan 
h sahifelerle dolu Hatıralar bıraktı. Ffekat'söhra 
dan her alanda- olduğu gibi denizcilik işlerinde 
de-affedilmez ihmallere maruz kaldi; Dlğef terfea* 
nelerle, birlikte Gemlik tersanösf de ' İşletilmez bir’; 
duruma, düştü. Yakın zamana kadar yeri bir' bâ-r ' 
faklık hahne dönen Gemlik tersanesinin buluridu 
ğu semte bugün Cumhuriyet hükümeti ^ürtğipek'-^ 
Fabrikasını kurarak şehri eskisi gibi sanayi mer 
kezi durumuna yükseltmiş oldu.

Görüldüğü gibi Gemlik’te ticbfet tarihi Türkle > 
rin .Orta Asya’dan göç tarihiyle aynı zamanda 
başlıyordu. 2.000 yılına kala sanayi1 döWifnihî ;; 1 
gerçekleştirmeye çalişan Türkîye’hât bu‘ yolda ö1 
(nemli bir merkezide Gemlik olsa gerek.1 ’

Bu merkezin demiryöluyla ‘Öhemi daha da arta 
cak.

Alev Pizza ve Pide Saftmtra
KARIŞIK PİZZA; KARIŞIK PİDE,' KUŞBAŞItl 
PİDE, KIYMALI PÎDE, KUŞBAŞILI CANTIK, 

KIYMALI CANTIK, ’LAHMACUN, POĞCA
ETLİ EKMEK Çeşitlerimizle emrinize amadlülr.
Tüm mamüİlerimiz Terayağhdut'•

EVLERE VE ÎŞ YERLERİNE TELEFONLA
SERVİSİMİZ VARDIR.

HER TÜRLÜ MEVLÜT, SÜNNET VE CEMlyET< 
LERE 'SİPARİŞ * KABUL. EDİLİRİ

TEL-: 369821
MÜlfİBÜS ,G2^AJl’ V^KlfrİAR BÂNKAâİ 

tAİTl NÖ.. I . .......................... GEMLİK
JU ./I.-.-i..> . j •
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KÜÇÜK KUMLA AVCILAR KULÜBÜ DERNELİ 
BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI

Derneğimizin genel kurul toplantısı 23.3.1993 ta 
rihinde Küçük Kumla Belediye Düğün Salonunda 
saat 20.00’de yapılacaktır

Çoğunluk sağlanmadığı tak!irde 2hci toplantı 
30 Mart 1993 günü aynı yer ve saatte çoğunluk 
aranmaksızın yapılacaktır.

. Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1— Açılış, saygı duruşu
2— Divan heyeti oluşturulması
3— Yoklama
4— Yönetim ve denetim kurullrınm faaliyet 
raporlarının okunması
5— Yönetim ve denetim kurul'arının ibrası
6— Yeni yönetim ve denetim kurullarının 
seçimi
7— Bilançonun okunması, gelir g derin açıklan 
ması

f 8— Dilek ve temenniler
‘ 9— -Kapanış.

körfez:
MATBAACILIK

Düğün - Sünnet - Nişan
Yapacaklar

DAVETİYE

Türkiyenin en kaliteli ve 
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım

1 GÜNDE TESLİM

9
| Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf

3

9 
9
9i 
9 
9

GEMLİK'TE EV LENİN
ÖZEL COCUK BAHÇESt - KIPALI GARAJ -

BİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME XERİ .
GUSULHANE . EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR 

TESİSLERİ

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

TESLİM

GEMLİK - KUMLA ' ARMUTLUDA SATILIK 
ŞAHANE DAİRELER

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

KUM.LA : Abdullah Aslan Cd. Tel : (251)85773

BURSA : Haşim İşcari.Öd, Burçin İşhanı Kat 2 

İNEGÖL :: Lazlar ’ Carpmi yanı Tel : (253)34949

İZMİT : Fethiye Cd. Özsöy işhanı Kat 2
Tel: (9-21)218643

ESKİŞEHİR : Hamamyçlu. Tel ; ’9-J22).336362

£

9

9
9

9 
9 
9 
9

9 
9
9 
9
9
9 
9
9 
9

. 9 
9
9 
9
9 
9
9 
9
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GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No. 992/45 T. <--- ■,■ ? <i

Satılmasına karar .verilen gayrlmenkulün cinsi 
kıymeti, adedi, evsafı :

Gemlik tapu sicilinin pafta 3,parsel 11, isahife 
5372’de kayıtlı Gemlik ilçesi Küçük Kumla köyü 
kiremitocağı mevki.nde kain 2995 metrekare mik ! 
farındaki taşınmaz üzerine inşaa edilen ve tapu ] 
sicilinde kat irti.akı halindeki -kargir apartmamn 
(a) blok (77) bağımsız bölüm sıra nolu 6.ncıkat 
tâki 12/1239 arsa paylı -yazlık meskenin denize 
nazır olup, denize bakan 1 balkon ve 1 salon, 1 
mutfak, 1 banyo Wc bir arada • arka tarafta 1 
oda, elektirik ve suyunun mevcut olup bilirkişi , 

; -tarafından taşınmaz 125.000.Q00 -TL. kıymet tak 
tir. edilmiştir. Taşınmaz açık artırma suretiyle sa 

; tışa çıkarılmıştır. : ■
• \ SATIŞ ŞARTLARI :

L— -Satış 2.4.1993 Cuma günü saat 14.00’den 14.20 
e kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma 
len kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar var ■ 
suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin -edi 
sa alacakları m:cmuunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle 

■ :'-'alici çıkmazsa eri'çok artıranın taahhüdü baki kal 
mak şartiyle: 12.4.1993 Pazartesi' günü aynı yer-ve 
aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır.'Bu 
artırmada da bü miktar elde-edilememişse gayri 
menkul eri çok' artıranın taahhüdü saklı kalmak 
üzere artırma -ilanında gösterilen müddet sonunda 

\. eri çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artır 
ma «bedelinin malın tahmin edilen -kıymetinin%40 
ini bulması ve sayış isteyenin alacağına, rüçhanıo; 

■ lan alacakların toplamından: fazla.: olması ve bun 
dan başka; paraya çevirme ve paylaştırma masraf, 
larını geçmesi lazımdır. Eöyle fazla bedelle alıcı 
çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin-edilen 
kıymetin %20si nisbetinde pey akçesi veya bu mik 

. tar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu 
( vermeleri lazımıdır. Satış peşin para iledir, alıcı is. 

ted ğinde 20 günü geçmemek üzere mehil yerilebif 
lir. Tellaliye resmi; ihale pulu tapu harç ve. masraf’ 
lan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelin

-r den-ödenir. —
3-^- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin + 

bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle fa 
iz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belge 
ler ile onbeş gün içinde dairemize b ldirmeleri la 
zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan. hariç bırakı'acaklardır.

4_  İhaleye .katılıp daha sonra ihale bedelini ya
tırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan 
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son 
ihale bedeli arasındaki;'farktan ve diğer zararlar 
darı ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsileh me 
sul olacaklardır; İhale farkı ve temerrüt .fa-işi,-.ay 
rica hükme hacet kalmaksızın dairemizce .tahsil 
olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelin 
den alınacaktır.

5 — Şartname, ilah târihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede -açık olup masrafı yerildi 
ği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir
6r-r Şatışa iştirak edenlerin (şartnameyi göpnüş 

ve münderecatını ‘kabul etmiş sayılacakları, başka 
cablgi almak isteyenlerin 992/45 T. sayılı dosya 
nurriarasiyle'' Müdürlüğümüze başvurmaları- ilan 
olunur. KDV alıcıya aittir,

(Ic. İf. K. 126) ' îcrâ Müdürü
(+) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahiplen 
de dahildir.

Çin Çin Züccaciye
İŞTE FIRSAT!. İSTE JUMBO

JUMBO MAMULLERİ FABRİKADAN 
ı,'HALKA SATIŞ KAMPANYASI,

ÇİN ÇİN ZÜCCACİYE’DE 
GELÎN GÖRÜŞELİM.

■i' v» um • 'ı
YENİ NO. 63 GEMLÎK



MÜDÜRÜ : KADRİ GÜLER

YIL 20 SAYI 949 FİYATI 2000 TL KDVi DAHİL
KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

:mi

[KSrfezl
Haftalık Siyasi Gazete
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YÖNETİM MERKEZİ i

g istiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 34223 GEMLİK
H DİZGİ VE BASKI

" Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797
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DYP'de Delege Seçimleri
lirterek, 5 Mart’ta Armutlu’da 6 Mart’ta Küçük 
Kumla ve 7 Mart’ta da Umsrbey beldelerinin 
kongrelerinin yapılacağını söyledi. Yenice, ilçe 
kongresinin ise 30 Mart tarihinde olacağını bil
dirdi.

Bayarın Naaşı 
bahçesinde gömülü bulu 
nan Celal Bayar’m naa 
şının 2 Nisan 1993 tali
hinde buradan alın rak 
anıtmezar’a nakledi
leceğini ve üzerine 18 
ton ağırlığında bir mer 
mer konulacağım kaydet 
ti.

Fıstıklı’da
ne devrilen demirler al
tında kalarak olay yerin 
de yaşamını, yitirdi.

Jandarma,. olayla ilgili 
soruşturmaya devam 
ederken, talihsiz gencin 
ölümü çevrede, üzüntü 
yarattı.

Armutlu’da
la yaraladılar. Ancak, Er 
han Teksin’i yaralaya
nın kim olduğu tesbit e- 
dilmedi.

jandarma, olaydan 
sonra kaçan -saldırganla
rın aranmasına devam e 
derken, Erhan Teksin 
Gemlik Devlet Hastane
sinde tedavi altına alın 
dL

Şeker İhracatı
, Vatandaşlar yükleme 

boşaltma için sıra bekle
yen kamyonlar nedeniy 
le yolun daralarak trafi
ğin sıkıştığını şavunur 
larken, liman yetkilileri 

>bu sıkışıklığın geçici ol
duğunu, yükleme ye bo
şaltmanın biran önce bi 
tirilme’ine çalışıldığı 
m söylediler.

GEMLİK TEREKE HAKİMLİĞİ 
MENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, mik 
tar ve kıymetleri yazılı mallar satışa çıkarılmış 
tır.

Birinci artırma 29.3.1993 günü saat 14.00’de 
Hamidiye Mh. Hanarkası Sk. yapılacak ve o gü 
nü kıymetlerinin % 75’ine istekli bulunmadığı 
takdirde 30.3.1993 günü aynı yer ve saatte 2. ar 
tırma yapılarak satılacağı. Şu kadar ki, artırma 
bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 
kırkım» bulmasının ve satış isteyenin alacağına 
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olma 
sının ve bundan başka paraya çevirme ve payla 
rm paylaştırma masraflarını geçmesinin şart ol 
duğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden %12 ora 
nmdaKDVnin alıcıya ait olacağı ve satış şartna 
meşinin icra dosyasında görülebileceği, masrafı 
vferildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin is 
teyene gönderilebileceği, fazla bilgi almak isteyen 
lerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemi 
ze başvurmaları ilan olunur.

M. Sadık ŞAFAK 
.. Yazı işleri Müdürü

Belediye meclisi toplanıyor
Geçtiğimiz pazarte

si günü toplanan Beledi 
ye Meclisi, daha önce 
■plancıya havale edilen 
250 imar dilekçesine ek 
olarak gelen yaklaşık 80 
dilekçeyi daha görüşe
rek, bu dilekçeleri de 
plancının görüşüne bırak 
ma kararı aldı.

Şubat döneminde ya
sayla ba’ir’enen süre için 
de tamamlanmayan Gem 
lik Belediye tMeclisi top 
lantılan, 20 gün sonra 
Valilik’ten olağanüs
tü top’anma izni isteye
rek tekrar toplanacak ve 
imarla ilgili dilekçeleri 
karara bağlıyacak.

KAYIP
Bağ-Kur Bursa Bölge Müdürlüğünden aldığım 

Sağlık Karnemi kaybettim. Hükümsüzdür.

ORHAN BULUT

BALIKPAZARI 2.NCİ CADDEDE DEVREN 
SATILIK OYUNCAK ve KIRTASİYE DÜKKANI

TEL ; 35804 GEMLİK

LİSE MEZUNU

PLASÎYER ŞOFÖR ARANMAKTADIR.
BALOĞLU LTD. ŞTİ. TEL : 48234 ,

Adedi ve Cinsi Muh.kıy.Lira

.1-4 Koltuk 500.000 TL.
2- 3 Sehba 75.000 TL.
3- Bir puf 50.000 TL.
4-7 kişilik masa vle sandalye 250.000 TL.
5. Beyaz göbekli 6m2 İsparta halısı 600.000 TL

i 6- Tahta büfe 100.000 TL.
7- Büfede mavi porsenel çaydanlık 50.000 TL.
8- Bir adet sürahi 10.000 TL.

ı 9- Bir adet vazo 20.000 TL.
I 10- Kırmızı renkli 1,5 m2 yolluk 50.000 TL.
i 11- Altı parça tül ve perdesi 100.000 TL.

12- 4’lü lanbalı avize 100.000 TL.
13- Tekli bonbeli avize 35.000 TL.
14- Porselen vazo 15.000 TL.
15- Çakmaklı ikili kültablası 20.000 TL.
16- Masa örtüsü eski 15.000 Tİ*

| 17- Tahta kütüphane eski 100.000 TL.
18- Porselen vazo 15.000 TL.
19 2 mumluk 20.000 TL.

| 20- Çaydanlık 25.000 TL.
21- Pirinçten mumluk vazo 30.000 TL.

; 22- Sekizli baharattık 75.000 TL.
; 23- 6 Cam tabak 30.000 TL.
! 24- Salata tabağı ve 8 bardak 50.000 TL.

25- Eksik takım olmayan çatal kaşık 30.000 TL.
26- Halıfeliks 2X4 120.000 TL.
27- Eski tahta küçük komidin 50.000 TL.
28- Kitaplık tahta ve eski 75.000 TL.
29- 5 fincan 50.000 TL.
30- İki kanepe eski 250.000 TL.
31- Döküm soba kullanılmış 100.000 TL.
32- Eski ceryanlı radyo 50.000 TL.
33- Kütahya çinisi duvar porseleni 90.000 TL.
34- Sehba 2m2hahfleks 1,5 parça tül 150.000 TL.

3.260.000 TL.ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
İLAN

l— Belediyemizde görevli memur ve işçilere 
alınacak giyim-kuşam malzemesi alımı işi 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gere 
ğince açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

2— İhale 17 Mart 1993 Çarşamba günü sünü 
saat 15.00’de Komisyon huzurunda yapılacaktır.

3— Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Muha 
sebe Servisinden temin edilebilir.

4— .Giyim-Kuşam alımma ait dokümanlar aşa 
ğıda çıkarılmış olup, karşılarında miktarı, mu
hammen bedeli ve teminatları gösterilmiştir.

alınacak
malzemeler miktar

muh.
bedel tutar

muvakat 
teminat

Takım Elbise 47 750.000. 32.250.000 1.057)000
Ayakkabı 47 150.000 7.050.000 211.000
Gömlek 50 120.000 6.000.000 180.000
Kravat 20 10.000 200.000 6.000
Şapka 3 50.000 150.000 5.000

Celal GÖÇ
Belediye Başkanı

ARMUTLU SAĞLIK OCAĞINI GELİŞTİRME 
VE BÖLGE SAĞLIK SORUNLARINA ÇÖZÜM 

ARAMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin genel kurulu toplantısı 20.3.1993 

günü saat 19.00’da Armutlu Mehtioğlu Kıratha 
nesinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2ncl toplantı 
bir hafta sonra aynı yer ve aynı saatte yapıla 
çaktır.

GÜNDEM : YÖNETİM KURULU

1— Açılış vte yoklama
2— Divan seçimi ve saygı duruşu
3— Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının 
okunması
4— Yönetim ve denetim kunılunan İbrası
5— Yönetim ve denetim kurulunun seçimi
6— Dilek ve temenniler
7— Kapanış. ı;; '

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ

• MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No 1993/3

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkeme 
sin'in 15.10.1992 tarih ve 992/479 sayılı karar ge 
reğince satılmasına karar verilen aşağıda belirti 
len gayrimenkul açık artırma ile satışa çıkarıl 
iniştir.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı tapunun 1. Umur 
bey köyü Parmaklağlar mevki 13480 m2 tarla paf 
ta 57, parsel 4595’de kayıtlı 195.000.000 TL. bedel 
ile

2— Engürücük köyü Bayırbağlar mevki pafta 
10, parsel 1679’da kayıtlı 1838 m2 zeytinlik 
45.000.000 TL. bedel İle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI : ' " .'.K '
1— Satış 6.4.1993 günü saat 14.00’den 14.30’a ' 

kadar Adliye Yazı İş. Md. açık artırma suretiyle' 
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıyme 
tin %75’ni ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları 
mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile 
ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı. çıkmazsa en 
çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile • 
16.4.1993 günü saat 14.00’den 14.30’da ikinci artır 
maya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhanlı alacakların, alacağı I 
nı ve satış masraflarım geçmesi şartıyle %40 nis 
betinde artırana ihele olunacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %20nis 
betinde pay akçesi veya bu miktar kadar milli • 
bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazım 
dır. Satış peşin para ile yapılır. Alıcı istediğinde" 
20 günü geçmemek üere mehil verilir, ipotek sa 
hibi alacaklılarla diğer ilgililerin irtifa hakkı sa 
hiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarının 
hususiyle faiz ve masraflara dair olan iddiaları 
nı belgeleriyle birlikte onbeş gün içinde dairemi 
ze bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan ta 
pu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç 
bırakılacaklardır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersin, 
de ödenmezse İ.İ.K.nun 133ncü maddesi gereğince 
ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve I 
%30 faizden alıcı ve kefillerin mesul tutularak 
hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tah 
sil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin gö 
rebileceğl bir yere dairede asılı olup, masrafı ve 
rildiğinde isteyen alıcıya bir örneğinin gönderile 
ceği, satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş 
ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, baş 
kaça bilgi almak isteyenlerin 1993/3 sayılı satış 
dosyamıza başvurmaları, dellaliye, damga resmi, 
tapu harç ve masraflarının ile ihale bedeli üze I 
rinden %12 KDV. alıcıya aittir. Han olunur.

îc. If. K. 126 M. Sadık Şafak
(ilgililer tabirine irtifak Yazı İşleri Müdürü 
hakkı sahipleri dahildir.)

l KXÛ-TEW 
l AMBALAJ TİCARETİl AHMET ATALAR

Yeni İşyerimizde müşterilerimize 
E hizmet etmeğe devam ettiğimizi du-1 

^yurur, mübarek Ramazanınızın hayırlısı 
^olmasını dilerim *

I I
Tel : 35222 - 32860 Fax : 37015 M 

$ Orhangazi Cd. No. 10/A GEMLİkÎ 
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SHP’den Gıda Yardımı

Haftalık Siyasi Gazete

GEMLİK
SHP Gemlik îlçe örgütü, Ramazan nedeniyle 36 yoksul 

vatandaşa gıda yardımı yapıyor.
Margarin, sabun, peynir, zeytin, makama, pirinç, toz 

şeker, nohut, fasulye, mercimekten oluşan yardım paketi 
yarın parti binasında dağıtılacak.

Gıda yardımlarının partili üyelerden sağlandığı bildi, 
rildi.
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8 Mart Dünya Kadınl: r günü nedeniyle Gem
lik’te düzenlenen panel de konuşmacı ar kadınla 
rın sorunları ve hakları kcnularina değindi’er.

Gbmlik Belediye M-clis Salonunda düzenlenen 
panele konuşmacı olarak Avukat Asude Şenol, Öğ 
retmen Ümran Akyavaş, Öğretmen Füsun Sap
maz, işçi tem.İlcisi Ülkü Demlroğlu, Eczacı Mu
kaddes Sevim ve ev kadını Yüksel Uğur katıldı 
lar. Gemlikli tüm siyasi parti ve demokratik kit 
le örgütleri kadın komisyonlarının ortaklaşa dü 
zenled-kleri panele yaklaşık 60 dinleyici katıldı.

Panel’de konuşan Öğretmen Ümran Akyavaş, 
kadın soruniarna değindi. Akyavaş, ABD’de işçi 
hakları mücadelesinde dokuma işçisi kadınlar ta 
rafından kullanılmaya başlanan kadın hardan gü 
nünün daha sonra EM tarafından kabul e.diterek 
tüm ülkelerde kutlandığını açıkladı. Kızken baba 
sının, evliyken kocasının himayesi altına giren 
kadının günümüzde T\Zler de araba rekl mlana 
da kullanılarak cinıel meta hali e g-'ldiğir.i öne 
sürdü. Akyavaş, parlcmento da tem il ed len ka 
dm oranının Almanya’da yüzde 16, İskandinav 
ülkelerinde yü de 30 olduğunu belirterek Türkiye 
de bu oranın yüzde 1,5’da ka'dığını ifade etti.

Maliyeti 36 milyarı geçti

s
e

Bayar’ın Anıtmezarı 40 Milyara Maloacak
Tür iye’nin 3n ü Cum 

hurb-şkmı Ce.âl Bayar 
in doğum yri o. an U- 
mu.'bey’c’e yaptın’, n a- 
nıt m zar ça ışmaları a- 
ralık ız devam ederden, 
anıtmezar’in 40 milyer 
liraya m lolacağı bildiril 
dİ.

Umurbey Belediye Baş

kan: Pars Dönmez, A ıt 
Me ar’ı.ı, Baya ’ı ı ölüm 
yljiinümü olan 22 A^us- 

"'s t"r hine kadar yetiş 
tirileceğini anlataıak, ça 
'işmarrın aralıksız de 
vam ettiğini bildirdi. 
Dönmez, Celal Bayar’ın 
naasının da Nisan ayın 
da Amtmeza ’a nakledil

GEMLİK ROTARY KULÜBÜNDEN ETKİNLİK

LİSELİ ÖĞRENCİLERE
MESLEK EĞİTİMİ

Cemal KIRGIZ

Gemlik Rotary Kulübü tarrfmdan Lise’i öğren 
c tere Meslek Şeşimi ve Eğitimi konulu bir panel 
düzenledi.

Gemlik Lisesi Salonunda yapılan panele konuş 
maçı olarak Gemport Genci Müdürü Ziya Alkan, 
Dr. Naci Özokur, Bilgisayar Mühendisi Yunus 
Kardeştuncer, Diş Hekimi Doğan A İkaya ve Hu 
kukçu Avukat Teoman Ekim katıldılar. Öğrenci 
tere meslekleri hakkında ti gi veren konuşmacı 
lar mesleklerinin avantajlarını ve dezavantajları 
nı anlatarak, yönetilen soru arı cevapladılar.

Toplantıda konuşan GEMPORT Genel Müdürü 
Ziya Alkan, öğrend'ere Kaptanlık mesleği hakkın 
da bilgi verdi. Kaptan olabilmek İçin İ1Ü Deniz 
ellik Fakültesinin bitli ilmesi gerektiğ ni anlatan 
Ziya Alkan, kaptanlığın zevkli bir meslek olduğu 
nu, kendis nin de kaptanlık yaptığı yıllarda tüm 
denize kıyısı bulunan ülkeleri gezdiğini bi’dirdl. 
Alkan, kaptanlık İçin iyi bir eğl imin yanı sıra 
yabancı dil bilmenin de önemini vurguladı.

Devamı Sayfa 4’te

Cemal KIRGIZ

Daha sonra söz alan Avukat Asude Şenol’da 
son 5 yıl içinde kadınların kendi haklarına sa
hip çıkma konusundaki çalışmalarının arttığına 
d.kkat çekerek sevindirici olduğunu bildirdi. Ka 
dm ve Hukuk konularında konuşan Asude Şenol, 
2nci Dünya Savaşı sırasında Hitler tarafından 
kurulan toplama kamplarının bugün Bosna Her 
sek’te tecavüz kamplarına dönüştüğünü anlata 
rak, «Tecavüze uğramak bir kadın için en büyük 
işkencedir» dedi. Somali’ye giden BM gücü asker 
terine «Oradaki .kadınlara cinsel olarak yaklaşma 
ym hastalık kaparsınız» den.ldiğmi hatırlatan 
Şenol, «Orada da kadının haklan, insanlığı yine 
ihlal edi’di. Kadın değil, erkekler korundu» şek 
linde konuştu.

Medeni kanun ve zina yasasının yeniden dü 
zenlenmesi gerektiğini savunan Asude Şenol, «Ka 
dınlar zina yaptığı halde uygulana ^ yasaların ek 
keklere de aynen uygulanması gerekir. Medeni 
kanunda özellikle boşanma durum’arında kadın 
sorunlarına cevap vermiyor. Biz bir cinsin geride 
diğerinin önde olduğu değil her cinsin eş't o’arak 
paylaşıldığı bir dünya istiyoruz» diye konuştu.

Devamı Sayfa 4’te

mesi için gerekli iştemle 
rin yapıldığını bi irdi.

Öe y mdin Ağust's 
ayına yetiştiri’m’ye çalı
şılan Av'iLmezarTn, sıva 
ve çevre düzenleme işi
ni ı kaldığı, diğer bö üm 
ler nin ise bazı rötuşl r dı 
şın ’a tam mİ irdiği kay 
dedildi.

Üsteğmen
Kaza Kurbanı

Gemlik Mudanya sahil 
yeli 4noü kilometresin
de meydana gelen kaza 
da, Askeri Hara’da görev 
11 Veteriner Üsteğmen 
Yıldıray Çctindağ (25) 
yaşamını yitirdi.

Geçtiğiniz Perşem- 
o? günü saat 10 30’da 
meydara gelen kazada 
Er Akın Oflu (21). yöne
timindeki 041343 plakalı 
askeri j:ep ile Mudarya 
va gitmekte olan Selim 
ö-demlr (30) yönet rain
deki 41 AV 996 plakalı 
kamyonla kavşakta çar 
pişti. Kazada Veteriner

De izamı Sayfa 4’te

I Sağolasınız 
Doktorum
İNAN TAMER yazdı

Yaz ut I. Sayfada

600 Abonenin
Telefonlar!
Bağlanıyor

Gemlik PTt Müdürlü 
günce dağıtımı yapılan 
bn 500 adet telefondan 
603’ünün bağlanın sı
na başlandı.

Gemlik PTT Müdürü 
R'cep Özfldan’dan alı
nan bilgiye göre, telefon 
t°sis, nakil bağlama işle
rinin 1 Mart 1993 V*r hin 
den itibaren müteahhit

Devamı Sayfa 4’te

Umurbey’de 
El Sanatları
Kursu

Gem'ik Rotary Kulübü 
tarafından Umurbey bel 
dişinde açılan El Sanat
ları ve Eski Eşyaları De
ğerlendirme kursu, bü
yük ilgi görüyor.

Devamı Sayfa 4’te

G ip salgını Gemlik'le 
de e İkisini gösterdi.

Okullar 2 Gün 
Tatil Edildi

Bursa ve çevre ilçeler
de etkisini gösteren g ip 
çalgını Gsmllk’i de sardı. 
İlçede ilk ve orta der ca
li okullar dünden başla
mak üzere 2 gün tat.l 
edildi.

Devamı Sayfa 4’te

BP.’den JO mily nluk yağ go BreceklerJi

2 UYANIĞA SUÇÜSTÜ
Sahte plaka, sahte ruhsat, sahte ehliyet düzen* 

liyerek B.P.’den 300 milyon liralık yağ götürmeye 
kalkan 2 Tokat’h uyanık, jandarma taraflıdan 
suçüstü yakalandı. : '■>!:<!

Haydar Hamarat (37) ve Sake Alkeyli (37) ad 
lı, Tokat’h 2 uyanık, daha önce yurdun çeşitli 
yerlerinde de yaptıkları üçkağıtçılığı, Gemlik’te 
de yapmaya kalkınca, yakayı ele verdiler.

Haydar Hamarat’a ait 34 YU 502 plakalı kam 
yonun plakasını 06 HA 937 olarak değiştiren uya 
nıklar, daha sonra yine Ali Osman Aladağ adlı 
vatandaşa ait ehliyeti çalarak, resminin yerine 
Haydar Hamarat’m resmini yerleştirdiler. Sahte 
ruhsat’da düzenleyen sahtekarlar faaliyete geçe 
rek, Bursa Horoz Nakliyat’tan aldıkları nakliye 
kağıdı ile B.P. Gemlik Tesislerine geldiler.

Devamı Sayfa 4’te

Gemport’ta Feci 
Kaza 1 Ölü

Gemlik L'man ve De
polama Tesisleri (GEM 
PORT)’ta dün sabaha 
karşı saat 04 OO’de mey
dana gelen feci kazada 
Beyti Kaya (23) adlı

Devamı Sayfa 4’te

3 Köy Yolu 
Kapandı

Olumsuz hava şartla] 
Gemlik’in Mecidiye, Sel 
miye ve Hayriye köykr 
nin komşu köy ve ilçeyi 
olan yol arını ulaşıma k 
padı.

Devamı Sayfa 4’te

DYP’de Kongre 30 Martta
Mahalle, köy ve belde delege seçimlerini bitiren 

DYP Gemlik ilçe teşkilatı kongresinin 30 Mart 
1993 Salı günü Belediye Düğün Salonunda yapıla 
cağı belirlendi.

30 Mart’ta yapılacak kongrede oy kullanacak 
olan 400 delegesini belirleyen DYP ilçe teşkilatı, 
kongrede Yönetim, Disiplin kurulu üyeleriyle üst 
kongre delegelerini seçecek.

DYP ilçe kongresinde ilçe başkanlığı için şimdi 
lik başka üye çıkmazsa ilçe Başkanı Abdullah 
Yenice ile, İnşaat Mühendisi Yıldırım Akıncılar 
ın listelerinin çekişeceği öğrenildi.

Rotaryen Kadınlar Atakta
Gemlik Rotary Kulübü Kadın Komisyonu üyele 

ri Ramazan ayı nedeniyle yardımlarını arttırdı.
Geçtiğim z günlerde ilçenin Namık Kemal İlko 

kuluna giderek daha önce tesbit edilen fakir öğ 
rencilere et yardımı yapan rotaryen bayanlar ay 
nı okula alınan fotokopi makinesi içinde 500 bin 
lira para yardımında bulundular.

GemlikTi rotaryen bayanlar, yardımların sade 
ce ramazan ayı içersinde sınırlı kalmayacağını 
belirterek, muhtaç kişilere gerekli yardımlara de
vam edeceklerini söylediler.

* TAŞI GEDİĞİNE

» FIRILDAK...
9 «MEVLEVİ DEĞİL AMA İYİ DÖNÜYOR»,,
9 HEMİ DE NASIL...
E FIRFIR...
E FIRILDAK GİBİ

TÜYERKEN SÖVDÜĞÜNÜ,
£ TÜNERKEN ÖVÜYOR.

DÜŞÜNDE KOLTUK GÖRÜYOR.
gf KONYA’M NE Mİ YAPIYOR?
gf TUH, TUUH! DİYE DİYE
f . DİZLERİNİ DÖVÜYOR...
|F A er£ y.nan hantal



9 MART 1993 SALI Körfez
BAYTA : 2

şiir köşesi
Yorgun Fısıltı ar

Yaz günleri-çoktan bu sahilden uzakta» 
Dev dalgaların ağzı köpürmüş ulumakta... 
Akşamlan körfezdeki cünbüsten eser yok, 
Ta dipte kalan son yakamozlarda o fer yok. 
Yss> VafrlyoTunûp hıçkırıyor -şimdi ağalar, 

ıRühtım boyu rüzgarlann'râvücunda o saçlar... 
Bitmiş o çiçeklerle,' o kuşlarla süren düş:

Ruhum çiselerken yapa yalriiz kederimden, 
1 Bİr his beni titYetti fısiitiyla derinden : 

ffirirj ne güzel böyle ıhk damlaların var, 
'Aldırma ğeçeh. günlerin'ûrdınd a yann var! 
Sürmez bü 'karanlık gece, kalkar yine perde, 

■ Töz1 pembe şafaklar kamaşır înörtepeierde...
Ettin bu kadar yıl, hadi bir ' kez daha sabret I

Saf‘gönlüm uyandıkça bu rü’yaya inanmış, 
Hertath-'teselliye çocuklar gibi kanmış...
B.lmez ki yarın dönse de kuşlarla çiçekler, 
«Onlarla giden günlerimiz dönmiyecekler!»

Be: ir Sıtkı ERDOĞAN

Aşk Anısı
Genç . ıslaklığı ,dudaklarından, 
Ölünesin fısıltı kulaklarından, 
Bir bahar akşamı yanaklarından, 
Akmasın hatırası aşkımın sakın,

Gonca • güller gibisin boynunu ''bükme, 
Anlar hürsün balını dökme, 
Bekle beni kimseye güzel gözükme 
Gitme sen sevgilim ne olur sakın.

Yemyeşii bir rüyadan uyanmış gibi, 
.. •.. KuJlenmiyen, sevdadan- usanmış gibi, 

. ..Ağlayan gözlerinden -yalanmış ğibi, 
... Bakma sen sevgilim ne olur sakın.

Dr. Bekir MUTLU
* (Öner Dergisi Sayı 22’den alınmıştır.)

Beni Unutma
/■Bir günün gecesinde ı
Sahilde yürürken, 
Gökyüzüne baktığında 
Uzakta çok uzaklarda 
Pınl pırıl bir-yıldız, 
Görürsen işte o an 

■ Beni düşün 'beni' an
Beni unutma sevgilim.

Zeki COŞKUN

ÇATAK GiYİM'DEN 
Müşterilerine yeni bir 

H zmet daha
Deri montlar, Napalar, Süet

ler Nubuk. Montlar şimdi 
uygun taksitlerle ÇATAK

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

ALİ ÇATAK ve OÖÜLLAfil 
Demirsubaşı Mh. Mesudiye £k. Otel 
Umurbey Altı Tel 12075 Gemlik

ALMANYADAKİ YABANCILARIN
JSAYISINDA ARTIŞ VAR

Almanya’da yaşayan yabancıların sayısı geçti 
ğ miz yıl içinde yüzde on oranında artış göster 
di. Federal İstatistik Dairesince yapılan açıkla 
maya göre, 1992 sonunda Almanya’da 6.496.000 
yabancı bulunuyor, Anılan sayıda bir yıl öncesi 
ne orahla 614 binden fazla bir artış kaydedilmiş 
tir. Böylece yaklaşık 80 milyon civarında olan 
toplam nüfus içindeki yabancıların payı yüzde se 
ikiz olmuştur. Yabancıların yüzde 97’si eski fede 
rai »eyaletleriyle Berlin’de yaşarken, yalnızca 183 
bini, yani yüzde üçü, yemi federal eyaletlerinde 
yaşamaktadır^
Federal, istatistik dairesinden alınan bilgiye göre
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a
Cam Kavanoz - Pet Kavanoz!. ..A
AMBALAJ TİCARETİ a

AHMET ATALAR f 
' > i’-;,'.. . ; ' '■ «

Yeni İşyerimizde müşterilerimize £ 
hizmet etmeğe devam ettrğimizi du- 
yu ru t, m übârek Râfrrazanm ızm1 heyır*11$ 
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Tel : 35222 - 32860 Fax : 37015 £
Orhangazi C'd. No. 19/A GEMLİK^ 

KÖRFEZ
MATBAACILIK

Düğün - Sünnet - Nişan 
Yupacuklnr

DAVETİYENİZ BİZDEN

Türkiyenin en kaliteli ve 
Ucuz Davetiyelerini 

sîz beğenin biz basalım

[ I GÜNDE TESLÎM

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 31797 Gemlik
-IYt.îv.. .( ,, . : ; •     '

yabancılar sayısındaki artış büyük ölçüde sığınmak 
üzere yapılan başvuruların artışından kaynakla 
nıyor, zira geçtiğimiz yıl438 bin başvuru He sı 
ğınma başvurularında şimdiye dek görülen en 
yüksek sayıya ulaşılmıştır.

Sayılan yaklaşık 6,5 milyonu bulan yabancıla 
nn arasmda en büyük topluluğu 1.855 milyon İle 
(yüzde 29) Türk’ler oluşturuyor. Türk’leri, 916 
bin ile (yüzde 14) Yugoslavlar, 558 bin ile (yüz 
de 9) îtalya’nlar, 346 bin ile (yüzde 5) Yunan 
Ular ve 286 bin ile (yüz^Le 4) Polonya’hiar izli 
yor.

£ I
• i !| AKYILDIZ |
I AİLE GAZİNOSU |
9 %
9 . .4
| Düğün - Nişan Sünnet Cemiyetlerine | 
9verilir. Rezervasyonlar başlamıştır, t 
9 9

| el : 30093 |
»İskele Meydanı No. 4 Gemlik 4gt I
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SIRAMIZ GELDİKLE İLÇEDE KONFERANS VERİLDİ..

Sivil Savunma KuroıaSağolasınızA Doktorum
inan Tamer • 34 Yaşında

S

Sn

Bir;zamanlar her ailenin öz'emi, çocuğunu dek 
tor:olarak yetiştirip göımek, bu duygu ve düşü.ı 
çelerle şartlanan çocuğun ö lemi de doktor olmak 

rtijr Hele kendine g-ld.^i 7 8 yaşından it.baren ev <• 
de annesini hasta görmek onun safra kese;! izdi 
rabına tanık olup e.inden bir şey gelememek gi 

■ bi durumlar çocuğa daha çok da^tç>rt.plmasia^xzUx{ 
sunu-veriyordu. Ben, bu özl mi hep ycşadım. An 
neciğim, öiümününe sebep elan o safra kesesin 
den az çekmemişti. Onu o ^derdinden kurtarabil
mek ızdıraömı dindire.ilmek en büyük arzumdu. 
Allah nasip etm.di, doktor olamadık. Doktor olan 
larıda her zaman takdir'ettik. Sevdik, saydık.

Doktorluk, insana hizmeti amaç edinen onunla 
hemdert olan, şifa yermek için uğraşırken, kendi 
leri hastalanan değerli şerefli ulvi bir meslektir. 
Başarmanın, yaşatmanın, derdi ve ızdırabı gider 
menin insan gönlüne verdimi hazzı tadabilmenin 
mesleğidir doktorluk. Hastalardan hasta yakınla 
rindan aldığı manevi tek ödül «ALLAH RAZI OL 
SUN. SAĞOLASIN DOKTOR» dilek ve duarıdır.

Doktorluk para kazanmak çok para kazanmak 
için yapılmıyordu 30 40 yıl önce.i. Bir vizite üc 
retlyle bir hasta 2-3 ke^ muayene oluyor, kent 
rolden geçiriliyordu. Klinik gibi, hastalar sabah 
akşem evlerine gidileıek hastanın ve hastalığın 

seyri takip edilip gereken yapılıyordu. 1940’11 y 11 
larda Gemi .k’te iki doktor vardı benim bildiğim 
kadarıyla. Doktor Ziya Kaya ve Doktor Sey.i Ar 
kan. Bu iki doktorumuz hastalara paralı, para ız 
bakmışlar, çoğu kez ilaçlarım kendi eri yapmış 
lar, fakirlikten alamayanlara da ceplerinden pa 
ra ödeyerek ilaç almışlar, şifa dağıtmış’ardır. Rah 

ı metli Doktor Ziya Kaya’yı, Allah uzun ömür ver 
sin Doktor Seyfi Arkan’ı Gemliktiler, yöre ilçe

-ve köyleri verdikleri -hikmetlerinden- -ötürü ..unuta 
-mazlar unutmazlar. . ?•

Sön yıUaTdanüfus -arttıkça.ârtiı.. -Depdebede 
keza. Sosyal düşüncenin ive.manevi duyarlığın ye 
rini yalnızumadde alınca,. t’P oiriefcifeğisâçîHâen 
suplanda<haliyle bti gidişten masibmiJaldl. Koru- 

- yucu hekimliktenı ziyade tedavi, hekimliği; caz’.p 
kılındı. Pratisyen hekimlere hasta eğitmekarıldu. 
Uzmanlık kontenjanları dar tutuldu. Uzman he 
kim olma şansı azalınca, getiri i çoğa dı,; Zorla 
şan geçim şar dan, istek ve önlemlerin sınır tam

mazili maneviyatı 
göz bu meslekte, de

zayıflattı. Fara göz, (doymaz 
diğer mesleklerde de olduğu

gibi çoğaldı. Hastanın ekonomik 'gücü önceden 
araştırıldı/. Bir. dertten hasta iki-üç kez ameliyat 
cdilerekcüzd inini şişirenler oldu. Başarısız?ığı 
bilinmesin. anlaşılmasın. diye,, kendisini tavsiye 
eden meslektaşlarının uyarı a:ı.u b. e dikkate sİ 
mayarak .hastasını ölüme tşrk cdebilenleıi çok gö 
rüldii. Mesleğinde...başarısız olanlar işin esnaflığı 
m, ve , ticaretini iyi . bildikleri i,in doktoru oldukla 
rıözel hastaneye. Başhek;m yağıldı. O kara vicda 
n ,.;o saılıgın, ’aüı üstlüğün, temizliğin, ahlakın 
simgesi beyaz önlük, ruhsuz hcr.tlağm pelerini, gi 
bi. m -Kemani .gor^-miyordu; iman olup bir göre 
bilse.

Hayat kısa, .tabıçil .uzun masrafım çök oldu. Ge 
rilerd'Çkilere bir .şeyler bırakmam lazim. Yatım, 
katıûı, otogı ..olsun, Mş,l -mülk tamahı yanıltma 
sın sîzleri, insanlığın koruyucuları siz doktorları 
mızı, ojçardeşlcrimizi.. .

Bara.hçrşpy dşjğil.. Belki herşeyi alır, şerefi,'hay 
siyeti, sevgiyi ise asla. Şeref ve hays'yeti vicdanı 
kananır. Sdvgi_.î le yerdiği iyi hizmet, iyi davra 
niş...Toplumun sevgisi bir irisen için en büyük 
ödül. O, yaşarken pek arilaşümaz, gö ülmez. O 
nun. görüntüsü İve niş resi cenaze törenleri. Seven 
lerânin- hizriıet jvçrdikleıin’n kendisi için döktüğü 
göi, ya.şiarıdır. . Adını rai me le birlikte anmak ve 

. yaşatmak.. Kaybettiğimiz Gemlik’te Gemlik’te Dok 
tor,fZiya. K^ya’Jar,. Bursa’da Doktor İbrahim Çatal 
oğuil&p,, E>oktor?İbrahi.m Öktem’ler, M.KPaşa’da 
Ekrem. Erîdem’İer, .OrhengazJde Doktor Cemil Man 
dı’lar ve Sevgili Doktor ağabeyimiz Karbay’lar 
halkına-verdikleri hizmetleri iç.n’yaşıyor, yaşatı 
lıyop, anılıyorlar..

Türk, halkına .^hizmet , yeren tüm doktorların 
Gsm.lik’ime şifa dağıtmak için uğraş veren hasta 
neler-miz Başhek m ve Doktorların, Sağlık Ocak 
larfiçdoktçrları. ve personellerinin Tıp Bayramla: ı 
m en iyi dileklerimle kutlarım. Hepsine sevgileri 
mi ve saygılarımı sunarım. Sağlığıma kavuşmam 

. iç n gece gündüz -uğraş veren U.'^iağ Üniversite 
si Tıp .Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Doktorları 
naye. personelime minnetlerimi bir kere daha ar 
ze'dlyorürii^Tüîei doktörlara başarilar dî 
Ü^ÖRUMİ"" ; * • ■

Cemal KIRGIZ

1959 yılında, düşman taarruzlarına, tabii afet
lere büyük yangınlara karşı halkın can ve mal 
kaybının asgari hale indirilmesi, hayati emniyeti 
dahil her türlü resmi ve hususi tesis ve teşek 
küllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için 
acil tamir ve ıslahı savunma gayretlerinin sivil 
halk tarafından azemi surette desteklenmesi ve 
cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıy 
la alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurta 
rıcı faaliyetlerini g.rçekleştirmek amacıyla kuru 
lan sivil savunma örgütü 34ncü kuruluş yıldönö 
münü kutladı.

Gemlik’te Sivil Savunma Kurumamın kuruluş 
yıldönümü nedeniyle bir konferans verildi. Konfe 
ransta konuşan ilçe Sivil Savunma Müdürü' Os 
man Erciyes, Sivil Savunmanın Kuruluş amacım 
ve tarihçesini anlatarak teşkilatlanma aşamaları 
hakkınjda b.lgi verdi.

Geçtiğimiz Pazar günü Atatürk anıtına çelenk 
konulması ile başlayan kuruluş yıldönümü kutla 
maları, daha sonra Belediye Düğün Salonufıda 
düzenlenen konferansla devam etti. Kaymakam 
Orhan Işın ve daire amirlerinin dinleyici olarak 
katıldıkları toplantıda, konuşan ilçe Sivü Savun 
ma Müdürü Osman Erciyes, Batı'ülkelerinde si 
vil savunmanın Birinci Dünya savaşından sonra 
başladığını bildirerek, ülkemizde ilk düzenleme 
nin 1928 yılırsa Genel Kurmay Başkanlığınca 
çıkarılan «Cephe gerisinin havaya karşı MüdCfası’ 
Talimnamesi» adını taşıyan yönerge ile yapıldığı 
m kaydetti. Erciyes, sivil savunma kurumünûa 
daha sonraki yıllarda çıkarılan yönerge ve kanun 
larla geliştirildiğini .anlatarak, 9 Haziran 1958 yı 
1 nda 7127. sayılı Sivil Savunma kanununun yü 
rürlüğe konularak .Sivil Savunma hizmetlerinin 
ordudan alınarak sivil keşime verildiğini söyledi.

Sivil Savunma teşkilatının 7126 sayılı yasayla 
Merkez Teşkilatı ve Taşra teşkilatı olarak 2’ye 
ayrıldığım vurgu? ayan Osman Erciyes, bunlarında 
kendi aralarında başka bölümlere ayrıldığım ifa . 
de etti.

Konferansta dinleyicilerin sorularınmda yanıt 
lanmasından sonra,’ - yapılması plan’anan videolu 
gösterim, video’da .-meydana gelen bir.,arıza nede i 
niyle gerçekleşmedi.

EMRE KUNDURA SATIL 1K

;KALlZEDE?DÜVEWOE EEYİNCE .J^KLA
EMRE KUNDURA GELİR .- ?.<: â 

GELİN GÖRÜNCE GÜVENÎN.
O.;S • ZE HEP GÜVENİYOR -ü

ithâl mâli ucuz Klozet - Lavabo
Tel : 39552

&
S.S. GEMLİK UĞUR YAPI KOOPERATİFİ 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTIiI , £ 
£

EMRE, KUNDURA
TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA •.

ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR , .

'EMRE KÜNDÜRA -SÎZLERE ' 1 
SEMPATİ VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP 
hizmetinde güven vermektedir.

'■■'•'• •--t ' y’-'KİRALTK DÜKKAN
rCADDESİNDF ntl’A APARTMAN ALTI 

50 njZ; KİRALIKTIR.

TEL ;.:.i30328 GEMLİK-

9 Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul top 
9 lantısı 10 Nisan 1993 Cumartesi günü -saat1 14.00 
^de kooperatif bloklarında yapılacaktır.,

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde •'top jg 
g^lantı 17 Nisan 1993 Cumartesi günü saat -14100 
9 de -aynı yerde yapılacaktır; ■ •
S YÖNETİM KURULU

EMRE KUNDURA

.^7,i-
TÜKET. ,-ÇİLER DAYANIŞMA

9 / BAŞKANLIĞINDAN
9 KONGRE İLANI

PAZAR CAD. NÖ. 1 GFMLÎK’DE.ÜİR.
'.Demeğimizin olağan genel kurul toplantısı 10^

Kisan 1993 Cumartesi günü saat 2İ.G'0’cle Hamidi jg 
gpye Mahallesi Gazhane Cad. Gürçay Pasajı No. jg 
gr 1/1 ’de: yapılacaktır,.
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G Ü N D E M

1— Açılış ve divan seç’mi
2— Yönetim ve denetim kurulu raporlarının A 
okunması S
3— Yönetim ve /denetim kurulu üyelerinin 
ibrası £
4— Yönetim kuruluna arsamn alımı için yetki

* OLAY * SABAH
* BURSA HAKİMİYET
« MİLLİYET CUMHURİYET

9
9 
9
9

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜN D EM

9
verilmesi
5— Dilekler
6— Kapanış.

* HÜRRİYET GAZETELERİNDE

ilan ve reklamlarınız için
;bizivr.ârayı».z'k.4\"r’i

KÖRFEZ REKLAM
TEL 34223 FAKS. 34223

9 
9
9
9
9

1— Açılış
2—, Divan oluşumu
3— Yoklama ve saygı duruşu
4— Çalışma ve denetleme kurulu raporunun 
okunması
5— Raporların tenkit ve ibrası
6— Yeni yönetim ve denetim kurullarının
seçimi
7— Dilekler ve temenniler;

| Zeytin ve Turşulara faal durumda 
rÇMÎI NP (Paketleme) makinası
& O HIL i1 U ve kompresörü ;

»TLF: 34223 GEMLİK £ 
£



2 NCİ ÖZEL RADYO
O ) özel Radyo furyasına biri daha eklendi. Gemlik’te 

Körfez FM’den sonra Gemlik Mega Radyo’da yayınına baş 
ladı.

EmekH Gazeteci Mustafa özden ve Elektronik Mühendisi 
Ok'ay Akbel’in ortaklaşa kurdukları ve 107.7 frekanstan 
yayın yapan Mega Radyo, deneme yayınlarını bit'rerek

Devamı Sayfa 4’te'

ANAP ilçe kongresi yapıldı

Nurettin Avcı ile 
yola devam

ANAP Gemlik İlçe Teşkilatı 4ncü Olağan Ge
nel Kongresi yapıldı. Tek listenin seçime girdiği 
kongrede Başkanlığa yeniden Nurettin Avcı geti 
ıi|di.

Gemlik Belediye Düğün Salonunda yapılan ve 
coşkulu bir havada gerçekleşen kongreye ANAP 
Bursa Milletvekillerinden Mehmet Gedik, Hüsa 
mettin Örüç, Feridun Pehlivanlımın yanı sıra es 
ki Bursa Büyükşehir Belediye Başkam Ekrem Ba 
nşık, Osmangazi İlçe Başkanı Bener Özcan, Yıldı 
rım İlçe Başkam Harun Gür, Orhangazi Belediye 
Başkam Turgut Ünlü, K. Kumla Belediye Başkanı 
Eşref Güre, Armutlu Belediye Başkanı C:lal Göç, 
Gürsu Belediye Başkamısmail Onbaşı, İznik İiçe 
Başkam Hikmet Baykara, Mudanya İlçe Başkanı 
Süleyman Ünver, eski ANAP Bursa Milletvekili 
Ertuğrul Ünlü, SHP İlçe Başkam Mehmet Parlak, 
DSP eski İlçe' Başkam Kemal Yeşildal, CHP ilçe 
Başkanı Fikret Kumral, yönetim kurulu üyeleri 
ve çok sayıda partili katıldı.

Divan heyeti Başkanlığını ANAP Bursa Millet 
vekili Mehmet Gedik’in yaptığı kongrede, parti 
çalışma raporunu okuyan Nurettin Avcı, yönetim, 
gençlik ve kadın komisyonları çalışmalarını anla 
tarak, «Kendimizi partimize ve halkımıza sorun 
lu olmaktan başka bir şey düşünmedik. Partimiz 
halkın umudu olmaya devam ediyor» dedi.

SEÇİMLER YAPILIYOR
Yönetim kurulu faaliyet raporlermm oy'anma 

smdan sonra 400 delegenin oy kullandığı yö.'etim 
kurulu seçimlerine geçildi. İlçe Başkam Nurettin

Cemal KIRGIZ

Avcı’nın tek listeyle katıldığı seçimlerde yönetim 
kurulunun diğer üyeleri oy bir iğiyle şu isimler 
den oluştu.

Faruk Güzel, Erol Koksal, Haşan Sezer, Yunus 
Sözener, Kad.r Aydın, Hilmi Turan, Engin Kök 
çam, Asım Kınık, Enis Öner, İbrahim Bayoğlu, 
Mehmet Güreşçi, İbrahim Öztürk, Adnan Tekin 
ve Adem Kaya.

Bu arada daha önceki yönetimde yer alan E 
min Bora, Kaya Kesen, Turan Tunçkal, Ali Ba- 
şek, Hüseyin Keskin ve Şükıü Ö.al’dan bazıları 
mn kendi isteğyle, ba ılarınında yönetim kurulu 
nun görüşleri doğrultusunda görev verilmediği

Kongre sonrasında ye.-i den İlçe Başkanlığına 
getir.len Nu.eitin Avcı, bundan sonraki tek amaç 
larının,yapılacak belediye seç inlerinde ve olabile 
cek bir erken seçimde başarılı olmak olduğunu 
kaydetti. ANAP İlçe Başkanı Nurettin Avcı, «Par 
timizin b.rincilik kürsüsündeki yerini korumak, 
diğer partilerle aramızdaki oy farkını daha da 
artırmak için çalışacağız. Ayrıca, bize gelen haklı 
olduğuna inandığımız, partili, partisiz tüm insan 
lara yardımcı olmak, Genel Başkammız Mesut 
Yılmaz’m önderliğinde yükselme trendine giren 
oylarımızı daha da artırabilmek için elimizden 
gelen herşeyi arkadaşlarımız a bir ikte gece gün 
;düz demeden yapmaya çalışa:ağız. Bu iktidar gö 
revi bırakana kadar muhalefet görevimi i ANAP 
a yanaşır şekilde yerine getirerek, ik idarin yap 
tığı yanlışları düzeltmek iç n olumlu eleştirileri 
mizi kamuoyuna açıklayacağız» dedi.

ÇEVRE KONUSUNDA BAŞARILI 
ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI...

Genç Politikaçılardan 
Kaymakam Işın’a Plaket

Gemlik SHP, DYP, ANAP ve RP Gençl:k Ko 
misyonları Başkanları tarafından Kaymakam Or 
han Işm’a çevre konusundaki çalışmalarından do 
layı plaket verildi.

SHP Gençlik Komisyonu Başkanı Cem Arslan 
taş. Basın sözcüsü Neslihan Çam, ANAP Gençlik 
Komisyonu Başkanı Mehmet Dinç, DYP Gençlik 
Komisyonu Başkanı Mustafa Utkıran, ilçe Sekre 
teri Şafak Ergül ve RP Gençlik Komisyonu Baş 
kanı Birol Arol tarafından makamında ziyaret e 
dilen Kaymakam Orhan Işm’a Turizm Haftası ne

Devamı Sayfa 4’te

Eğit-Sen olayı kınadı

Atatürk Büstüne Saldırı
Yazısı Sayfa 3’te

Erbakan Gemlikle
Yazısı Sayfa 3’te

Umurbey’e 30 Milyar 
Liralık Yatırım

Umurbey beldesine baharla birlikte adete ya 
tırım yağmuru da başladı.

Alt yapı, kanalizasyon ve yol genişletme çalış 
malarının yanı sıra, PTT tarafından bin 500 abo 
nelik santral koyma ve şebeke bağlama çalışmala 
rı, Sağlık Meslek Lisesinde okuyacak öğrenciler 
için Aytepe Mevkiinde bina inşaaı ve mezbaha 
genişletme çalışmaları için ardı ardına para ya 
ğan Umurbey’in Belediye Başkam Pars Dönmez, 
«Iş bilen n Kılıç Kuşananın» diye konuşuyor.

Devamı Sayfa 4’te

Hanımlae Kültür ve Dayınıştnj Derneği’nden aşevi

Her gün bin kişiyi doyuruyorlar
Hanımlar Kültür ve 

Dayanışma Derneği Gem 
İlk Şubesi Ramazan dola 
yısı ile açtığı Aşevir.d? 
hergün bin kişiye y.m k 
iağıtıyor.

Kayhan Mahallesi ı 
de açılan aşevinde tesfcit 
edi n iı fakir ve yrr- 
dıma muhuaç kişilere h:r 
gün 3 çeşit yemek yardı 
mı ve ekmek îdağıtıy.r.

KÜÇÜK SANAYİDE 
TARTIŞMALI KONGRE

Cemal KIRGIZ
Gemlik S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koopera 

tifi lOncu olağan kongresi yapıldı.
Başkan Süreyya Baymak ile Muhalif kurucu Se 

mıh Aşkın grubu arasında zaman zaman meyda 
na gelen tartışmaların dikkat çektiği kongrede 
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından gönderi 
len vaziyet planı eski şekliyle oylanarak kabul 
edildi.

Küçük Sanayi Sitesi kafeteryasında yapılan 
kongrede faaliyet raporunu okuyan Başkan Sü 
reyya Bayrak, müteahhit İsmeet özcanlı’ya 254 
milyon lira, Dünya Bankası’nada 2 milyar Hra 
borç olduğunu bildirdi. Yönetim ve sosyal bürola 
nn, çıraklık okulu, kafeteerya, toplantı salonu, 
16 dükkanlı çarşısı, lokanta, PTT, banka, büfe ve 
hizmet tesisleri ile 163 İşyerinin belirlenen tarih 
ten 19 ay önce tamamlandığını söyleyen Bayrak, 
kanalizasyon ve yağmur giderlerinin de bitmek

Devamı Sayfa 4’te

Demeğin Gemlik Şub~si 
yöne im kurulu üyeleri, 
Fatma Fırat, inci Özsa- 
buncu, Kıvanç Yalçın, 
H'yrunisa Kökbıyık ve 
Sevgi Karapaşaoğlu, 
halktan gelen yardımın 
yanı sıra kendi çabala ly 
la aşerini kurduklarım 
söylediler.

Dernek yöneticileri ye
mek yardımlarının Ra 
ma^an ayı sonuna kadir 
devam edeceğini, bayram 
yardımı olarakta bay 
r-"mdan 2 gün önce 100 
fa ir çocuğun giyd rile- 
c'ğini bild rdilcr.

Okullar yine 
tatil edildi

Tüm yurdu etkisi altı
na alan grip salgını, 
GemEk’te br gün ara
dan sonra okulların 2 
gün daha tatil edilmesi 
ne neden oldu.

Geçtiğimiz Pazartesi 
ve Salı günü elmak üze
re 2 gün tatil edilen ilk

Devamı Sayfa 4’te

SHP 100 kişiyi 
Sevindirdi

SHP Genılk Yönelim 
Kurulu Ramazan: do’ayı
sı ile fakir ve yardıma 
muhtaç 100 kişiye g da 
yardımında bulundu.

Parti yönetim kurulu 
üyeleri tarafından alı
nan ma garih, zeytin, 
peyn r. şeker, sabun, mer

Devamı Sayfa 4’te

SHP Gençlik Kom syonu eski 
ilçe başkanı Sait Yazıcıoğlu

“Görevden 
Alınmadım istifa 
ettim”

SHP Gemlik eski Genç 
lik Komisyonu Başkanı 
Sait Yazıcıoğlu, ilçe yöne 
tim kurulu tarafından 
görevden alındı şeklinde 
yapılan açıklamalara de 
ğinerek, «Ben görevden 
alınmadım, istifa ettim» 
dedi.

Yaklaşık bir ay önce 
yeniden oluşturul n 
Gençlik Komisyonunun 
basına tanıtılması sıra

Devamı Sayfa 4’te

Trolcüye Suçüstü
Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale Boğaz 

larında trol ile balık avcılığı yasaklanmasına kar 
şm Gemlik Körfezinde kaçak avlanmaya devam 
eden trolcü Ertan Özdemir, Gemlik Jandarması 
tarafından suçüstü yakalandı.

Geçtiğimiz hafta Salı günü saat 08.00 sıraların 
da Kumsaz kıyılarında trol ile avlanan Ertan Öz 
demir (28) yakayı ele verdi. Narh köyünde ika 
met ettiği belirtilen uyanık trolcünün «Ertan» ad 
11 balıkçı teknesiyle birlikte Kumsaz kıyılarında 
avlanırken, jandarma ekipleri tarafından suçüslü 
yakalandı.

R Jandarmada yapılan ilk sorgulamasından sonra 
j uyanık trolcü Ertan Özdemir Adliyeye sevk edile 
I rek tutuklandı. Trol ile avcılıkla mücadelenin 
| artarak devam edileceği kaydedileli.
I 
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TAŞI GEDİĞİNE

Tüketici...
15 MART TÜKETİCİ GÜNÜ..
GÜNE NE GEREK.

• İNSANOĞLU HERGÜN HERŞEYİ TÜKETİYOR 
PARAYI TÜKETİYOR..
DOĞAYI TÜKETİYOR..
AHLAKI TÜKETİYOR..
SONUN DA DA
SIFIRI TÜKETİYOR...

y.tıon. Tamoi
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16 MART 1993 SALI
Körfez

SAYFA : 2

şiir köşesi
Balıkçı Halil

■Balıkçı Halil' 
sintine sularını el pompasıyla paf puf , 
çürümüş yapraklan gibi yürek takviminin 
acılı hışırtılarla tekneden 
boşaltıyor alaca yerinden günün

boşaltıyor alaca...
Balıkçı Halil
sakal bıyık diye ürpermiş dikenler ağulusun- 

dan her biri
aynı zamanda içinin zehirlni zakkumunu 
aynasında düş dünyasının 
kırık dökük
sonsuz sınırsız 
çekip çekip uzatıyor sıkıntılı ve sıradan 
günlerce...
Günlerce Balıkçı Halil
Narlı açıklarında |
umuda atıyor ağlarım göz göz
Petek gibi göz göz öfke biriktirip ; %
durgunluğa veriyor yaşamını 
denie kesiyor her bir yanı soğuk, derin,, dalgalı 
ve içyüzünü göstermeyen

Öylece yazgısına söve söve 
dudağının bir yanında uzun küllü sigarası 

tellice 
bu yüzden görenler, sanır ki 
göööleri mayın tarlası 
gözöleri mapus damıdır Balıkçı Halil'in

Ne zaman patlayacak belli değil 
evetama, bilmem nice bin kilotonluk güçle 
patlayacak bir gün Balıkçı Halil’in gözleriö

9 Q

{ÇATAK GiYIM‘DEN| 
| Müşterilerine yeni bir I 
f H zmet daha i 
85 ®
gDeri montlar, Napalar, Süet
9 1er NubuK Montlar şimdi £ 
9 e9 uygun taksitlerle ÇATAK £ 
f GİYİMDE 2002 JE AN S Kot-J 

1ar Kadifeler Triko ve göm- f
| İek çeşitleri Çatak Giyimde
9 z S
I ALİ ÇATAK ve OĞÜLLARI f
^Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk, Otel^| 
gjUmurbey Altı Tel 12075 Gemlik 
9 ®

SATILIK I 
' Zeytin ve Turşulara faal durumda 
Qö|| |klp (Paketleme) makinası 
wn ILsıU ve kompresörü.

I TLF : 34223 GEMLtK

KElf-TEN
Cam Kavanoz - Pet Kavanoz
AMBALAJ TİCARETİ

AHMET ATALAR
Yeni İşyerimizde müşterilerimize 

hizmet etmeğe devam ettiğimizi du
yurur, mübarek Ramazanınızın hayırlı 
olmasını dilerim

Tel : 35222 - 32860 Fax : 37015
Orhangazi Cd. No. 19/A GEMLİK

Çin Çin Züccaciye
İŞTE FIRSAT İSTE JUMBO

JUMBO MAMÜLLERİ FABRİKADAN
HALKA SATIŞ KAMPANYASI

ÇİN ÇİN ZÜCCACİYE’DE
GELİN GÖRÜŞELİM,

YENİ ÇARŞI NO. 63 GEMLİK

Ceyianım
Küheylan bir bulut gibi günde bin kez • I 
süzülüp geçince içimdeki pencerenin önünden 
ayaklarım yitirmiş bulut oldum, süründüm ardın 

sıra

Belki güceneceksin yüreğime basıp geçerken 
/ adımlarını saydım diye günde bin kez 

okudum diye yüreğindeki bin yıllık gizleri 
ya da güceneceksin, kimbilir 
ama ben bir şairim.

Şairim
sevdalıyım
uykuda bile uyanık
Yazarım şiirini gözlerindeki ışık oyunlarının 
ve sezerim, hangi yol hangi yola kavuşur ;

Sen de sevdalısın ceylanım^

ŞABAN AKBABA

Şiirler yazarın < Yüreğim Koynundadır» adlı 
adlı kitabından alınmıştır.

m

MATBAACILIK
Düğün - Sünnet - Nisan

OLAY « SABAH &
BURSA HAKİMİYET |
MİLLİYET •» CUMHURİYET « 

|« HÜRRİYET GAZETELERİNDE f

B ilan ve reklamlarınız için |
| bizi arayın
i i
gKÖRFEZ REKLAM *
9
K TEL : 34223—34797 FAKS : 34797 GEMLİK £I «

KAYIP

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

Cemal DUMAN

DAVETİYENİZ BİZDEN

Turkiyenin en kaliteli ve 
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım 

â | 1 cünbs~te$üm"

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 31797 Gemlik



16 MART 1993 SALI KHsrfez SAYFA : 3

OIMLIK

Atatürk büstüne saldırı
Şükrü Şenol İlköğretim Okulu bahçesinde bu 

lunan Atatürk büstü kimliği bilinmiyen* kişilerce 
parçalandı. Eğit-Sen Gemlik Şubesi olayı kınaya 
rak, «Atatürk büstlerine yapılan saldırılar özün 
de, demokrasiye, laik düşünceye, çağdaş Türkiye 
yaratma ideallerine yapılan saldırılardır» denildi.

Geçtiğimiz Cumartesi sabahı okula gelen Okul 
yöneticileri, bahçede mermer kaide üzerinde bulu 
nan Atatürk Büstünün parçalandığını görerek du 
rumu emniyet yetkililerine bildirdiler. Büstün 
ağır bir çişimle vurularak kırıldığı ve yere düş 
tüğü saptandı.

Emniyet yetkilileri olayla ilgili soruşturmayı 
başlatırken, Eğit-Sen Gemlik Temsilcisi Abdullah 
Çelik yaptığı yazılı açıklamada olayı kınandı.

Eğit-Sen’den yapılan açıklama şöyle :
«Son günlerde Atatürk’e ve O’nun kurduğu La 

ik Cumhuriyete saldırılar yoğunlaşarak sürmek 
tedir. En son örneği Şükrü Şenol İlköğretim Oku 
lu önündeki Atatürk Büstünün tahrip edilmesi 
dir.

Çağdaşlıktan, demokrasiden, insanlıktan nasi
bini alamamış bazı kişiler, örümcekli kafalarında 
kurdukları hayalleri gerçekleştirmek için her ya 
na salyalarını savurmaktalar.
.Kurtuluş Savaşında, düşmanla çarpışan ordu 

muzu arkadan vuran da aynı zihniyetti.
(Ne yazık ki oy kaygısındaki bazı siyasi partiler

® GEMLİK - KUMLA
§ ŞAHANE

& Yaprak
® Gemlik : PPT karşısı

I GEMLİK’TE EVLENİN f
g; ÖZEL COCÜK BAHÇESİ - KIPALI GARAJ -
Şj BİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME YERİ - 

GUSULHANE - EĞ TİM,' SAĞLIK, SPOR 
® TESİSLERİ
B f
S? 20 MİLYON PEŞİN - 2 MİLYON TAKSİT 
3? 98 İn2 80 MİLYON 6 VE 12 AYDA
9 TESLİM / g

ARMUTLUDA SATILIK jg 
DAİRELER

I icaret d
Tel : (9-251) 21738 

ğ KUMLA’: Abdullah Aslan Cd. Tel : (251)85773 41 
gr

BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2 jg 

3? İNEGÖL Lazlar Cammiyanı Tel : (253)34949

9^ İZMİT : Fethiye Cd. Özsoy tşhanı Kat 2
Tel.: (9-21)218643

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

GEMLİK:

Körfez
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütün Cm. 11.000 TL.
İcra ve Mahkeme İlanları Cm. 5.000 TL.
Zayi İlanları 50.000 TL.

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

ABONE

Yıllık 100.000 TL.

Altı Aylık 50.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılar yayın'ansin veya 
yayınlanmasın geri verilmez.

Gazetemiz basın ahlak yasasına uymağa taahhüt 
eder.

£
i.
&

&
&

ı

le, dini siyasete alet eden partilerimiz bu sapık 
ruhlu kişilere cesaret vermektedirler.

Atatürk büstlerine yapılan saldı ılar özünde, de 
mokras ye, laik düşünceye, çağdaş Türkiye yarat 
ma ideallerine yapılmış saldırılardır. Bu saldırı 
lar karşısında susmak, t pkisiz ve duyarsız kal
mak Cumhuriyetimize ve kurucusuna ihanetten 
başka anlama gelmez.

Bu saldırılar karşısında susmak, çağdaşlaşmaya 
dur diyen, laik düşünceyi ve demokrasiyi ortadan 
kaldırmak isteyen kişilere ödün vermek teşvik et 
m ek demektir.

Bağnaz, örümcek kafalı yobazlar hiç .bir zaman 
Türkiye’yi İran’a çeviremeyeceklirdir. En fazla 
Atatürk Büstlerine vura vura örümcek ! kafaları 
nı kıracaklardır.

Saldırılar konusunda halkımızı duyarlı olmaya 
davet ediyoruz ve .diyoruz ki:

En kısa zamanda laik eğitime dönülmelidir.
Sapık düşünceli kişiler gereken cezayı çekme 

lidir.
Hala Kur’an kurslarını orta okul seviyesi say 

mak iş eyen düşünce-karşısınca susanlar varsa 
ülkemizin geleceğinin ne clacağı sorusunu kendi
lerine sormaları gerekmektedir.»

Abdullah ÇELİK 
Eğit-Sen Gemlik Temsilcisi

। spor spor spor spor spor 
I O. Gazi 1 - G, Umur 2

SAHA : ORHANGAZİ
HAKEMLER : Sclami Güler 2, İsmail Araslan 

| 2, Kadir Kuru 2.

ORHANGAZİSPCR : İbrahim 1, Musa 1, Sela 
hattın 1, Serkan 2, Yılmaz 2, Şenol 2, Eyüp 1, 
Serda.12, İlker 2, Özkan 1, Mustafa zl, Süleyman 
2, İnan 2.

ÜMUR3POR : Haya i 3, Şah'n 2, Yavuz 2, A. 
lisan 3, Mehmet 2, K.İtrakim 2, İsmail 2, Tez 
can 3, Ersoy 2, Hüseyin 2, B.ibıah.m 2, Ali 2.

GOLLER : Dk.18 İnan, 75 Hüseyin, 69 Ali.

Kumla Yalı 2 - ivaz Paşa 2
SAHA : GEMLİK
HAKEMLER Vedat Batmaz 3, Ömer Civan 3, 

Hüsey n Linçer3.
YALISPOR : Muammer 1, İbrahim 2, Erkan 

1, İsmail 2, Kadir 1, Erol 2, Mehmet 2, Gürkari 
1, Nebi 2, Kemal 2, Murat 3, Metin 2.

İVAZPAŞA : Ersel 2, Süleyman 2, Birol 3, Erci 
3, Gökhan 2, Tarık 1, Mustafa 1, Nuretlin 2, Ça 
ğatay 3, Güvenç 3, Vedat 2, Suat 3.

GÖLLER : Dk. 55 Murat, 75 İsmail (Yalı,) 
15 Çağatay, 70 Suat. (İvazpaşa.)

KONGRE İLANI
ARMUI'LUSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Kulübümüzün olağan genel kurul top'antısı 

31 Mart 1993 Çarşamba günü saat 21.00’de Armut 
luspor Kulübü Lokalinde yapılacaktır.

Tüm üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1—- Açılış
2— Divan oluşumu
3— Yoklama ve saygı duruşu
4— Çalışma ve denetleme kurulu raporunun 
okunması
5— Rapcrlann aklanması
6— Yeni yönet m ve denetim kurullarının 
seçimi
7— Dilekler ve kapanış.

ERBAKAN GEMLİK’TE PARTİ BİNASINI AÇTI.

‘Demirel artık 
bırak git'

Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erba 
kan, Gemlik’e gelerek particinin yeni İlçe binası 
nı açtı. Erbakan, parti binasından halka hita 
ben yaptığı konuşmada hükümeti ve Başbakan 
Süleyman Demirel’i eleştirerek, «Demirci yeter ar 
tık tırak git» dedi.

•Önceki gün Bursa’ya gelerek RP Bursa Geniş 
letilmiş İl Divan Toplantısına katılan Necmettin 
Erbakan, dün ,de Gemlik’e gelerek, partisinin Be 
lediye karayı karşısındaki Adi Han’daki yeni bi 

ı nasını hizmete açtı. Burada 2 bin kişiye hitaben 
bir konuşma yapan Necmettin Erbakan, RP’nin 
en büyük parti o.duğunu iddia ederek, ANAP,SHP 
ve DYP'yi batı taklitçisi, faizci ve ortak pazarcı 
partiler olarak suçladı.

Demirel in 500 gününün yakında dolacağım ha 
tırlatan Erbakan, «Ortada ne var. Terör, kan, iş 
S-Zİik ve enflasyon var. Sayın Demirel’in alnında 
ki 6 lekeden başka hiç bir icraatı yok. Bu kara 
lekeler Bosna kara lekesi, Azerbeycan kara leke 
si, Sahra kara lekesi,. İncirlik kara lekesi, Kıbrıs 
kara lekesi, Somali kara lekesidir. Hepsinde yan 
lış karar ve ça.ışmalar var. Zihniyetler arasmda 
kan uyuşmazlığı var» diye konuştu.

Demirel hükümetinin iflas ettiğini anlatan Er 
bakan, 500 gün doldu. Piyasaya 500 bin liralık 
bankno.lar sürüldü. Bu hükümet iflas etmiştir. 
Para basmaktan başka çareled kalmamıştır» dedi.

PKK lideri Ap:ullh Öcâlan’m «Silahı bırakaca 
ğız» şeklinde basında çıkan sözlerine de değinen 
Erbakan, «APO silah tıraksa da huzur gelmez. 
Çünkü bu memlekette adil düzen yok; Batının 
taklitçi düzeni, taklitçi partileri başta olduğu sü 
rece huzur gelmez. Huzur Refah Partisiyle gele 
cek. Refah gelecek zulüm bitecek.» şeklinde konuş 
tu.'

40 bin seçmen nüfuslu Gemlik’te 5 bin kayıtlı 
üyeleri olduğunu da söyleyen Erbakan, şimdiden 
oyların yüzde 40’ına sahip bulunduklarını, bu oy 
lan yüzde. 80 lere çıkaracaklarını söyledi. Erba
kan konuşmasında, sağ eller havada olduğu halda 
adil düzen yemini ettirerek tamamladı.

Gemlik içinde tur atan Erbakan daha sonra İs 
tanbul’a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER 
SERMAYE SAYMANLIĞI SATIN ALMA 

KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemizce ihtiyacı olan aşağıda cinsi, mik 
tan, geçici teminatı yazılı TemizlJk malzemeleri, 
Kırtasiye malzemesi ve Matbu evrak malzemeleri 
alımı için 84/8213 sayılı kanunun 29-A maddesi 
müteakip maddelerine istinaden KAPALI TEKLİF 
USULUyıe ekşitmeye konulmuştur. İhale 29.3.993 
Pazartesi Gemlik Devlet Hastanesinde yapılacak 
tır. ihale ile ilgili idari ve teknis şaıtnameler 
Gemlik Devlet Hastanesi Dönersermaye Sayman 
lığında ücretsiz görülebileceği gibi, istendiği tak 
tirde 50.000 TL. bedelle' temin edilebilir. İsteklile 
rin idari ve teknik şartnamede istenilen belgeler 
le b.rlikte hazırlayacakları teklif mektupları İha 
le saatine kadar Dönersermaye Saymanlığımıza 
vermeleri postadaki gecikmelerin kabul edilmeye 
ceği ilan olunur.

1. Temizlik mal. 29 kalem 50.101.000 1.503.000
2. Kırtasiye Mal. 38 kalem 46.028.000 1.381.000
3. Matbu evrak 24 kalem 66.825.000 2.005.000

İHALE SAATLERİ:

1. Temizlik Malzemeleri 29.3.1993 Pazartesi saat 
09.00’da
2. Kırtasiye Malzemeleri 29.3.1993 Pazartesi saat 
10.00’da
3. Matbu evrak Malzemesi 29.3.1993 Pazartesi 
saat 11.00’de

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 

Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Hüseyin ÖZKAN



kadri güler
YIL 20 SAYI 951 FİYATI 2000 TL. KDV Dahil 

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973 
Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

BMaffisaffimsazmssctiBmnzBtaasSBaD 
YÖNETİM MERKEZİ ;

istiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 34223 GEMLÎK
DİZGİ VE BASKI

Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797 
ti m'11 n*iT tT’h । ini ır ıı jr
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Sevgili annemin vefatı münasebeti 2 
ile bizzat cenazemize iştirak ederek, 5 
ziyaret, telefon ve çelenk göndererek 2 
acımızı paylaşan kurum ve din kar-5 
döşlerimize teşekkür ederim. 2

Osman Doğan • 
inş. Müh. 1

2 nci özel radyo
Gemlik ve çevresine sürekli yayınlara başladı. 
Sancar Iş merkezi No. 6’daki stüdyolarında yayın 
yapan «Mega Radyo» 250 vatt’lık vericiyle görev 
yapıyor.

Hedeflerinin Gemlik ve Bursa’dan sonra tüm 
Marmara Bölgesine yayın yapmak olduklarını söy 
leyen Mustafa Özden ve Oktay Akbel, müzik ya 
yınlannın yanı sıra kültürel faaliyetlere ağırlık 
vereceklerini ve özel haber programlan yapacak 
larmı kaydettiler.

Deneme yayınlarını başarı ile bitirdiklerini söy 
leyen Mega Radyo yöneticileri, gerçek yayınlara 
başladıklarım Ramazan Bayramına kadar eksik 
siz olarak program yapacaklarını söylediler.

Okullar yine ta
ve orta dereceli okullar, 
bir gün aradan sonra 
Perşembe ve Cuma günü 
2 gün daha zorunlu tati 
le girdi.

Gemlik Kaymakamı Or 
han Işın, İlçe Milli Eği
tim Müdürü Celal Yüce, 
tarafından yapılan araş
tırmada okulların grip 
salgını nedeniyle meyda-

il edildi
na gelen devamsızlığın 
arttığını öğrendikleri
ni, bu yüzden İlçe Sağlık 
Kurulu ile yapılan top
lantıda, okulların 2 gün 
daha tatil ettiklerini a- 
çıkladı. Okullar 2 gün 
aradan sonra dün nor 
mal öğrenimlerine başla 
dı.

Görevden alınmadım
smda, eski ilçe Başkanının görevden alındığı şek

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww«
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9 SS. Bes Damla Konut Yapı Kooperatifinin ilk 9 
9 olağan genel kurul toplantısı 17.4.1993 Cumar/te-0 
8lsi günü saat 15.00’de Hamidiye Mahallesi Gazha0 
9 ne Caddesi Karadenizliler Kültür ve Yardımlaş 9
g ma Derneği Lokalinde aşağıdaki gündemi görüş g 
Jmek üzere toplanacaktır. ~S
5 Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25.4.1993 PaJ 
2 zar günü aynı yer ve saatte mevcut üyelerle ya 5 
£ pılacaktır.
£ Tüm üyelerimizin anılan yer ve saatte hazır bu jg 
gj Ilınmaları önemle rica olunur.

linde yönetim kurulu tarafından yapılan açıkla 
maya şaştığım anlatan Yazıcıoğlu, «Böyle bir açık 
lama talihsizliktir. Ben daha önce işlerimin yoğun 
luğunu öne sürerek istifamı vermiştim. Bu açık 
lamalar SHP ilçe Yönetim kuruluna yakışmadı» 
şeklinde konuştu.

Yazıcıoğlu, işlerinin yoluna girmesinden sonra, 
gençlik komisyonlarında daha uzun yıllar çalış 
mak istediğini bu yüzden yönetim kurulunun 
yaptığı açıklamayı unutmaya çalıştığım söyledi.

SHP 100 kişiyi
çimek, makama, nohut, 
çay, fasulye ve un’dan 
oluşan yardım paketi 
Gürle İş Hanından bulu 
nan parti binalarında fa 
kir halka dağıtıldı.

Parti yönetim kurulu

sevindirdi
adına konuşan Nusret 
Mutman, SHP olarak bu 
tür yardımlara devam e- 
deceklerini belirterek, 16 
Mart’ta da 2nci Ramazan 
yardımım yapacakla 
rım kaydetti.

GÜNDEM :

yönetim kurulu
0 
0 
0
0

9
9

1— Açılış ve divan heyeti seçimiyle, saygı 
duruşu
2— Yönetim kurulu faaliyet raporunun okun 
ması
3— Kuruluş masrafları listesinin okunması
4— Denetim kurulu raporunun okunması
5— Genel kurula okunan kuruluş masrafları 
listesinin ve yönetim kurulu, denetim kurulu 
raporlarının müzakeresi, kabul ve rec^di hak
kında ayrı ayrı karar alınması 
6— Yönetim kurulunun ibrası 
7— Denetim kurulunun ibrası
8— Yönetim kurulunun asıl ve yedek üye sayı 
sı ve görev süresinin tesbiti ile asıl ve yedek 
Üyelerin seçimi £
9— Denetim kurulunun asıl ve yedek üye sa £ 
yısımn ve görev süresinin tesbiti ile asıl ve ye^g

0 
s 
0

0 
0
0 
0 
0 
0 
0

gp dek üyelerin seçimi
9 10— Kooperatifin ortak sayısı İle konut sayısı
0 nin belirlenmesi
9 II— Yeni döneme ait çalışma programının
9 tesbiti
9 12— Ortaklık ödentilerinin tesbiti
9 13— Yönetim kuruluna verilecek yetkiler ve
9 huzur hakkının görüşülmesi ve karara bağlan
Z ması
£ 14— Dilek Ve temenniler
p 15— Kapanış.

0 
0 
0 
0 
0 
0 
9
0

AKYILDIZ
AÎLE GAZİNOSU

Düğün - Nişan Sünnet Cemiyetlerine 
verilir. Rezervasyonlar başlamıştır.

Tel : 30093
İskele Meydanı No. 4 Gemlik

Küçük Sanayide tartışmalı
üzere olduğunu belirtti.

Süreyya Bayrak muhalif grubu ifade eden ko 
nuşmasında hiç bir ortaklarım ortaklıktan çıkar 
mayı düşünmediklerini anlatarak, «Yalnız borçla 
rım ödemeyen ortaklarımız, kura çekimi dışında 
kalacaklardır. Yani tamamen ortaklıktan çıkarıl 
mış olacaklardır» dedi.

Faaliyet raporuna red oyu kullanan muhalif 
grubun öncüsü Semih Aşkın’da yaptığı konuşma 
da yıllık giderlerin çok fazla olduğunu vurgulaya 
rak, harcalamalara sınır getirilmesi gerektiğini 
söyledi. Aşkın, yönetim kurulunun her zaman ol 
duğu gibi faaliyet ve bütçe raporlarını ortakları 
na göndermediğini iddia ederek, «Açtığımız dava 
larda havada su dövûlmemiştir» diye konuştu.

ÖDENTİLER DEĞİŞMEDİ
Kooperatif genel kurulunda 1993 bütçe dönemi 

için ortaklardan 50 bin lira aidat, birim başına 
ise 600 bin lira ödentinin ödenmesi oy birliğiyle 
kabul edildi.

öte yadan Kooperatif 1992 yılı bilançosu 20 
milyar 895 milyon 484 bin 729 lira, fiyat farkı 
cetvelide 2 milyar 542 milyon 170 bin 118 lira 
olarak kabul edildi.

Umurbeye 30 milyar
Umurbey Belediye Başkanı Para Dönmez, alt 

yapı ve yol çalışmaları için Toplu Konut Genel 
Müdürü Yiğit Gülöksüz’den 7.5 milyar lira para 
yardımı aldıklarını, karayolları tarafından bu ça 
lışmalara başlanıldığını bildirdi. Dönmez, PTT 
Başmüdürlüğü tarafından bin 500 abonelik sant 
rallin yerleştirildiğini ve şebeke bağlama çalışma 
larına başlanıldığım belirterek, Aytepe mevkiinde 
de yatılı öğrencilerin kalması için belediyeye ait 
arsa üzerine hina inşaatına başlanılacağım söy 
ledi.

Umurbey Belediye Mezbahasınmda genişletile 
ceğini anlatan Dönmez, Orman Başmüdürlüğü ta 
rafından da beldenin etrafına 40 dönüm çam ağa 
cı dikileceğini, Çevre Bakanlığından da bir itfaiye 
aracının gönderileceğini söyledi.

Belediye Başkam Pars Dönmez, Belediyeye ait 
benzin istasyonununda önümüzdeki hafta içinde 
ihale edileceğini öne sürerek, «Bütün çalışmalar 
30 milyar liraya malolacaktır» dedi.

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

EMRE KUNDURA
KALİTEDE güvence DEYİNCE akla 

EMRE KUNDURA GELİR 
GELÎN GÖRÜN VE GÜVENÎN

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 OEMLİK'DRDİR.

Genç Politikacılardan
deniyle çevre konusunda yaptığı çalışmalardan do 
layı plaketi verildi.

Çevre konusunda duyarlı olduklarını bu yüzden 
yapılacak tüm çalışmalara destek olacaklarım 
söyleyen genç politikacılarla bir süre sohbet eden 
Işm, dünyanın en büyük sorununun çevre soru 
nu olduğunu vurgulayarak, «Hergün dünyamıza 
250 bin kişi katılıyor. Nüfus artışına paralel ola 
rak önlemler alınamıyor. Birde buna kırsal kesim 
den kentlere yapılan göçler eklenince alt yapı ve 
kanalizasyonlar yetmiyor. Bilinçsiz kaçak kesim 
ve yangın nedeniyle ormanlarda yok olunca orta 
ya bir çevre katliamı çıkıyor» dedi.

Deniz kirliliğinin önemine de değinen Kayma 
kam Orhan Işın, denizin elden çıkmakta olduğu 
nu, yakın bir gelecekte önlem alınmazsa deniz 
ürünlerinin yok olabileceğini savunarak, «Deniz 
elden gittim! geri gelmez, Diğer bütün işler za 
manla yapılabilir ama deniz kirlendim! temizlen 
mez. İzmit Körfezi, İstanbul Boğazı bunun örnek 
leri milyarlarca Ura para akıtılmasına rağmen 
hala temizlenemedi. Korkunç sona doğru ağır ağır 
gidiyoruz» diye konuştu.

Genç politikacılardan doğa konusunda daha 
hassas olmalarını isteyen Işın, «Böylesine anlam
lı bir konuda bir araya gelmeniz sevindirici. Bu 
doğa hepimizin. Kirleteni uyarıp ikaz etmekte tüm 
insanların görevi. Sizler gelecekin teminatları ol 
•duğunuza göre bu konuda şimdiden gerekli ça 
lışmalara başlayın» şeklinde konuştu.

KİRALIK DÜKKAN

PAZAR CADDESİNDE BÎFa APARTMAN ALTI 
|« nı2 DÜKKAN KİRALIKTIR,

TEL : 30328 GEMLİK



Ş. Ş. ilköğretim Okulu Atatürk Büstünün kırılmasına tepkiler devam ediyor

Demokratik kitle

YAZ UYGULAMASI BAŞLADI..

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞİYOR
Yaz uygulamasının başlaması nedeniyle mesai saatleri 

değişti.
ilçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 29 Mart 1993 

Pazartesi gününden itibaren resmi dairelerde'mesai saatleri 
sabah saat 8.30-12.00, öğleden sonra ise 13.00-17.00 olarak 
uygulanacak.

örgütlerinden kınama
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Geçtiğimiz hafta sonu Gemlik Şükrü Şenol ilk 
। öğretim Okulu bahçesinde bulunan Atatürk Büs 

tünün Çiıkin bir saldın sonucu parçalanmasına 
tepkiler devam ediyor. Demokratik Kitle Örgütle 
rl Gemlik, testicileri blraraya gelerek olayı kınadı 
lar.

Olayı Türkiye Cumhuriyetim yıkmak, demokra 
siyi ortadan kaldırmak ve yerine totaliter rejimler 
getirmek hayalinde olan bir kısım çevrelerin Ata 
türk*e ve eserlerine saldın olarak nitelendiren 
Demokratik Kitle Örgütleri «Özgürlükleri yoket 
me özgürlüğü hiç bir kesime tanınamaz demokra 
sinin nimetlerinden faydalanarak, demokrasiyi 
yıkmak isteyen, düşünce özgürlüğü ortamı yerine 
baskı ye şiddeti seçen, hoşgörüyü ödün sayarak 
büstlere dahi saldıran bu çevrelerin amacı şiddet 
ve terör yoluyla bizleri susturmak, sindirmektir» 
dediler.

Eğit-Sen şube binasında blraraya gelen Tüm-Ma 
liye-Sen, Diş Hekimleri Odası, Bursa Tabib Odası 
Temsilciliği, Eğlt-Sen, Eğitim-İş, Tümbel-Sen, 
Tüm Sağlık-Sen, Tunceliler Derneği, Petrol-îş Sen 
dikası, Gemlik Baro Temsilciliği ve Eczacılar Oda 
sı temsilciliği ortak olarak yayınladıklan basın

Muhtarlara Sıfır Faizli Kredi Semineri
İ Gemlik ilçe Tarım Mü 
dürlûğü tarafından muh 
tarlara «Sıfır Faizli Kre 
di» konusunda seminer 
düzenledi.
i İlçe Halk Kütüphane 
sinde düzenlenen semi
nerde konuşan İlçe Ta- 
hm Müdürü Dursun öz 
bey, 29 Ocak 1993 tarihli 
kararnameyle uygula
maya konulan Besicilik 
İşletme kredisi Uygula 
ması hakkında bilgi ver

di. Kredilerden öncelikle 
teşviğe dayalı kurulan iş 
letmelerin yararlana 
cağım ve besiye alınacak 
hayvan sayısının asgari 
50 baş olacağını bild id . 
Özbey, besi süresinin en 
fazla 6 ay olacağım, hay 
van başına 5 kilo karma 
yem verileceğini söyledi.

Bunların dışındaki 
harcamaların sözleş 
meyi yapacak olan besici 
nin özkaynak kullanarak

DSP’den Maliyecilere Destek
Gemlik DSP eski ilçe Başkanı Kemal Yeşildal, 

Maliye çalışanlarının 9 günlük bayram tatilinin 
kaldırılmasına tepki göstererek yürürlükten kaldı 
nlan 9 günlük bayram tatili genelgesinin iki yüz 
lü uygulama olduğunu söyledi.

1993 dönemi gelir vergisi beyannamesinin İnci 
taksit ödemelerinin tatil dönemine taslamasının 
maliye çalışanlarının sorunu olmadığını belirten

Devamı Sayfa 2’de

GEMLİK DYP’DE SÜPRIZ GELİŞME...

Muhalifler Birleşti
Cemal KIRGIK

DYP Gemlik İlçe teşkilatında kongreye 1 hafta 
kala süpriz gelişmeler, yaşanıyor. Daha önce ilçe 
Başkam Abdullah Yenice’ye karşı adaylığını açık 
laysa inşaat Mühendisi Yıldırım Akıncı yerini 
Zeytin tüccarı YüksaL Yıldırım’», bıraktı.

Devanu Sayfa 4’te

Cemal KIRGIZ

bildirisinde olayı kınayarak şöyle devsin ettiler.
«Atatürk devrimlerini özemsemiş, çağdaş yaşa 

mayı, demokrasiyi, laik düşünceyi ben.msemiş ay 
dm bir toplum olarak ülkemiz.n geriye götürülme 
sine, İran’a benzemesine asla izin vermeyeceğiz. 
Bu tür olaylar karşısında susmak, nemelazımcı ol 
mak ileride bedeli güç ödenir sorunlar yaratacak 
tır. Hedefleri, la .klik ve demokrasidir. Hedefleri 
Türkiye Cumhuriyetini yıkmaktır. Atatürk’ün biz 
lere emanet ettiği bu yüce değerleri sonuna kadar 
savunmak en kutsal görevimizdir.

Siyasi partilerimizi de duyarlı olmaya davet edi 
yoruz. Oy kaygısı ile, dini duyguların istismarı 
ile bir yere varılmaz. Hedeflerine ulaştıklarında 
günümüz siyasi partilerine de yaşama şan-ı veril 
meyeceği bilinmeli, buna göre şimdiden tedb rler 
alınmalıdır. En büyük tehlike, tehlikeyi görerek 
görmezden gelmek, tehlikenin olmadığını savun 
maktır.

Demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlü 
ğüne, laik cumhuriyete yönelik saldırılar karşısın 
da susmayacağımızı ve düşüncelerimizden ödün 
vermeyeceğimizi halkımıza duyururuz.» 

karşılayabileceğini ifa 
de eden Dursun Özbey, 
«Hayvan ve yem bedeli 
olarak kullanılacak kredi 
tutarı 4 milyon 500 bin 
liradır. Faiz oranı ise 
yüzde sıfırdır. Alınacak 
hayvanların sigorta iş
lemleri besici tarafından, 
diğer sağlık hizmetleri 
ise ilçe Tarım Müdürlük 
lerince yapılacaktır» de 
di.

Devamı Sayfa 2’de

Yarın
Ramazan
Bayramı

Tüm İslam aleminin 
kutsal ayı olan Ramazan 
bugün sona eılyor.

Bir ay süren ramazan 
boyunca müslüman- 
lar oruç tutarak n maz 
kılarak bu ayın gerekle 
rlni yerine getirdiler.

Ramazan Bayramı 
nedeniyle Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından o- 
kullar Pazartesi ve Salı 
günleri de tatil edilince 
Bayram tatili uzadı, öte 
yandan Gemlk Müftülü-

. Devamı Sayfa 2’do

Devlet
Hastanesi’ne
Atama

Cemal KIRGIZ
Gemlik Devlet Hastane 

sine 2nci Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanı a 
tandı.

Yeni ihtisas aldığı be- 
l’rlenen ve vatani görevi 
bitiminde Nisan ayında 
ilçeye gelerek göreve baş 
layacağı öğrenilen Oprra 
tor Dr. Ali Yalım Aysan 
ile Ha'tanedeki ortope 
dist sayısının 2’ye çıkaca 
ğı bildirildi. Devlet Hasta 
nesinde şu anda bu göre 
vi Opr. Dr. Necdet Cul- 
haoğlu yürütüyor.

Ö'e yandan, yine vata- 
Devamı Sayfa 2’de

SHP Eski kadın komisyonu 
başkanı 50 kişiye erzak dağıttı

“Ramazan
Yardımları Devam 
Ediyor”

Ramazan ayında başla 
yan yardım kampanyala 
rı devam ediyor. Siyasi 
parti ve çeşitli dernek
lerden sonra hayırsever 
vatandaşlar da fa ir hal 
ka elinden geldiğince yar 
dım etmeye başladı.

SHP Kadın Komisyonu 
eski ilçe Başkanı Gül Bu

Devamı Sayfa 2’de

Kaymakam Orhan Işın'ın
Bayram Mesajı

Gemlik Kaymakam: Orhan Işın’ın Gazetemiz 
aracılığıyla Gemlik’lilere gönderdiği Bayram me 
sajı şöyle :

Bir mübarek Ramazan ayım daha bitirerek Ra 
mazan Bayramını idrak ediyoruz. Bütün Gemlik 
li vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutlar, 
sağlık ve mutluluk dileklerimle saygılar sunarım.

HACI ORHAN TEZGAHTARIYLA KAÇTI...

Ekmekçinin Yasak Aşkı
Cemal KIRGIZ

Gemlik Sınırlı Sorumlu Unlu Mamuller Koope 

ra’.ifi Başkanı «Gözde» Ekmek fırını sahibi O.han 
Ertuğrul (40) bir süre önce yanında çalıştırdığı 
H.U. (19) ile kayıplara karıştı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirilen Orhan 
Ertuğrul’un aynı zamanda uzaktan akrabası olan 
ve bir süre önce yanında tezgahtar olarak çalış 
tırdığı H.U.’la ortadan kaybolması ilçede günün 
Konusu oldu. Gemlik’in tanınmış esnaflarından 
olan Vahit Uzun’un kızı ile bir süredir yasak aşk 
yaşadığı öğrenilen ve 3 yıl üstüste Hacca gittiği 
için ilçede «Hacı Orhan» olarak bilinen Orhan Er 
tuğrul’un aynı zamanda piyasaya çok borcu oldu

Devamı Sayfa 2’de

GAZETECİ YAZAR ABDURAHMAN DİLLİPAK 
GEMLİK TE KONFERANg VERDİ..

G Türkiye’de Laiklik Yok 
Kemalist Teokrasi Var”

Refah Partisi Gemlik- ilçe teşkilatı tarafından 
düzenlenen «Güncel Konular» konulu konferansa 
konuşmacı olarak katılan Gazeteci Yazar Abdu 
rahman Dillipak, «Ne solcular Cumhuriyet’in an 
lamını, ne dinciler Şeriat’m anlamını biliyorlar. 
Ne de laikliği. Türkiye’de laiklik yok Kemalist

Devamı Sayfa 2’de

TAŞI GEDİĞİNE

15YUMURTALAR ?...
NE GÖRSÜNLER..
ADAMLARIN AKLI DURMUŞ.
GİDEN VURMUŞ...
GELEN VURMUŞ...
TRİLYONLAR HULO-HOP
YUMURTALAR?
LOP-LOP, ALALOP.
KÖŞELERİ TUTMUŞLAR
AGOP’UN KAZI GİBİ YUTMUŞLAR.
KONUŞMAYIN, KONUŞMAYIN SUSUN...
DİLERİM, YEDİKLERİNİZİ KAN KUSUN...

Ulusumun Ramazan Bayramım en iyi 
dileklerimle kutlarım.

İNAN TAMER
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‘'Türkiye’de Laiklik Yok
teokrasi var. dedi.

Gemlik Belediye Düğün Salonunda düzenlenen 
konferansta konuşan Abdurahman Dillipak, herke 
sin yaptığının yapmadığının, söylediğinin ve söy 
lemediğinin hesabım vereceği günün geleceğini 
belirterek, «Haksızlıklar karşısında susanlar, din 
siz, şeytandırlar. Biz, RP’liler hak’ka tabi olmak 
zorundayız. Haksızlık kimden gelirse gelsin mazlu 
mun yanında olmak zorundayız. Bu sefaletinde 
karanlığında sebebi biziz. Yahudi, Kominist, za 
lim geldiği için değil. Karanlıklar aydınlıkların 
yokluğudur. Biz yokuz, o yüzden sefalet var. Ka
ranlık var. Zulüm var» dedi.

Refah Partisinin kimseyi kurtaramıyacağını ve 
kurtarmaya niyeti olmadığını anlatan Dillipak, 
«RP iktidar olunca Şeytan pasaport alıp, yurt 
dışına mı kaçacak. Daha fazla mesai yapacaktır. 
Zaten Sayın Demirel ve değneğide bunu yapıyor. 
Biz, sizi kurtaracağız demiyoruz. Peygamberimiz 
de böyle bir şey demedi. Biz, size, kurtuluşa ge 
lin diyoruz. Biz, «Baba» değiliz. O kurtarır. Onla 
ra göre modern devlet Tann’nın tüzel kişilik ka 
zanmış şeklidir» diye konuştu.

Hükümeti ve özellikle Başbakan Süleyman De 
mireVİ eleştiren Dillipak, «O kadar Nurcu karde 
şîmizin oyunu aldı. Saidi Nursi’nin mezarı nerde. 
Bilinmiyor. Muhtemelen Antalya’da helikopterden 
denize atılmış. İktidara geldiğimizde bunlar soru 
lacaktır. 31 Mart’ı, Menemen’i bizde ortaya koya 
cağız. Yavaş yavaş açılacak bu sayfalar» dedi.

Türkiye’de şeriattın, Cumhuriyettin ve laikliğin 
Anlamının bilinmediğini jddia eden Abdurahman 
Dillipak, «Şeriat kelime olarak otoban yol demek 
tir. Terim olarak hukuk demektir, meşruyettir. 
Dini olarak dinin meşruyet alanının belirleyen 
koruyan demektir. Laiklik batıda teolojik olarak, 
rahip ya da rahibe olmayan sınıfa verilen addır. 
Laiklik hiç bir batı ülkesinde din ile devlet ayn 
mı olarak düşünülmez. Kilise ile devlet arasmda 
ayrım yoktur. Türkiye’de de gerçek anlamca laik 
lik yoktur. Kemalist Teokrasi vardır» şeklinde ko 
nuştu.

İmamlara verilen maaşın dini camiye hapset 
mek için verilen gardiyan maaşı olduğunu iddia 
eden .Dillipak, «Ben imamların yerinde olsam, me 
murlarda sendika kuruyor. İmamlarada kurdurur 
dum» dodi.

Türkiye’nin ekonomik durumunun ve dış ilişki 
lerinin son derece kötü olduğunuda ifade eden 
Dillipak Bosna-Hersek, Azerbeycan, Kıbrıs konu 
lannda yetersiz kalındığını savundu. Türkiye’nin 
50 milyar dolar dış borcu olduğunu vurgulayan 
Dillipak, böyle giderse ülkenin geleceğinin karan 
lık olacağını bildirdi.

Gazetelerin ansiklopedi ve promosyon savaşı ko 
nusuna da değinen Dillipak, «Tirajlarım katla 
mak bahanesiyle milyonlarca eve kerhane bülteni 
gibi çıplak kadın resimleri, uydurma fuhuş haber 
leri sokuyorar. Dikkatli olmamız gerekir. Dört ya 
nımız denizle çevrili olmasına rağmen hala balık 
ithal ediyoruz. Ülkede balık bile kalmadı» şeklin 
de konuştu.

Yaklaşık 2,5 saat konuşan Dillipak’m konuşma 
sı sık sık alkışlarla kesilirken, RP ilçe yöneticile 
ri bu tip konferansların daha sık tekrarlanacağı 
m söylediler.

Ekmekçinin Yasak Aşkı
ğu bildirildi.

Ortadan kaybolan sevgililerin İstanbul’da olduk 
lan, Orhan Ertuğrul’un sahibi bulunduğu Gözde 
Ekmek fınnının çalışmaya devam ettiği görüldü.

Orhan Ertuğrul’un genç eşi Melek Ertuğrul, ya 
sak aşkın, geçtiğimiz yaz aylarında başladığım 
belirterek, «Kocamı defalarca ikaz ettim. Yapma 
2 tane çocuğumuz var. Sana yakışmaz üstelik kız 
akrabamız dedim dinletemedim, tkiside devam et 
tiler. Hatta kızın ailes^de durumu öğrendi. Ken 
dişini ikaz ettiler. Yanında çalıştırdığı kızı işten 
aldılar. Ama bitirmediler. Perşembe gecesi eve te 
lefon ederek İstanbul’da olduklarım söyledi. Ama 
kesin olarak nerdeler bilemiyorum» dedi.

Talihsiz eş Melek Ertuğrul, kocasıyla genç aşı 
ğının olayın iyice ortaya çıkmasından rahatsız 
olarak 16 ZC 333 plakalı bal köpüğü renkli Kar 
tal marka özel otomobiliyle birlikte kaçtığım an 
latarak, boşanmayı düşünmediğini ifade etti. Ba 
yan Ertuğrul, «Onlara metres hayatı yaşataca
ğım» diyerek, kızgınlığını dile getirdi.

DSP’den Maliyecilere Destek
Yeşildal, iktidarın maliye çalışanlarının bayram 
tatilini gasp ettiğini vurguladı.

DSP eski ilçe Başkanı Kemal Yeşildal, maliye 
içlerin tatil haklarını, günü gününe kullanmaları 
gerektiğini, bu ve buna benzeyen keyfi uygulama 
lann tüm çalışanlara saygısızlık olduğunu, de 
mokrasi ayıbı böyle uygulamanın kaldırılması ge 
rektiğini bildirdi.

Yeşildal, maliyecileri alacaktan tüm kararları 
sonuna kadar destekleyeceklerini ifade ederek, ik 
tidan çalışanlann hakları konusunda daha duyar 
lı olması gerektiğini söyledi.

Muhtarlara Sıfır Faizli Kredi
Et Balık Kurumu Bursa Et Kombinası Müdür 

lüğünün kredi şartlan konusundaki uygulaması 
nada (değinen Dursun Özbey, «Kombina besiciden 
uygulamanın gerçekleşmesi aşamasmda hayvan 
ve yem bedelinin yüzde 50 fazlası kadar süresiz 
banka teminat mektubu veya yüzde 100 fazlası 
tutannda gayrimenkul ipoteğini besiciden isteye 
çektir» şeklinde konuştu.

Ramazan Yardımları Devam
çukoğlu’da 50 fakir ve yardıma muhtaç vatandaş 
a gıda yardımında bulundu. Eşi Mehmet Buçuk 
oğlu’nun sahibi bulunduğu dörtyol mevkii Efes 
Pilsen bayii Gemlik şubesindeki dükkanda 50 fa 
kir ve yardıma muhtaç vatandaşa 15 çeşit gıda 
yardımında bulunan Gül Buçukoğlu, «Daha fazla 
yardımı yapmak istememize rağmen ancak 50 ki 
şilik erzak dağıtabildik. İleride bu düşüncemizide 
gerçekleştirmek istiyoruz» diye konuştu.

Yarın Ramazan Bayramı
ğünden yapılan açıklamada Bayram nedeniyle 
dargınlıkların sona erdirilmesini, büyüklerin ziya 
ret edilerek hatırlanmasını istedi.

Tüm müslümanlar yarın sabah sabah 6.42’de 
Bayram namazına kalkacaklar.

Devlet Hastanesi'ne Atama
ni görevleri nedeniyle 
Göz polikliniği geçici ola 
rak kapalı bulunan Dev 
let Hastanesinde göz dok 
torlarmdan Opr. Doktor 
Adem Uysal’ın Nisan a

ymda, Opr. Dr. M. Ta
mer Güzelce’nin de Ma
yıs ayında terhis olarak 
göreve başlayacakları öğ 
renildi.

KİKTEN
Cam Kavanoz - Pet Kavanoz
AMBALAJ TİCARETİ

AHMET ATALAR
Yeni İşyerimizde müşterilerimize 

hizmet etmeğe devam ettiğimizi du
yurur, mübarek Ramazanınızın hayırlı 
olmasını dilerim.

MÜŞTERİLERİMİZİN VE GEMLİK’LILERİN 
BAYRAMINI KUTLAR, SAYGILAR SUNARIM 

Tel : 35222 - 32860 Fax : 37015 
Orhangazi Cd. No. 19/A GEMLİK

S A TILIK
Zeytin ve Turşulara faal durumda 

CM 11 MP (Paketleme) makinası
OnlLUU ve kompresörü

TLF : 34223 GEMLİK

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No. 1991/1280

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, 
kıymeti, adedi, evsafı.

1— Gemlik Tapu sicilinin pafta 33, ada 148, 
parsel 51’de kayıtlı Gemlik İlçesi hamidiye mahal 
leşi Orhangazi caddesinde kain 352 m2 miktarın 
daki arsa üzerine inşaa edilen tapu sicilinde kat 
irtifakı halindeki kagir apartmanın AElok zemin 
kattaki 12/150 arsa paylı (17) Bağımsız bölüm 
sıra nolu iş yerinin ekmek fırını olarak kullanılan 
taşınmaz bilirkişi tarafından 1/3 hissesinin 
40.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir. /

2— Yine pafta 33, ada 148, parsel 51’de kayıtlı 
A.Blok (18) bağımsız bölüm sıra nolu iş yerinin 
borçlu hissesine isabet eden 1-3 kısmının 10.000.000 
TL. kıymet taktir edilmiştir. Taşınmazlar açık ar । 
tırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Sıradaki taşınmaz 26.4.1993 Pazartesi günü 
saat 9.30 ile 9.50 arasında.

2_ Sıradaki taşınmaz 26.4.1993 Pazartesi günü
saat 10.00 ile 10.20 arasmda Gemlik icra Müdür 
lüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu ar 
tırmada tahmin edilen kıymetin %75’ni ve rüç 
hanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kamak şartiyle 6.5.1993 Perşembe 
günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya 
çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde e 
dilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhü 
dü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen 
müddet sonunda en çok artırana ihale edilecek 
tir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin 
edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteye 
nin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamın 
dan fazla olması ve bundan başka paraya çevir 
me ve paylaştırma masraflarım geçmesi lazımdır.

! Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi dü 
şecektir.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen 
kıymetin %20’si nisbetinde pey akçesi veya bu 
miktar kadar mhli hir bankanın teminat mektu
bunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, 
alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç 
ve masrafları ahcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.

4— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin 
(+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım huşu 
siyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım daya 
nağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bil 
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu si 
çili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bira 
kılacaklardır.

4— İhaleye katıhp daha sonra ihale bedelini ya 
tırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan 
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile 
son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zarar 
lardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsile» 
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi 
aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tah 
sil olunacak; bu fark varsa öncelikle teminat be 
delinden alınacaktır.

5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildi 
ği takdirde isteyen ahcıya bir örneği gönderilebilir

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş 
ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları başka 
ca bilgi almak isteyenlerin 991/1280 sayılı dosya 
numarasiyle Müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(tc. îf. K. 126) İcra Müdürü
(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı 
sahipleri de dahidir.

SATIL IK
ithal malı ucuz Klozet - Lavabo 
Tel: 39552

KİRALIK DÜKKAN
PAZAR CADDESİNDE BİFa APARTMAN ALTI 
50 m2 DÜKKAN KİRALIKTIK,

TEL ; 30328 GEMLİK
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Muhterem Gemlik Halkının 
Ramazan Bayralarını Kutlar, 
Sağlık ve Mutluluklar Dileriz

Gemlik Halkının üye ve Delegelerimizin 
Ramazan Bayramını Kutlar Sağlık ve 
Mutluluklar Dileriz.

SHP Yön. Kur. zidına 
Mehmet Parlak

DYP Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu

Not : Bayramlaşma Bayramın 1. günü saat 13,oo - 15.oo 
'arası yapılacaktır.

Not : Bayramlaşma Bayramın 1. günü saat 14.oo-16.oo 
arası yapılacaktır.

0 TEŞEKKÜR $
1S &9 GEMLİK HANIMLAR KÜLTÜR VE DAYANIŞ £ 

0 MA DERNEĞİ TÜM GEMLİK HALKININ RAMA^g 
E ZAN BAYRAMINI TEBRİK EDER, KURULUŞU j 
S MUZUN 5. YILINI DOLDURDUĞUMUZ AŞEVİ jg 
SmİZE GÖSTERDİKLERİ MADDİ VE MANAVI £ 

E! YARDIMLARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.S0 AŞAĞIDA İSİMLERİ YAZILI OLAN ŞAHIS VE g 
0 KURULUŞLARA, İSMİNİ YAZMAĞI UNUTTUĞU za 
9 MUZ GEMLİK LİLERE AYRICA BİR BORÇ BİLİ £

0
9
9
&
9
9
9
9
9

PARTı’tSİ

RIZ.

f Gemlik Halkının Ramazan 
»Bayramını Kutlar, Sağlık 
f ve kutluluklar Dileriz.

£

£
£
9
9
9
9
9

S YÖNETİM KURULU ®
>' 9
9 Sayın Belediye Başkanı, Zeytinci Kamuran, Gül^I 
0can Güler, Erdoğan Barutçuoğlu, Körfez FM Rad^ 
Byosu, Zeki Göncü, Danış Ekim, Faruk Uzunlar,
E Edibe Yıldırım, Haluk Güveniş, Naciye Değirmen £ 
Ecl, Ali Mutman, Haşan Mutman, Gülçin Mutman.fi 
ENusret Mutman, Zeynep Mutman, Mustafa Bay jg 
Erak, Sabahattin Tpksabay, AliHoman, Nevin Kar ^g 
gbay, Kemal Kılıç, Asuman Ertan, Elmas Efe, Gü jg 
glen İlaslan, Erdoğan Akgün, Necati Gençoğlu, £ 
g Muzaffer Sevinç, Feride Karsaklı, Zeyyad Emek 
g Tavukçuluk, Cemal Aybey, Hamdi Kabail, Ali Kah S 
g raman, Erkam Maret, Ragibe Ertürk, Nurten Yu 9 
gral, Nevin Vural, Seyfullah Filiz, Tarık Uğur, Me® 

Flih Kazanç Mina Yağ Sanayi, Mehmet Reis, Halil g 
Fuğur, Erkan Barutçuoğlu, Sevim Bahşişoğlu, Hül^ 
Fya Turan, Sermin Güney, Ümit Kasabı, HafizeBa^ 

’hadır, Semiha Calim, Köytür Tavukçuluk İzzet ^g 
l Çıtak, Köytür Tavukçuluk -Refik özer, Ekmasan tg 
p Rafet-Ertan Doğru, Ekmasan İbrahim Dal, Sü- gg 
rmer Atasoy, Gözde Ekmek Fırını, Danış Kardeş jg 
pler Fırını, Erdal Tunalı, Fehmi Gençünal, Ergun@ 
jOnur, Berrin Tuncer, Bilal Kara, Yıldırım Tica jg 
J ret, Sönmez Zeytincilik, Demiriz Zeytincilik, Ge ® 
Jmiç Eczanesi Kahraman Eczanesi, Dursun Kuşkafe 
I ya, İbrahim Talan. ®
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ANAP İlçe
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Yönetim Kurulu f
1

^Not : Bayramlaşma Bayramın 1. günü^ 

Bsaat 12.oo - 14.oo arası yapılacaktır £ 
9 9

f GEMLİK’Tİ EV LENİN
9
9
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ÖZEL COCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ - 
BİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME YERİ ■ 

GUSULHANE - EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR 
TESİSLERİ

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

TESLİM

GEMLİK - KUMLA - ARMUTLU DA SATILIK 
ŞAHANE DAİRELER

MÜŞTERİLERİMİZİN VE GEMLİKLİLERİN
BAYRAMINI KUTLAR, SAYGILAR SUNARIM

£ 
£ 
£
9
«
9
9 
9
9 
9
9
9
9 
9
9

«mnnm » ® 
IÇATAK GiYİM‘DEH|

Müşterilerine yeni bir « 
| Hzmetdaha | 
9 S
|Deri monliar, Napalar, Süet-9 
9_ ler Nubuk: Montlar şimdi İ 
9 uygun taksitlerle ÇA ) AK | 
İGÎYİMDE 2002 JEANS Kot-J 

1ar Kadifeler Triko ve göm- | 
| lek çeşitleri Çatak Giyimde f 
9 .1"9 SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN 
9 BAYRAMINI KUTLAR, 9 .
9 MUTLULUKLAR DİLERİM 9
9 9

ALİ ÇATAK ve OĞULLARI ®
9 Demirsubaşı Mh Mesudiye k, Oteljg 
^Umurbey Altı Tel 12075 Gemlik 9 9 9

CANCAN
DETERJAN VE TEMİZLİK MADDELERİNDE 

UCUZ FİAT, BOL ÇEŞİT, KALİTEDE TEK İSİM 
CANCAN TEMİZLİK MADDELERİ

LtMİTED ŞİRKETİ

£ 
£

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.

SAYIN DOST VE. MÜŞTERİLERİMİZİN 
BAYRAMINI KUTLAR, ESENLİKLER DİLER.

Dereboyu Yeni Pazar Cad. GEMLİK

Yaprak Ticaret
Gemlik : PPT karşısı Tel : (94151) 21735

KUMLA : Abdullah Aslan Od. Tel : (251)85773

BURSA : Haşlm İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2

İNEGÖL : Lazlar Cammiyanı Tel : (253)34949

İZMÎT : Fethiye Cd.özsoy İşhaıu Kat 2
Tel : (9-21)218643

ESKİŞEHİH : Hamamyolu Tel ; *9-22) 336362

TÜM GEMLİKLİLERİN RAMAZAN 
BAYRAMINI KUTLAR, SAYGILAR SUNARIM 
BAYRAMINIZI KUTLAR MUTLULUKLAR 
DİLERİM.

EMRE KUNDURA
PAZAR CAD. NO. 1 GEMLÎK’DE DIR.

Mutman.fi
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Memurlar Haklarını 
İstiyorlar

Demokratik Kitle Örgütleri Gem’ik .temsilcileri 
nin ortak olarak yaptıkları basın bildirisinde me 
murlarm haklarının verilmesini istediler. Demok 
ratik Kitle örgütlerinin düzenlediği basın bildiri 
sine siyasi partilerde destek verdiler.

Dün Hükümet binası önünde toplanan Tüm Mı 
liye-Sen, Eğit-Sen, Tüm Bel-Sen, Tüm Sağlık-Sen, 
Tarım-Sen ve Muhasebeciler Odası ile SHP, DYP, 
CHP, ANAP ve RP ilçe yöneticileri birer basın bil 
dirisi yayınladılar.

Demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partile 
rin ortak olarak hazırladıkları basın bildirisinde 
şqyle denildi.

«Ülkemizde vergi gelirlerinin yüzde 76’sını öde 
yen ancak milli gelirden yüzde 18 pay alabilen, 
DÎE’nin belirlediği 4 kişilik ailenin temel giderle 
rini karşılayacak 6 milyon 74 bin 778 lira aylık 
gelirin üçte birine ve yarışma çalışan memurlar 
devletten üvey evlat muamelesi görmektedir.

Güç şartlar altında, düşük ücretlerle çalışan bu 
insanların çalışma ve yaşama koşullarım belirle 
mede söz sahibi olmaları gerekmektedir Bu da 
toplu sözleşme ve grev hakkını da içeren şendi 
kal düzenlemelerle gerçekleşir. Ülkemizde yaşanan 
ücret dengesizliklerine son verilmesi demokras.nin 
gelişmesi ve kökleşmesi, temel insan haklarına 
saygının gereği olarak, hükümetten; sendika ile il 
güi sözlerini seçim vaadi olmaktan çıkararak me 
mutlara yasalarla ve.ILO sözleşmeleri ile blellrle 
nen haklarım tanımasını, kamu çalışanları şendi 
kalan üzerindeki baskılara son verilmesini, bir an 
önce bu sendikalarla toplu iş sözleşmeleri görüş 
melerine başlamasını istiyoruz.

Kamu çalışanlan sendikalarını bu haklı taleple 
rinde destekliyor ve yanlarındaı olacağımızı ifade 
ediyoruz.»

Mahalifler Birleşti
DYP îlçe örgütünün etkin politikacıları eski il 

çe başkam ve milletvekili, adayı Aydın Erenoğlu, 
yine milletvekili adayı Yavuz Alemdar ile Î1 Ge 
nel. Meclisi üyesi Ahmet Bağcı, Mahmut Solaksu 
başı, Mehmet Avcı ve gençlik komisyonu Başka 
nı Mustafa Utkıran tarafından desteklenen Yük 
sel Yıldırım’ın ilçe başkanlığı için şimdiden favo 
ri olduğu söyleniyor.

Dün parti binasında basın toplantısı düzenleyen 
Yüksel Yıldırım; DYP'nin büyük bir camia oldu 
ğunu belirterek, kimseye'karşı olmadıklarını bugü 
ne kadar herkesi desteklediklerini bi dirdi. Yıldı 
rım, kendisine büyük destek vererek ajday olması 
m .sağlayan tüm partililere teşekkür etti.

1936 Küçük Kumla doğumlu olan Yüksel Yıldı 
nm, Kumlaspor kulübü ve Turizm Derneği Baş 
kanlığının yanı sıra, AP delegeliği, 1973 yılında 
11 Genel Meclisi üyeliği, 1976 yılında 11 Daimi 
Encümen üyeliği, 1977 yılında da Küçük Kumla 
nm belediye olmasından sonraki ilk Mahalli £e 
çimlerde Belediye Başkanlığı yaptı. 1980 askeri 
harekatından sonra görevine son verilen Yıldırım 
Büyük Türkiye Partisi’nin de ilk kurucularından 
oldu. Bu partinin kapatılmasından sonra yasak 
süresi sona ermesiyle birlikte DYP’ye üye oldu.

Yüksel Yıldırım ilçede zeytinyağ fabrikası ve 
zeytin tüccarlığı ile uğraşıyor. Evli ve 3 çocuk 
babası.

GAYRİMENKULLERİN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No. 992/475

Bir borçtan dolayı ipotekli olup satılmasına ka 
rar verilen ;

1— GemLk Tapu sicilinin 25.10.1988 tarih ve 
pafta 49, ada 193, cilt 20 ve parsel 18’de kayıtlı 
Gemlik Hisar mahallesi Tersanebayırı mevkiinde 
Kam ‘i.ö.5 m2 miktarında, üzerinde 5 kat inşaat 
yapılabilecek durumda ve bu günkü alım satım 
rayiçleri ve bulunduğu mevkii nazara alınarak bi 
liiKişı tarafından lv0.00j.000 (yüzmilyon) lira kıy 
met. takdiredilen arsa,

2— Gem ik Tapu sicilinin 25.10.988 tarih vepaf 
ta 49, ada 193, cilt 29 ve parsel 19’da kayıtlı 
Gemlik Hisar mahallesi Tersanebayırı mevkiinde 
kain 189 m2 miktarında ve üzerinde 5 kat inşaat 

ı yapılabilecek durumda, bu günkü alım satım ra 
yiçieri ve bulunduğu mevkii nazara alınarak bi 
lirkişi tarafından 50.000.000 (ellimilyon) lira kıy 
met tekdir edilen arsa,

3— GemLk Tapu sicilinin 5.9.991 tîrlh ve pafta 
49, ada 193, cilt 23, parsel 17’de kayıtlı Gemlik 

| Hisar mahallesi Tersanebayırı mevki nde kain 
7828 m2 miktarındaki arsa üzerinde henüz inşaa 
tına başlanılmamış bulunan ve bdirkişi tarafın 
dan 25.000.000 (yirmibeş milyon) lira kıymet tak 
dir edilen A2-Blok bağımsız bölüm (2) no.lu ta 
şmmazın 2/250 arsa payı,

4— Gemlik Tapu sicilinin 14J2.989 tarih ve 
pafta 1, ada 264, cilt 6 ve parsel 29’da kayıtlı 
Gemlik Kayhan mahallesi Vefa Sokakta kain 103. 
65 metrekare miktarındaki arsa üzerine inşa edi 
len 24/216 arsa pay ı ve bu günkü alım satım ra 
y.çleri ile bulunduğu mevkii nazara alınarak bilir 

! kişi tarafından 60.000.000 (altmış milyon) lira kıy 
met takdir edilen bağımsız bölüm (6) no.lu depo 
ki cem’ah dört parça gayrimenkul açık artırma 
suretiyle satışa çıkar.lmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 27.4.1993 tarihinde Salı günü :
(1) no.lu sırada yazılı (18) parsel sayılı arsa 

saat 10.00 ile 10.10 arasında,
(2) no.lu sırada yazılı (19) parsel sayılı arsa 

saat 10.20 ile 10.30 arasında,
(3) no.lu sırada yazılı (17) parsel sayılı arsa 

payı saat 10.40 ile 10.50 arasında,
(4) no.lu sırada yazılı (29) parsel sayılı deposa 

at 11.00 ile 11.10 arasında Gemlik İcra Müdürlü 
ğünde açık ar'ırma suretiyle yapılacaktır. Bu ar 
tırmada tahmin edilen kıymetin %75’ ni ve rüç 
hanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve

Dost ve Müşterilerimizin 
Ramazan Bayramını Kutlar, 
Sağlık ve mutluluklar Dileriz

ORKSAN PETROL 

satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 7.5.1993 tarihinde 
Cuma günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu 
miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok ar 
tiranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ila 
nında gösterilen müddet sonunda en çok anırana 
inale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin 
malın tahmin edüen kıymetinin %40’ını bu.ması ' 
ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacak 
larm toplamından fazla olması ve bundan başka | 
paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geç I 
mesı lazımdır. Böyle lazla bedelle alıcı çıkmazsa | 
satış talebi düşecektir.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen 
kıymetin %2ü si nisbet.nde pey akçesi veya bu 
miktar kadar bir bankanın teminat mektu
bunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, 
alıcı isted.ğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebLir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç 
ve masraıları alıcıya aittir. Baikmiş vergiler satış 
bedel.nden ödenir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin 
(+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım huşu 
siyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım daya 
nağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bil 
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu si 
ciıi ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bira 
kılacaklardır.

4— İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini ya 
tırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan 
tüm aııcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile 
son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zarar 
lardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsüen 
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tali 
sil olunacak; bu fark varsa önceLkle teminat be 
delinden alınacaktır.

5— Şartname, ilan, tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildi 
ği takd.rde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş 
ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başka 
ca bilgi almak. isteyenlerin 992/475 sayılı dosya 
numarasiyle Müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

(îc. îf. K. 126) İcra Müdürü
(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı 
sahipleri de dahidir.

A • . âfiDost ve Müşterilerimizin fi 
ÜRamazan Bayramını
V Kutlar, Sağlık ve $
^Mutluluklar Dileriz. |

G > G
S KÖRFEZ t 

§ Matbaacılık ve v
(J Ambalaj Sanayii |

EN ÎYİ DİLEKLERİMİZLE ÜYELERİMİZİN

VE GEMLÎK’LÎLERÎN RAMAZAN BAYRAMINI 

KUTLAR, MUTLULUKLAR DİLERİZ.

SJ3. GEMLİK ESNAF VE 

KEFALET KOOP.

YÖNET.M KURULU

Tüm Gemliklilerin 
Ramazan Bayramını 
Kutlar, Mutluluklar 
Dileriz.

TiBEL HOTEL

Bayramınızı Kutlar, 
Sağlık ve Mutluluklar 
Dileriz.

‘ i Güler Ticaret
ABDULLAH GÜLER



KAFOĞLU YAĞ SABUN SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

BAŞKANLIĞINDAN
Şirketimizin Olağan Ortaklar Genel Kurul top

lantısı 15.4.1993 günü saat 14.00’de Yalova yolu 
Umurbey Sanayi Bölgesindeki Şirket Merkezinde 
yapılacaktır.

Blanço Kar-Zarar hesapları Şirket ortakların 
tetkikine sunulmuştur.

Gündem aşağıda gösterilmiştir.
Tüm Ortakların anılan gün ve saatte toplantı 

da hazır bulunmalarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM
1— Yoklama
2— Açılış
3_ Başkanlık ıdivanı seçimi
4— Başkanlık divanına, genel kurul toplantı 
tutanağı imza yetkisi verilmesi
5— 1992 yılı faaliyet raporu, 1992 yılı Blanço, 
Kar-Zarar tablolarının okunması
6— Denetçi raporunun okunması
7— Raporların sırası ile müzakere ve kabulü
8— Yönetim kurulu üyeleri ile denetçi’nin 
ibrası
9— Denetçi seçimi

10— Yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin Hak 
kı Huzur ve ücretlerinin tesbiti
il— Kar hakkında karar ittihazı
12__ İstanbul Şubesinin kapatılması
hakkındaki Yönetim kurulu kararının onayı

13— Dilekler
14— Kapanış.

İLAN

ŞARK SİGORTA T.A.Ş/DEN

Şirketimizin Bursa İznik acentesi ALİ İHSAN 
TURAN’m acenteliği 1.2.1993 tarihinden itibaren 
feshedilerek İstanbul, Beyoğlu 17. Noterliğinden 
15.7.1991 tarih ve 26588 sayı ile tasdikli Vekalet 
name ile verilen yetkiler kaldırılmıştır.

Keyfiyet 7397 sayılı kanun hükümleri gereğin 
ce ilan olunur.

SOYADI TASHİİ
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 1993/52 ka 

■ rar, 1992/691 esas sayılarıyla KEKE olan soyadım 
EREN olarak değiştirilmiştir. Duyurulur.

Sami EREN

- Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım Nüfus 
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden aldığım Uüfus

cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür,
ö v Ercan IZLATLI

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış ol'duğum

Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Faik ÖZTÜRK

f ULUDAĞ SÜTHANESİ |
g; İSMAİL — OZMAN EMEÇ

SÜT YOĞURT T. YAĞI
PEYN R ÇEŞİ İLERİ

S BAL, YUMURTA, ZEYTİN
BEŞLER, MARET, YASİN ET MAMULLERİ g 

gj SUCUK, SALAM, PASTIRMA
g; TOPTAN \E PERAKENDE - jS

- . . ..gj TUM GEMLIK’L LER'N MUBARET £
RAMAZAN BAYRAMLARINI KUTLAR,

ğf DAHA NİCE SAĞLIKLI BAYRAMLAR
GEÇİRMENİZİ DİLER Z. £

» îg
9 Tel : 31151 Ev. 33493-34982' Öf
9 Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No. 31 GEMLİK 
9

EN İYİ DİLEKLERİMİZLE MÜBAREK 
RAMAZAN BAYRAMIN. ZI KUTLAR, DAHA 
NİCE SAĞLIKLI BAYRAMLAR 
GEÇİRMENİZİ DİLERİZ.

SAYGILARIMIZLA

GEMLİK ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER 
ODASI YÖNETİM KURULU

EN İYİ DİLEKLERİMİZLE MÜBAREK 
RAMAZAN BAYRAMIN ZI KUTLAR, DAHA 
NİCE SAĞLIKLI BAYRAMLAR 
GEÇİRMENİZİ DİLERİZ.

SAYGILARIMIZLA

EMİR DOĞRU
< DCĞRU NAKLİYAT

AKYILOSZ
AİLE GAZİNOSU

Düğün - Nişan Sünnet Cemiyetlerine 
verilir. Rezervasyonlar başlamıştır,

TÜM GEMLİKLİLERİN RÂMAZAN
BAYRAMINI KUTLAR, SAYGILAR SUNARIM

Te! : 3C093
İskele Meydanı No. 4 Gemlik

aia ...
PRELLİ BAYİİ

ARSLAN TİCARET
DEMİR — ÇİMENTO — PROFİL — SAÇ 

OERLİKON ELEKRODLARI
TOPTAN — PERAKENDE

SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN 
RAMAZAN BAYRAMINI KUTLAR, 
MUTLULUKLAR DİLERİM.

İSMAİL ARSLAN
istiklal Cad. Tel. 32965 GEMLİK

sr.ı«MVMnraMMMava..-»i ıı ı —l—fi» • -« it-.. • .•.,r
ıa -Ifı-   ■»- -w wr-». - 1 «I. ■! I—■ ı.TM r«-3C. «»UMBbn

ECEM TAVUKÇULUK
İBANVİT TAVUK LRÜNLERI

BAYRAMINIZI KUTLAR MUTLULUKLAR 
DİLERİM.

TURGAY ERSOY
Balıkpazarı Mh. Azot Kooperatifi karşısı Gemlik

Çin Çin Züccaciye
İŞTE FIRSAT İSTE JUMBO

JUMBO MAMÜLLERİ FABRİKADAN 
HALKA SATIŞ KAMPANYASI

| ÇİN ÇİN ZÜCCACİYE’DE
GELİN GÖRÜŞELİM.

j MÜŞTERİLERİMİZİN VE GEMLİKLİLERİN
j BAYRAMINI KUTLAR, SAYGILAR SUNARIM

YENİ ÇARŞI NO. 63 GEMLİK
ıı—-n-»ıaaMnıı «rıaiWi(T—e~b ı «ı-ı-j ••• —' • -■ » ■ -

üyelerimizin ve tüm Gemliklilerin 
Bayramım kutlar, mutluluklar diler, 
saygılarımızı sonarız.

GEMLÎK TİCARET VE 
SANAYİ ODASI

_________ ________ JI

İSİM DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk Hakimliğinin 11.3.1993 
tarih 1993/103 esas 1993/108 karar sayılı ilamı 
ile velayetim altında bulunan kızım Yurdişen 
Coş’un ismi ESRA olarak tashih olduğu ilan olu 
nur.

İ Babası
Abdullah COŞ

KIYMET TAKDİR İLANI
Kurumumuz adına Bursa İli Gemlik İlçesi Hisar Mahallesinde tesis ettiirilecek olan 34,5 Kv’luk Gemlik II TM-(Azot Sanay.)-Borçelik Enerji Nakil 

Hattı güzergahında bulunan piton yerlerinin kamulaştırılması, hattın altında kalan sahalar üzerinde de irtifak hakkı kurdurulması 2942 Sa 
yılı Kanunun 6. maddesinin son fıkrası uyarınca TEK-Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca kararlaştırılmıştır.

Bu itibarla; Sşağıda dökümü yapılan gayrimenkuilerin Gemlik Kıymet Taktir Komisyonunca 09.04.1993 günü saat 14.00’de kıymet taktiri ya 
pılacağı aynı Kanunun 11. Maddesine göre ilgili tere tebliğ olunur. *

Kamulaştınlacak ve irtifak hakkı tesis ettirilecek olan gayrimenkuilerin; îli ; Bursa İlçesi : Gemlik
Cilt. Pafta Ada Parsel Alanı Kam. İrtifak

Maliki B.Adı Hissel Mahalle. Cinsi Sah.No No No No (m2)_______ Mik. (m2) (m2)

Türkiye Gübre San. A.Ş. -u— Tam Hisar Tarla 17/1660 52 616 50 443560.- 134.44 6028.17
(Tüğsaş) Hisar Tarla 17/1662 52 617 52 825576.- 123.05 10347.07
Behçet Kuzaltı ve Müşt. Tevflk 398/50576 Hisar Tarla 16-17/1569 53 617 48 50576.- 8 87 3271.68
Şaban Gülşen ve Müşt. Hayriz 308/28960 Hisar Tarla 16/1551 53 617 45 28960.- 8.87 1828.65
Abdullah Turan ve Müşt. İsmail 176/29230 Hisar Tarla 16/1550 53 617 44 29230.-, — 756.88
Fatma Ülker ve Müşt. Fettah 164/22300 Hisar Tarla 16/1549 53 617 43 22300- 33.45 1084.41
İffet Demir Seren ve Müşt. . Halil 322/21730 Hisar Tarla 16/1548 53 617 42 21730.- — 302.31
Borusan Birleşik Boru — Tam Hisar Tarla 16/1524 54 675 33 102535.61.- 79.03 4496.57
Fabr. A.Ş. —4 ı Hisar । Tarla 17/1633 54 566 38 48835.- 43.95 .2090.26

Hisar Tarla 11/1084 54 566 12 576.- — 307.07
Borçellk Çelik San. Tic. A.Ş. —< •> Hisar Tarla 22/2161 54-55 675 53 211678.21 31.82. 208.11

TOPLAM : 463.48 -30721.18



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜRÜ
kadri güler

YIL 20 SAYI 952 FİYATI 2000 TL. KDV Dahil
KURULUŞ r 16 HAZİRAN 1973

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

YÖNETİM MERKEZİ :

İstiklal Od. Gürçay Pasajı Tel *. 34223 GEMLİK 
DİZGİ VE BASKI

Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797
23 MART 1993 SALI

9

Gemliklilerin
Bayramını kullar, 
sağlık mutluluk, huzur dolu 
günler getirmesini dileriz. 4

GEMLİK Liman ve 
Depolama 
İşletmeleri A,Ş.

4

4

4

1 «i 4

Bayramınızı kullar, 
sağlık ve başarılı 
günler dileriz.

4
4
4

4

BİSAŞ
Bursa iplikçilik A.Ş



ÜRETİCİLER GEÇ KALMAYIN..

Zeytinde Budama Zamanı
Zeytinde haşaratla mücadele ve budama mevsiminin baş 

ladığını dikkat çeken yetkililer, üreticilerin geç kalmaması 
gerektiğini bildirdiler.

Gemlik tlçe Tarım Müdürü Dursun Özbey yaptığı açıkla 
mada, zeytinde halkalı leke hastalığı ve güvenin yaprak

Devamı Sayfa 4’te

Amonyak Fabrikasının ve Limanın açılışları yapılacak 

Başbakan Demirci 
Açılışlara Geliyor
* Başbakan Süleyman Demirel 2 ve 3 Nisan günleri ilçemize gelerek Cuma günü 

Amonyak Fabrikasını cumartesi günü ise Gemlik Liman Tesislerini açacak. 
Başbakanın gelişi nedeniyle ilçede hazırlıklar başladı

DYP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman De 
mireb2-3 Nisan tarihlerini kapsayan Bursa gezi 
sinde Gemlik’e de gelerek Amonyak Tesisleri ve 
Gemport limanının açılışını yapacak.

iki günlük gezisi sırasında Kestel, Bursa ve 
Gemlik’te çok sayıda projenin temelini atacak ve 
çeşitli açılışlarda bulunacak olan Başbakan Demi 
rel’in bu gezisi iktidarın «500» ncü günün dolma 
sı bakımından da ayrı bir önem taşıyor. Demirel 
in, hükümetin ilk 500 günlük icraatının savunma 
sim Bursa’da yapması bekleniyor.

2 Nisan Cuma günü saat 16.00’da Bursa’ya ge 
lecek olan Şüleyman Demirel, Cumhuriyet Ala 
nındaki mitingin ardından, Kültürpark’ta tümü 
örgütünün çağrılı olduğu yemeğe katılmak. De 
mirel, 3 Nisan’da 11 temel atma ve açılış törenin 
de hazır bulunacak.

Başbakan Süleyman Demirel, SHF’nln 3-4 Nis'n 
günleri Ankara’da toplanacak olan tüzük kurulta 
yı nedeniyle TÜGSAŞ Amonyak tesislerinin açılı 
şım Ticaret ve Sanayi Bakanı Tahir Köse üe bir 
likte 2 Nisan Cuma günü yapılacak.

Başbakan, Demirel’in 3 Nisan 1993 günlü açılış 
programı ise şöyle :

9.45 Kestel 2064 konutun anahtar teslimi, 10.45 
Hal köprülü kavşağı açılışı, 11.15 Belediye Sarayı 
Temel atma töreni, 11.30 Vilayet Konağı Temel

Amatör gençlerden profesyonel oyun

GENÇ TİYATROCULARIN BAŞARISI
Gemlik’li gençlerin kur 

duklan «Gençlik Tiyatro 
su» ilk oyunlarında bü
yük beğeni topladı.

Yaklaşık 6 ay önce ti 
yatrosever Hüseyin Ko- 
çer ve arkadaşları tara
fından kurulan «Gençlik

Tiyatrosu», Gemlik Lise
si Salonunda hazırlana
rak sahneye koymayı 
planladıkları oyunla: ı 
«Dokundurduk Gücen 
meyin»’i Ramazan Bay
ramının 2ncl günü Gem
lik Gazi İlköğretim Oku-

Umurbey‘1 Zorbalar Bastı
Umurbey beldesinde bulunan Mehmet Kelebaş 

a ait eve güpegündüz baskm düzenleyen saldır 
ganlar, ev sahibi Mehmet Kelebaş’ı kalçasından 
bıçaklayıp evini kurşun yağmuruna tuttuktan 
sonra kaçtılar.

Arife günü saat 11.30 sıralarında beldeye ge’en 
saldırganlar, Parsbey mahallesi 19 numarada otu 
ran ve zeytincilikle uğraştığı öğrenilen Mehmet 
Kelebaş (42) m evine giderek, kendisinden para 
istediler. Kelebaş’in red cevabı vermesi üzerine 
üstüne yürüyen ve 6 kişi oldukları bildirilen sal 
dırganlar para alamayacaklarını anlayınca Kele 
baş’a ait 16 ZC 911 plakalı jeep marka aracı al 
mak İstediler.

Bununla yetinmeyen saldırganlar Kelebaş’in 
müdahale etmek istemesi üzerine kalçasından bı 
çakladıktan sonra evini kurşun yağmuruna tuttu 
lar. Saldırganların Bursa’dan bindikleri tesblt edl

Devamı Sayfa 4’te

Cemal KIRGIZ

atma töreni, 11.45 Özel idare Temel atma töreni, 
12.00 Katlı otopark temel atma töreni, 12.15 Ha 
vuzlu Park Spor kompleksinin temel atma töreni, 
12.40 Nilüfer ilçesi 2.nci Maliye Kompleksi temel 
atma töreni, 13.00 Kemal Coşkunöz Endüstri Mes 
lek Lisesi temel atma töreni, 14.30 Gemlik Gem 
port Limanının açılış töreni.

HAZIRLIK BAŞLADI
Öte yandan atılışı yapılacak olan Gemport ve 

Amonyak Tesislerinde hazırlıklar büyük bir hızla 
devam ediyor. Gemport Genel Müdürü Ziya Al 
kan, Limanın açılışı hazır hale geldiğini belirte 
rek, Germisin önemli bir ithalat ve ihracat mer 
kezi (durumundaki Gemport’un açılışının adına 
yakışır bir şekilde olacağını kaydetti. Haziran a 
ymda hizmete giren Türkiye’nin ilk özel limanı 
olan Gemport’un açılışı yol ve çevre düzenleme 
çalışmaları nedeniyle bugünlere kaldı.

Bu arada Kasım ayında üretime başlayan, 2.5 
trilyon liraya mal olan TÜGSAŞ Tesislerinde de 
açılış için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Tüm 
üniteleriyle birlikte çalışan Amonyak Tesislerinin 
tam kapasiteyle yüzde 107 üzerinde çalışacağını 
anlatan Genel Müdür Nazım Haskaraca’da Tesis 
lerin Amonyak İthalini önemli ölçüde durdurdu 
ğunu söyledi.

lu Saknunda sergiledi
ler.

Senaryosunu yine Hü 
şeyin Koçer’in yazdığı, 
6 perdelik komediyi bü
yük bir ustalıkla canlan 
dıran gençler, Gazi îlköğ 
retim Okulu Salonuna 
gelen yaklaşık 500 kişiye 
kahkaha dolu bir bay
ram gecesi yaşattılar. 9 
kişilik genç tiyatro ekibi 
oyunlarını diğer ilçelerde 
de sergi eyeceklerini söy-

Devamı Sayfa 4’te

Belediye Otobüslerinin 
Rekoru

5 Günde 28 bin 
Yolcu Taşındı

Gemlik Belediye Oto
büsleri Ramazan Bayra 
mı tatilinde Gemlik-Bur. 
sa aracında 28 bin 40 yol 
cu taşıdı.

Belediye Otobüs işlet 
mesl ilgililerinden aldığı 
mız bilgi ere göre, 24 ve

Devamı Sayfa 4’te

Küçük Hırsıza 
Suçüstü

Orhangazi yolu üzerin 
de bulunan imam Aslan 
Petrol Tesislerine hırsız 
lık yapmak için bırakı
lan 10 yaşındaki Sanye 
Karasöğüt suçüstü yaka 
landı.

Bursa Kamberler Ma
hallesinde oturan küçük 
S.K. jandarmaya verdiği

Devamı Sayfa 4’te

20 yadındaki gencin çürümfi} 
eescdi bulundu

Armutlu’da 
şüpheli ölüm

Armutlu Beldesi Seli
miye Köyü Yeterli dere 
mevkiinde köylüler tara
fından çürümüş erkekçe 
sedi bulundu.

Geçtiğimiz hafta Cu 
ma günü saat 15.00 sıra
larında piknik yapmaya 
giden köylüler çürümüş 
erkek cesedi ile karşılaş
tılar. Jandarmaya haber 
verilmesiyle yapılan araş 
tırmada, cesedin Yalova

Devamı Sayfa 4’te

DYP İLÇE KONGRESİ BUGÜN YAPILIYOR..

YENİCE VE YILDIRIM 
BAŞKANLIK İÇİN
YARIŞACAK
* BELEDİYE DÜĞÜN SALONUNDA SAAT 11.00 

DE BAŞLAYACAK OLAN KONGRE’YE BİR 
HAFTA KALA ESKİ KUMLA BELEDİYE BAŞ 
KANI YÜKSEL YILDIRIM İLÇE BAŞKANI 
ADAYI OLDUĞUNU AÇIKLADI

★ İLÇE BAŞKANLIĞINI KONGREYE DEĞİN 
SÜRDÜREN ABDULLAH YENİCE, YAFTIĞI 
YAZILI AÇIKLAMADA YENİ, İNANÇLI GENÇ 
ve dürüst kadro ile yepyeni bir 
SENTEZ MEYDANA GETİRİLDİ. AMACIMIZ 
DYP’Yİ GEMLİK’TE İKTİDAR YAPMAK.

Cemal KIRGIZ

DYP ilçe kongresi bugün yapılıyor. Belediye 
Düğün Salonunda saat 11.00’de başlıyacak kong 
rede başkanlık için Abdullah Yenice ve Yüksel 
Yıldırım’ın listeleri kapışacak.

Geçtiğimiz hafta parti binasında düzenlediği 
basın toplantısıyla adaylığını açıklayan eski Küçük 
Kumla Belediye Başkanı Yüksel Yıldırım, tüm 
muhalefetin desteğini arkasına alarak kongreye 
hazırlanırken, Abdullah Yenice’de yaptığı basın 
açıklamasında iddialı olduğunu bildirdi.

Devamı Sayfa 4’te

Engiirücük‘te Kaza 1 Ölü
Engürücük köyündg meydana gelen kazada 1 

kişi hayatım kaybetti.
Bayramın 2nci günü saat 13.30’da meydana ge 

len üzücü olayda Mehmet Timur (65) adlı vatan 
daş, sağ bankette yürürken, İstanbul istikametin 
den gelmekte olan Burhan Öner’in kullandığı 34 
S 0259 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yara 
landı.

Daha sonra Gemlik Devlet Hastanesine kaldın 
lan Mehmet Timur burada yapılan tüm müdeha 
lelere karşın kurtulamıyarak öldü. Araç sürücüsü 
Burhan Öner ise gözaltına alındı.

2 Kg’lık Istakoz 1 milyon lira
Çevre kirliliği ile orantılı olarak büyüyen de 

niz kirliliği balık fiyatlarındaki etkisine devam 
ediyor.

Gemlik Balıkhaline getirilen derya kuzulan üze 
rindeki etiketlerle adeta el yakıyor. 9 günlük ta 
til süresince Gemlik Balıkhalinde satılan en ucuz 
balık kilosu 30 bin liradan olmak üzere istavrit' 
ve Uskumru olurken, Levrek 200 bin, Kalkan’da 
180 bin liradan alıcı bekledi, Bu arada ağa takı 
lan 2 kg’lık Istakoz’da 1 milyona alıcı buldu.

Gemlik Balıkhalinde satılan diğer balık çeşitle 
,ri ve fiyatları ise şöyle :

İri Mezgit 70 bin, Çinekop 120 bin, Barbunya 
120 bin, Kalamar 80 bin, Kırlangıç 100 bin, Vit 
söz 90 bin, Karides 40 bin, Pisi 120 bin lira.

$ TAŞI GEDİĞİNE

f DÜMDÜZ...
g İKÎ BEŞYÜZ, 
S BÎR ÜÇYÜZ.
k dört yaz, üç göz 
g DÜZ, DÜZZ. DÜZELT... 
g DÜZELTEMEZSEN 
g DÜZELTİRLER...

DÜMDÜZ.
inan. Tantal
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Atamer
Turistik Tesislerinde

Evlenmek, Nişanlanmak Sünnet 
olmak bir başka zevk

600 kişilik yeni salonumuz itinalı 
servisimiz ile sîzlerin 

hizmetinizdeyiz.

Cemiyetleriniz ve Özel günleriniz için Rezervasyonlarınız 
yaptırmada geç kalmayınız.

©
ATAMER TURİSTİK TESİSLERİ AŞ.
Tel:34593-İrtibat: 39240
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MİLTOK
Aile Çay Bahçesi

1993 Sezonunu Başlallı

Ailenizle birlikte müzikli huzur içinde 
dinlenebileceğiniz ve unutamayacağınız 

anlar dolu bir ortam*..

Yaz Sezonunda Yapacağınız Nişan - Düğün
Sünnel ve özel Günleriniz için 

Rezervasyonlar Başladı

üzülmemek için Arzuladığınız Günü
Şimdiden Ayırmada Acele Edin

Gazino : 31071
TEL: İrtibat Büro : 39240

Atamer Tesisleri: 34593 
Hükümet Konağı Karşısı GEMLİK



I SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜRÜ
J 8 ; A1YA8 KADRİ GÜLER 
“ YIL 20 SAYI 953 FİYATI 2000 TL. KDV dahil
I KURULlJŞ : 16 HAZİRAN 1973
b A ' Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

laftalık Siyasi Gazete

GEMLİK
YÖNETİM MERKEZİ : _

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

Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797

30 MART 1993 SALI SAYFA : 4

KÜÇÜK KUMLA AVCILAR 
KULÜBÜ DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI
Kulübümüzün genel kurul toplantısı 18.4.1993 

günü saat 20.00’de Kumla Belediyesi Düğün Salo 
nunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2nci toplantı 
bir hafta sonra aynı yer ve aynı saatte yapılacak 
tır.

Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1— Açılış, saygı duruşu
2— Divan heyeti oluşturulması
3— Yoklama
4— Yönetim kurulu seçimi
5— Yönetim kurulu ibrazı
6— Denetim kurulu ibrazı
7— Bilançonun okunması, gelir giderin açıklan 
ması
8— Dilek ve temenniler
9— Kapanış.

Yenice ve Yıldırım
Çekişmeli geçmesi beklenen kongrede muhalif 

aday Yüksel Yıldırım, eski ilçe Başkanı Mületve 
kili adayı Aydın Erenoğlu, yine milletvekili adayı 
Yavuz Alemdar ile il Genel Meclisi üyesi Ahmet 
BağcJ ve partinin üyeleri Mahmut Solaksubaşı, 
Mehmet Avcı gibi isimlerin yanı sıra gençlik ko 
misyonu Başkam Mustafa Utkıran ve üyeleri tara 
fmdan destekleniyor. Yaklaşık 1.5 yıldır ilçe Baş 
kanlığını sürdüren Abdullah Yenice ise; «Tama 
mjj tabana dayalı, tecrübeli arkadaşlarımızla bir 
likte yeni, inançlı, genç, çalışkan ve dürüst bir 
kadro oluşturarak yepyeni bir sentez meydana 
getirdik» dedi.

Abdullah Yenice yaptığı basın bildirisinde şun 
lan söyledi

«Bu sentez Gemlik’e yeni bir hizmet anlayışı, 
değişik çehre ve DYP’mize sürekli artan bir dina 
nizm getirecektir. Bu sentez DYP’mizi tüm hemşe 
Tilerimizle, kucaklaştırarak, Türkiye’de olduğu gibi
Gemlik’te de iktidar yapacaktır.»

İki adayın iddialı ve hazırlıklı olduğu kongre 
de, son sözü oy kullanacak 400 delege söyleyecek.

Armutlumda Şüpheli Ölüm
h 20 yaşındaki Ahmet 
Yıldız’a ait olduğu sap
tandı.

Armutlu ve çevre köy
lere at ticareti yapmak 
için sık sık geldiği öğre 
nilen gencin, yaklaşık 3 
ay önce soğuktan (dona
rak öldüğü tahmin edil 
di. Ceset başka ihtimal
lerinde araştırılması için 

Küçük Hırsıza Suçüstü
ifadesinde bu işi daha ön 
cejde yaptığını belirterek 
bırakıldığı yerlerdeki 
arabalardan çanta, para 
vb. değerli eşyalar çaldı 
ğını söyledi. Küçük S.K. 
son işinde Tesislerde ye
mek için duran Ahmet 
Kaya’ya ait 35 ADN 34

adlı tıpa gönderildi.
Tabiisiz gencin çürü

müş cesedinin üstünde 
bulunan elbiselerin
den, kimliğinin yanı sıra 
daşlarımn fotoğraftan 
askerlik cüzdam ve arka 
çıktı. Armutlu jandarma 
sı olayla ilgili çok yönlü 
soruşturmaya devam edl 
yor.

plakal^ araçtan aldığı 
çantayla kaçarken, araç 
sahibi tarafından suçüs 
tü yakalandı.

Daha sonra Gemlik 
jandarmasına getiri
len SK. burada ifadesi 
alındıktan sonra Adliye 
ye sevk edildi.

TAHMİL TAHLİYE DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI
Derneğimizin olağan i genel kurul toplantısı 

16 Mayıs 1993 günü saat 21.00’de Demirsubaşı 
Mahallesi 1 Nolu Cad. Sallı Apt. No. 7| Zemin Kat 
Daire 2’de yapılacaktır.

üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
YÖNETİM KURULU,

GÜNDEM:

1— Açılış
2— Divan heyeti oluşturulması
3__  Yoklama, saygı duruşu
4— Çalışma ve denetleme raporunun okunması
5— Raporların tenkit ve ibrası
6— Yeni yönetim ve denetim kurulları seçimi
1— Dilekler ve kapanış.

KAYIP

8806270399 nolu Açık Öğretim Fakültesi İktisat
4. sınıfına ait kimlik kartımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.

Musa ARABAŞ

KONGRE İLANI 
GEMLİK SOROPTİMİST KULÜBÜ 

BAŞKANLIĞINDAN

Kulübümüzün olağan genel kurul toplantısı 
17.4.1993 tarihinde saat 14.00’de Gemlik Soropti 
mist Kreş binasında, çoğunluk sağlanmadığı tak 
dirde ikinci toplantının bir hafta sonra 24.4.1993 
tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılacağı üye 
lerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Açnş ve saygı duruşu
2— Başkanlık divanı seçimi
3— Faaliyet raporu, bütçe ve .denetçi raporla
nnın okunması J
4— Faaliyet raporu ve bütçenin aklanması
■E— 1993-1994 tahmini bütçenin kabülü
6— Seçimler
a) Başkan
b) Yönetim kurulu üyeleri
c) Denetçi üye (üç asil, 3 yedek)
d) Hakem kurulu
e) Koordinatörlerin seçimi
f) Delege seçimi (2 asil, 2 yedek) 

Giriş ve yılük aidatın saptanması
8— Dilekler ve kapanış.

Umurbeyi zorbalar bastı
len ticari plakalı bir araçla kaçtıkları belirtildi.

Gemlik jandarması olayla ilgili çok yönlü soruş 
turmaya devam ederken saldırganların Gemlik 
ten gelmiş olabileceklerini ancak aracı Bursa’dan 
temin etmiş olabileceklerini söylediler.

Öte yandan kalçasından bıçaklanan ve kurşun 
yağmuru esnasında şans eseri ölümden dönen 
Mehmet Kelebaş’m tedavisinin Umurbey Sağlık 
Ocağında yapıldığı öğrenildi. Kelebaş’m bekar ve 
kimsesiz olduğu ayrıca varlığının yerinde olması 
nedeniyle saldırganların haraç alma amacıyla böy 
le bir girişimde bulunmuş olabilecekleri bildirildi.

Zeytinde budama zamanı
nesli mücadelelerinin başladığım ifade ederek, ü- 
reticilerin geç kalmadan rutubetli ve taban ara 
zilerde Borden (Bordo) bulamacı veye hazır bakır 
lı ilaçlardan birisini kullanmaları gerektiğini söy 
ledi.

Zeytin güvesininde böcek ödürücü ilaçlarla yok 
edilebileceğini bildiren Özbey, geç kalınmaması 
halinde ürürün sağlıklı olarak alınabileceğini vur 
guladı.

K A YI P

Bursa .Anadolu Üniversitesi Açık öğretim} kimlik 
kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Tumuçin GÜNEBAKAN

I EMRE KUNDURA S
9 KALİTEDE GÜVENCE DEYİNCE AKLA

EMRE KUNDURA GELİR .J
GELİN GÖRÜN Tl GÜVENİN 2

E O BİZE HBP GÜVENİYOR 2
t EMRE KUNDURA |

TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA
E ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR

S ■S EMRE KUNDURA BtZIMRE 2
Z SEMPATİ VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP £
E HİZMETİNDİ GÜVEN VERMEKTEDİR. £

E iE EMRE KUNDURA |
I ®K PAZAR CAD. NO. 1 GEMLtK’DE DIR. £i «

Genç Tiyatrocuların başarısı
İkiler.

Tiyatro kurucusu ve 
aynı zamanda senarist 
ve oyuncusu Hüseyin Ko 
çer, tek sıkıntılarının yet 
küllerin ilgisizliği ve ti
yatro salonunun olmama 
sı olduğunu belirterek,

«Biraz ilgi ve Gemlik’e 
yakışır bir tiyatro salonu 
bize yeter. Biz, Gemlik’in 
adını duyurmaya hazı
rız. Kumar oynamak de 
ğil sanat yapmak İstiyo
ruz» dedi.

5 günde 28
28 Mart günleri arasın
da Gemlik Bursa arasın
da geliş ve gidiş olarak 
22 bin 547 tam, 5 bin 
493 de öğrenci büeti sa.

bin yolcu
ilgililer, belediye oto 

büslerinin normal günler 
de Gemlik Bursa arasın 
da 2 veya 2 bin 500 yol 
cu taşıdığını belirttiler.

tıldı.

{ÇATAK GiYIM'DEN
9
| Müşterilerine yeni bir
9 Hizmet daha
p
BF
E Deri montlar, Napalar, Süet-
E 1er Nubukj Montlar şimdi 

uygun taksitlerle ÇATAK
5 GİYİMDE 2002 JEAN S Kot-
* 1ar Kadifeler Triko ve göm-
* lek çeşitleri Çatak Giyimde
9
9 ■
$ ALİ ÇATAK vo OĞULLARI
9
^Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk, Otel
9 Umurbey Altı Tel 12075 Gemlik 
9.

Çin Çin Züccaciye
İŞTE FIRSAT İSTE JUMBO

JUMBO MAMULLERİ FABRİKADAN 
HALKA SATIŞ KAMPANYASI
ÇİN ÇÎN ZÜCCACİYE’DE 
GELİN GÖRÜŞELİM.

YENİ ÇARŞI NO. 63 GEMLİK
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