
Yöneticiler, Bilim Adamları, Sanayiciler, Balıkçılar Panelde Buluştu...

Umurbey Rüştiyesine Kuruluşu Kutlanıyor I
Umurbey’de Rüştiye (ortaokul) kuruluşunun 128. yıldönü 

mü ve Hacı Etema’yı anma için 5 Mayıs 1993 Çarşamba 
günü tören düzenleniyor.

Umurbey Abdullah Fehmi ilköğretim Okulu Müdürü Is 
mail Çolak’ın öncülüğünde yeniden canlandırılmağa çalışı 
lan Umurbey Rüştiyesinin kuruluş yıldönümleri ve Rüştiye 
nin Umurbey’e kazandırılmasında büyük emekleri geçen

Devamı Sayfa 2’te

Körfezin kurtuluşum
YENİ ABONELERE
TELEFON BAĞLANIYOR

cura aranıyor
★ DÜN GEMLİK BELEDİYE SARAYINDA YAPI 

LAN TOPLANTIYA VALİ NECATİ ÇETİNKA- 
YA, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 
PROF. DR. AYHAN KIZ IL, E İLİM ADAMLARI, 
SANAYİCİLER, YÖNETİCİLER, BALIKÇILAR 
KATILDI. VALİ ÇETİNKAYA «KİRLİLİĞİ YA 
PAN HERKES SORUMLUĞUNUN GEREĞİNİ 
YAPMALIDIR» DEDİ.

★ PANELDE KONUŞAN BİLİM ÇEVRESİ GEM 
LlK KÖRFEZ NDE CANLI YAŞAMIN GİDE
REK YOK OLDUĞUNU, ACİL ÖNLEMLER 
ALINMAZSA BALIK NESLİNİN TAMAMEN 
BİTECEĞİNİ KİRLENEN KÖRFEZİ TEMİZLE 
MENİN İSE DAHA ZOR OLACAĞINI SÖYLE- 
D LER. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TEH 
LİKEYİ AÇIKÇA ORTAYA KOYUYOR.

Gemlik PTT’si otomatik santralına yeni abone 
lerin bağlanma çalışmalarına devam ediliyor.

Gemlik PTT Müdürü Recep Özfidan yaptığı 
açıklamada çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tele 
fon tahsilatlarının her ayın 10’undan ay sonuna 
ka^dar PTT gişelerinde Cumartesi günlerlde saat 
13.00’e kadar yapıldığım bildirerek abonelerden 
ödemelerini son güne bırakmamalarım istedi. Da 
ha önceleri Cumartesi günleri telefon faturaları 
m tahsilatlarının yapılmadığını hatırlatan PTT 
müdürü, bundan böyle çağrı cihazı araç telefonu 
ve diğer merkezlere ait telefon fatura borçlarının 
da Gemlik PTT merkezinden ödeme kolaylığı ge 
tirildiğini söyledi.

Devamı Sayfa 4’te

«Gemlik Körfezi ve Sorunları» konulu panelde 
konüşan, Bursa Valisi Necati Çetinkaya, «Körfez 
ve çevresini pırıl pırıl muhafaza ederek insanlı 
ğın hizmetine sunmalıyız» dedi. Vali Çetinkaya 
Sunğipek Fabrikasının çevreye saldığı kokuyu gl 
dermemesi durumunda fabrikayı kapatacağını söy 
ledi. Panelde konuşan Üniversite çevreleri Kör
fezden alman son örneklerde tehlikenin büyüdü 
ğünü acil önlemlerin alınmasının kaçınılmaz ol 
duğunu söylediler.

Gemlik Belediye Meclisi Salonunda Vali Nrcati 
Çetinkaya’nın başkanlığını yaptığı, Gemlik Kay 
makamı Orhan Işın’m organize ettiği «Gemlik 
Körfezinin Sorunları» konulu panele, Uludağ Ünl 
versitesi rektörü Ayhan Kızıl Gemlik Belediye 
Başkanı Nezih Dimili, Ziraat Fakültesi Dekanı 
Halit Ekingen, Fen. Fakültesi Dekanı Ulviye Özer 
yanında çok sayıda profösör, İlkr Bankası, Sağlık 
Müdürlüğü, 11 Tanm Müdürlüğü üst düzey yöne

ticileri, sanayiciler, Armutlu ve Umurbey Belediye 
Başkanı, köy muhtarları ve ba l çı’ar katıldılar.

Toplantıda konuşan Vali Necati Çetinkaya, 
Gemlik Körfezinin dünyanın en güzel köşelerin 
den bir olduğunu, bütün insan’ığm müşterek mi 
rası olan körfez ve çevresini korumanın herkesin 
görevi olduğunu belirterek şövle konuştu :

«Gemlik Körfezinin çevresindeki 10 yerleşim bi 
rim! bu güzelim tabiat parçasını kullanmaz hale 
getir yer. Herkes istediği g'bi bu bölgede yerleşir 
se, sanayi kuruluşu kurarsa, sonuçta işin içinden 
çıkılmaz bir hal alınır. Körfez ve ç-vresi yerle
şim ve sanayi kuruluşları açısından doyuma ulaş 
mıştır. Bu bölgede 614 aile balıkçılıkla geçinirken 
körfez kirlenmesi' sonucu üretimin düşmesiyle bu 
sayı azalmaya devam ediyor. Kirlilikten herkes 
sorumludur. Herkes kendi sorumluluğunun gere 
ğini yapmalıdır.» . -
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İşçi Komisyonu Başkanı açıklama yaptı Cumhuriyet
SHPDEN MAYIS KUTLAMASI ilköğretim Okulu

SHP Gemlik îşçi Ko
misyon Başkanı Ahmet 
Acun yaptığı açıklama
da tüm emekçi'erin 1 Ma 
yış îşçi Bayramını kutla 
dıklannı 1 söyledi.

SHP îşçi Komisyonu 
Bajlanı Ahmet Acun, 1 
Mayıs îşçi ve Emekçi 
bayramını tüm halkın 
barış içi de kutlamasın 
dan mutlu olduklarını

söyledi.
«P ait imiz in • progra

mından da anlaşılacağı 
gibi demokrasi, insan 
haktan, temel hak veöz-
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Yeni Döneme
Hazırlanıyor

Cumhuriyet Mahalle
sinde yapımına başlanan 
Cumhuriyet îlköğre-

Hırsızlara Suçüstü
Gemlik’te bir kuaför dükkanına girerek televiz 

yön, müzik seti vetraş takımlarını çalarak kaç 
mak isteyen 3 kişilik hırsız şebekesi fazla uzakla- 
şamadan yakayı ele verdi.

Balıkpazan Mahallesi 2 nolu caddede İbrahim 
Devamı Sayfa 4’te

Karacaali’de
Erkek Cesedi Bulundu

Karacaali Köyü sahilirtıde geçtiğimiz hafta salı 
günü bulunan erkek cesedi çevrede büyük yankı 
uyandırdı. Cesedin Ramazan Bayramının birinci 
günü ortadan kaybolan Ahmet Can Toral’a (33) 
ait olduğu belirlendi.

Bir süre Libya’da da çalıştığı saptanan Toral 
ın yaklaşık 4 ay önce Karaca ali’ye gelerek, teyze 
sinin oğlu Mehmet Ali Şener’le birlikte balıkçılık 
yaptığı öğrenildi. Toral’m bir süre önce eşimden 
boşandıktan sonra sık sık bulanıma gird’ğini be 
lirten yakınlan, daha öncede intihar girişiminde 
bulunduğunu kaydettiler. Olay günü de îstanbul ' 
dan Karacaali’ye yakınlarıyla bayarmlaşmaya ge
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TıKKO’culardan 
Duvar Eylemi

Yaşadışı Türkiye îşçi 
Köl j Koruma Ordusu 
(TÎKKO) kuruluş yıldö
nümünü Gemlik Endüst 
11 Meslek Lisesi duvarla
rında kutladı.

Geçen hafta meydana 
gelen olay, öğretmen ve 
ö_r.-n iler kırmızı boya 
la la duvarlara yazılmış 
yazılarla karşılrştılar. 
Olay Emniyet Müdüı lü
ğüne intikal ettirildikten 
sonra çeşitli yerlere ya
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tim Okulunun yeni öğre
tim yılına yetiştirilmesi 
için çalışmalar aralıksız 
devam ediyor.

Geçt ğimiz yıl 3.5 mil 
yar lira ödenek aynlan 
ve kir süre önce temeli 
atılarak yapımına başla
nan 20 derslikli îlköğre 
tim Okulunun Gemlik’te 
okul açığım önemli ölçü
de kapatması' bekleniyor.

Okul inşaatına gide
rek incelemelerde bulu
nan Kaymakam Orhan 
Işın, Mek-San Ltd. Şti. 
tarafından yapılan okul 
hakkında şantiye şefi Fı 
rat Barlas’tan bilgi aldı.
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Minik Öğrencilerden 
Anlamlı Eylem

Cemal KIRGIZ

Gemlik Şükrü Şenol İlköğretim Okulu,, ilko 
kul bölümü öğrencileri okul bahçelerinin yeni 
den düzenlenerek toz toprağın kaldırılması ama 
cıyla imza kampanyası başlatıp, kırmızı siyah 
kurdele takarak protesto eylemi başlattılar.

Kış aylarında meydana.' gelen çamur, açık ha 
valarda da toz yüzünden hergün önlük değiştir 
mek zorunda kaldıklarını söyleyen minik öğrenci 
ler, bu yüzden tenefüslere bile çıkamadıklarını 
vurguladılar. Öğrenciler okul bahçes'nde düzenle 
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Atiliye Önünde Silahlar Konuştu
Yaklaşık 1 yıl önce başlayan Becerikli ve Kaygı 

sız aileleri arasındaki namus davası, geçtiğimiz 
hafta yeniden alevlendi. Eylül ayında meydana 
gelen silahlı çatışma nedeniyle mahkemeden çı 
kan Refik Becerikli ve yakınları, Hükümet Kona
ğı önünde silahlı saldırıya uğradı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü saat 12.15 sıraların 
da 'meydana gelen silahlı olayda, polis olay yerin 
de 7 adet boş kovan bulunmasına karşın silahlı ça 
tışmada şans” eseri yaralanan ya da ölen olmadı. 
Çatışmada, İlçe Tarım Müdürlüğüne ait 17 E 
4348 plakalı araçla, îlçe Mildi Eğitim Müdürlüğü 
ne ait 16 ZC 161 plakalı resmi araçlar ve îlçe 
Cumhuriyet Başsavcısı Kaya Kabaca oğlu’na ait 
16 VA 777 plakalı özel araç kurşunlardan hasar 
gördü.
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SHP ve CHP’den Dayanışma yemeği
SHP ve CHP Gemlik İlçe Teşkilat’annın düzen 

ledikleri Dayanışma Yemekleri büyük ilgi gördü.
Birer hafta arayla-Atamer Turistik Tesislerinde 

düzenlenen yemeklerin ilki SHP tarafından yapıl 
dı. Büyük coşku içinde verlen yemeğe Belediye
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TAŞI' GEDİĞİNE

” ÖLÜVESÎN...
KIRKYIL KONUŞMADI, KONUŞMADI.
Bİİİ KONUŞTU, TAM KONUŞTU
—«MAKAMIMIZ CANKAYADIR.»
SN. DEMÎREL, DESİN DURSUN 
«KENDİME BİRŞEY İSTERSEM NAMERDİM» 
İSTEDİĞİ HANIMINA.
HANIM HATIRI.. YILLARCA KAHIR ÇEKMİŞ, 
SABRETMİŞ, ÖZLEMLE BEKLEMİŞ KADIN. 
OLUVESİİN, OLVESİN.
NE VAMIŞ BUNDE.
SONRAM, MİLLET HAYRINA, DEVLEj 
HAYRINA.
ÇOLUK YQK, ÇOCUK YOK.
GELİN YOK, DAMAT YOK. 
bir köroğlu, bîr ayvaz. 
USSUN VASSIN, OSSUN YASSIN...

Enetti. ‘Tamai
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• S.S. GEMLİK SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ 
BAŞKANLIĞINDAN
' KONGRE İLANI

Kooperatifimizin normal genel kurul toplantısı 
30 Mayıs 1993 Pazar günü saat 14.00’de aşağıda 
kİ gündemi görüşmek üzere Balıkçılar Demeği 
Lokalinde toplanacaktır .

Ekseriyet temin edilmediği takdirde 2. toplantı 
bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

1— Divan teşkili
2— Saygı duruşu
3— Açılış konuşması
4— Faaliyet raporunun okunuşu, müzakeresi 

ve ibrası.
5— Hesap raporunun okunup müzakeresi ve 
ibrası
6— Murakıp raporunun okunup müzakeresi 
ve ibrası
7— Tahmini bütçenin okunuşu müzakeresi 
ve ibrası
8— 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile ilgili 
genel görüşme açılması
9— Dilekler ve kapanış.

K A Y I p

Semra ÖZGÜR

GAYRİ MENKUL ACIK ARTIRMA ÎLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ

MEMURLUĞUNDAN
Dosya No. 1993/6

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkeme 
sinin 11.2.1993 tarih ve 1993/54 sayılı karan ge
reğince satılmasına karar verilen aşağıda belirti 
len gayri menkul açık-artırma ile satışa çıkarıl 
mıştır.

Gemlik Fıstıklı köyü Yayla mevki pafta 9, par 
sel 376’da kayıtlt 2775 m2 zeytinlik 30 milyon TL 
bedelle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1—Satış, 8.6.1993 Sah günü saat 14.45’ den 
lö.oo’e kadar Adliye Yazı İş. Md. odasında açık 
artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah 
min edilen kıymetin %75’ni ve rüçhanlı ahcak 
lar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraf 
lannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir be 
delle alıcı çıkmazsa en çok attıranın taahhüdü 
baki kalmak şartı ile 18.6.1993 Cuma günü saat 
14.45’den 15.00’de ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmadada rüçhanlı alacakların alacağını 
ve satış masraflarını geçmesi şartıyle %40 nisbe 
tinde artırana ihale olunacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %20 nis 
betinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli 
bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la 
zımdır. Satış peşin para ile yapılır, alıcı istedi 
ğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilir, ipo 
tek sahibi alacaklılarla diğer i gililerin irtifa hak 
kı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakla 
rınin hususiyle faiz ve masraflara dair olan iddi 
alarmı belgeleriyle birlikte onbeş gün içinde dai 
remize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakla 
rı tapu, sicili ile sabit olmadıkça paylaşmada ha 
riç bırakılacaktır.

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

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin gö 
rebileceıği bir yere dairede asılı olup, masrafı ve
rildiğinde isteyen alıcıya bir örneğinin gönderile 
ceği, satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 1993/6 sayılı satış dosya 
miza başvurmaları, dellaliye, damga resmi, tapu 
harç ve masraflarının ile ihale bedeli üzerinden 
%12 K.D.V. alıcıya aittir. İlan olunur.

İC. îf. K. 126
İlgi iler tabirine irtifak hakkı M. Sadık Şafak 
sahipleri dahildir. Yazı İşleri Müd.

K A Y I p

Bursa Bağ-Kur Bölge Müdürlüğünden almış ol 
duğum Bağ-Kur Sağlık Karnemi kaybettim.

Hükümsüzdür.

Fındık AKYILDIZ

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI SATIN ALMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINDAN

Hastaneımzce ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktaı geçici teminatı yazılı sarf malzemeleri, Demir 
baş malzemeleri Elektrik ve Sıhhi tesisas malzemeleri alımı için 84/8213 sayılı kanunun 29-A 
maddesi müteakip maddelerine istinaden KAPALI TEKLİF USULÜ’yle eksiltmeye konulmuştur. İha 
le 12.5.1993 ÇARŞAMBA Gem’ik Devlet Hastanesinde yapılacaktır, ihale ile ilgili idari ve teknik 
şarnameler Gemlik Devlet Hastanesi DönersermaY® Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi,, is 
tendiği takdirde 50.000 TL. bedelle temin edilebilir. İsteklilerin, idari ve nekniki şartnamede isteni 
len belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif mektupları ihale saatine kadar Dönersermaye 
Saymanlığımıza vermeleri postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

Cipsi Miktarı Geçici bedel tutarı Geçici teminatı

1— Sarf Malzemesi 4 Kalem 13.950.000 416.500
2— Demirbaş Malzemesi 3 Kalem 26.600.000 798000
3— Sıhhi tesisas malzemesi 61 Kalem 13.844.000 415.320
4— Elektrik malzemesi 50 Kalem 28.967.000, 869.010

İHALE SAATLERİ
1— Sarf malzemesi 12.5.1993 Çarşamba saat 09.00’da
2— Demirbaş malzemeleri 12.5.İ993 Çarşamba saat 09.30’da
3— Elektrik malzemeleri 12.5.1993 Çarşamba saat 10.30’da
4— Sıhhi tesisas malzemeleri 12.5.1993 Çarşamba saat 11.00’de

K. KUMLA, B. KUMLA, KARACAALI, NARLI 
ÇEVRE KORUMA VE GÜZELLEŞTİRME 

DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
KONGRE İLANI

Demeğimizin ilk genel kurul toplantısı 28.5.993 
günü saat 16.00’da K. Kumla Belediyesi altında 
bulunan kahvehanede yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur. ,

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1— Açılış ve yoklama
2— Saygı duruşu
3— Divan heyeti seçimi
4— Yönetim ve' Denetleme Kurullarının 
raporlarının okunması ve ibrası
5— Yeni yönelim ve denetleme kurullarının 
seçimi
6— Dilek ve temenniler
7— Kapanış.

162 SAYILI ERDEK ZEYTİN TARIM SATIŞ 
KOOPERATİFİNDEN

1— Birliğimize bağlı ERDEK Kooperatifinde 
10.5.1993 Pazartesi günü saat 14.30’da ihale sure 
•tiyle Gemlik tipi KARMA zeytin satışı yapılacak 
tır.

2— İhaleye' iştirak için geçici teminat 1.000.000 
TL. ölüp, ERDEK Kooperatifimiz veznesine yatı 
rılabilir.

3— İhaleye ait şartname İnönü Caddesi, İne 
göl Çarşısı Kat 4 BURSA adresinde Birliğimiz Ti        
caret Müdürlüğü ile Mudanya, İznik, Orhangazi, 
Gemlik ve Erdek Kooperatifleri Müdürlüklerinden 
temin edilebilir.

*123456

4— Satılcaak zeytin 1991 yılı mahsûlüdür.
5— Kooperatifimiz 2886 sayılı kanuna tabi de 

ğildir. - $1

GEMLİK BALIKÇILAR DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI

Kooperatifimizin normal genel kurul toplantısı 
30 Mayıs 1993 Pazar günü saat 16.00’da aşağıda 
ki gündemi görüşmek üzere dernek tokalımızda 
toplanacaktır.

Ekseriyet temin edilememesi halinde 2. toplantı 
bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1— Divan teşkili
2— Saygı duruşu
,3— Açılış konuşması
4— Faaliyet raporunun okunuşu, müzakeresi 

ve ibrası.
5— Hesap raporunun okunup müzakeresi ve 
ibrası
6— Murakıp raporunun okunup müzakeresi 
ve ibrası
7— Tahmini bütçenin okunuşu müzakeresi 
ve ibrası
8— 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile ilgili 
genel görüşme açılması
9— Dilekler ve kapanış.

KONGRE İLANI 
GEMLİK LİSESİ KORUMA DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Gemlik Lisesi Koruma Demeğinin olağan genel 
kurul toplantısı 23 Mayıs 1993 Pazar günü saat 
10.00’da Okul Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 
30 Mayıs 1993 Pazar günü aynı yer ve aynı saat 
te yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1— Açılış ve yoklama
2— Saygı duruşu
3— Divan heyeti seçimi
4— Yönetim ve Denetleme Kurullarının 
ranorlarımn okunması ve ibrası
5— Yeni yönetim ve denetleme kurullarının 
seçimi
6— Dilek ve temenniler
I-,- Kapanış.

Bursa Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.
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Bursa A.Ö.F. Bürosundan almış< olduğum Açık 
Öğretim Kimlik- kartımı kaybettim. Hükümsüzdür

Ömer ÖNCÜ

EMRE KUNDURA
KALİTEDE GÜVENCE DEYİNCE AKLA 

EMRE KUNDURA GELİR 
GELİN 'GÖRÜN VE GÜVENİN 

O SİZE HEP GÜVENİYOR

EMRE KUNDURA
TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA 

ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR.

EMRE KUNDURA SÎZLERE 
SEMPATİ VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP 
HİZMETİNDE GÜVEN VERMEKTEDİR.

EMRE KUNÖURA
PAZAR CAD. NO. 1 GEMLİK’DE DIR.,



TİCARET LİSESİNE 300 FİDAN DİKİLDİ
Gemlik Rotary Kulübü Ticaret Lisesi çevresine 

300 çam fidanı diktirdi.
Topluma hizmeti görev bildiklererini söyleyen 

Gemlik Rotary Kulübü dönem başkam Nail Örgün 
bu öğretim yılında yeni binalarında eğitim ve öğ

Vefat ve Teşekkür
HAMİDİYE MAHALLESİNİN 40 YILLIK MUH 

TARI, İYİLİK VE DÜRÜSTLÜK TİMSALİ İYİ 
! İNSAN, EŞİM >

REFİK ACARÎD
HASTALIĞI SIRASINDA İLGİLERİNİ ESİRGE 

MİYEN GEMLİK DEVLET HASTANESİ DOKTOR 
LARINDAN SAYIN

GÜLÜZAR ARiFOĞLU’NA VE
HEMŞİRELERİNDEN EMİNE KABAK VE

HURİYE AKSOY’A

CENAZEMİZE KATILAN, ACILARIMIZI BİZ 
LERLE PAYLAŞAN EŞ, DOST, KOMŞU VE AKRA 
BALARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.

Eşi ve Çocukları

KÖRFEZİN KURTULUŞUNA ÇARE
Körfezin kirlenmesinde evsel atıkların yanında 

sanayi kuruluşlarının arıtma tesislerinin bulun 
mamasının, büyük rol oynadığım belirten Vali 
kan kötü koku üzerine de müessese Müdürüne 
seslenerek, «Gemlik’in bu güzelliğini, fabrikanın 
bu kokusu bozuyor. Bu kokuya çare bulun, bula 
mazsanız fabrikayı kapatırız. Ne yapacaksanız ya 
pın» dedi.

Uludağ Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Kı
zıl da konuşmasında, körfez kirlenmesi sonucu 
bölgenin turistik özelliğinin kaybolduğunu, balıkçı 
lıklsj geçinen aile sayısında, azalma meydana, gel
diğini söyledi.

Körfez kirlenmesiyle ilgili bilimsel araştırmala
rın 1974 yılında başladığım söyleyen Uludağ Üni
versitesi) Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulviye Ö- 
zer, Marmara Denizinin Ekolojik yapısı hakkında 
bilgi verdikten sonra, ” Bazı bilim adamlarının ta 
nımıyla Marmara Denizi, ölü doğmuş bir denizdir. 
Son yapılan araştırmalarda Körfezdeki kisliliğin 
çok tehlikeli noktaya geldiği açıkça görülüyor.
1993 yılında SAGEM tarafından yaptırılan son a- 
raştırama deniz dibi canlılarının yaşaması için ge
rekli olan oksijenin hızla yok olduğu, bakır, civa, 
çinko, kadmiyum oranlarının çek. yüksek çıktığı

GEMLİK’TE EVLENİN
ÖZEL ÇOCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ - 

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

TESİSLERİ

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

TESLİM

GEMLİK - KUMLA - ARMUTLU’DA SATILIK 
ŞAHANE DAİRELER

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

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

BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2

İNEGÖL : Lazlar Cammiyam Tel : (253)34949

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

ESKİŞEHİR : Hamamyolu Tel ; '9-22)336362

retime başlayan Ticaret Lisesi çevresini yeşillen- 
drmek için Gemlik Orman Ağaçlandırma Müdür
lüğüyle işbirliği yaparak 300 adet fıstık çamını 
dirmek için Gemlik Orman Ağaçlandırma Müdür 
ledi. ' T'

Adliye Önünde Silahlar Konuştu
Olayla ilgil soruşturmayı yürüten güvenlik güç 

leri, çaşıtmaya adı karışan Galip Kaygısız, oğlu, 
İbrahim Kaygısız ile Veysi Cirit ve Ramazan Ho- 
caoğlu’nu gözaltına' aldı. Polis, ayrıca Refik Bece
rikli, Halil Becerikli, Yüksel Haydar Küçük ve 
Nevzat Bıçakçı’yı da gözaltına alarak mahkemeye 
şevketti. _

Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü mahkemeye 
çıkarılan paraflardan Yılmaz Hocaoğlu, ile Bece
rikli Ailesinden Yüksel Haydar Küçük tutuklandı 
Diğerleri serbest bırakıldılar.

ELEMAN ARANIYOR 
Bıçkı Atölyesinde çalışacak 
Bıçkıcı ustası aranıyor

DEMİRCİLER TİCARET’ 
TEL : 31302 GEMLİK

görüldü. Evsel atıklar, buların içinde yağlar,deter
janlar, endüstriyel atıkların deniz dengesini bozdu 
ğu bir gerçek ” şeklinde konuştu.

Prof. Özer konuşmasının sonunda, ” Evsel ve 
endüstriyel kirlilik ortadan kalkmadıkça Gemlik 
Körfezi kurtulamaz ” dedi.

Belediye Başkanı Nezih Dimili’de konuşmasında 
şehiy kanazilasyonunun eski teknoloji olduğunu, 
biyolojik kirlenmeyi yok edemediğini söyledi.

Toplantıda konuşan Kurşunlu Köyü Muhtarı Sa 
lih Kayır ise sahilde inşaat amacıyla 7 bin ağacın 
kesildiğini, Kurşunlu’nun kanalizasyon sorunu bu 
lunduğunu denizin bu nedenle de kirlendiğini! söy 
ledi.

Eski Balıkçılar Dereği Başkanı Hüseyin Dinç 
ise konuşmasında körfezin temizlenmesi için GAP 
a ayrılan para kadar harcama yapılması gerekti 
ğini, denizi kaçak avcılıktan çok kirlilik yok etti 
ğini söyledi.

Balıkçılar Kooperatifi Başkam Mehmet Aydın 
ise, deniz kirliliğinin Türkiye’ni nmeselesi olduğu 
nu,, kıyılarda canlı balık kalmadığını, yasakların 
küçük balıkçılara varar verdiğini savundu.

Panele katılan kişiler daha sonra topluca Gem 
lik Körfezi! gezdiler.

GAYRİ MENKUL ACIK ARTIRMA ÎLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ

MEMURLUĞUNDAN
Dosya No. 1993/8

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkeme
sinin 24.12.1992 tarih ve 1992/599 sayılı karar ge
reğince satılmasına karar verilen aşağıda belirti- . 
len gayrı menkul, açık arttırma ile satışa çıkarıl
mıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun,
1— Gemlik Fevziye Köyü köyiçi mevki pafta 30 

parsel 1810, sayfa 1808’de kayıtlı 285 m2 bahçe 
3.600.000 TL. bedel ile,

2__Fevziye Köyü köyiçi mevki pafta 36, parsel
1813’de 3300 m2 fev ve bahçe 48.000.000 TL. be 
del ile,

3— Fevziye Köyü Yongalı mevki pafta 7, par 
sel 331 6060 m2 tarla 32.000.000 TL. bedel ile

4— Fevziye KöyüYongalı mevki pafta 7, parsel 
333, 480 m2 bahçe 5.100.000 TL. bedel ile,

5__ ‘Fevziye Köyü Yongalı mevki pafta 7, par
sel 334 1600 m2 bahçe 24.000.000 TL. bedel ile,

6— Fevziye Köyü Yongalı mevki pafta 7, par 
sel 335 128 m2 bahçe 1.300.000 TL. bedel ile satı 
şa çıkarılmıştır. Satış 10’ap dakika ara ile yapıla 
çaktır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1— Satış 30.6.1993 günü saat 15.00’den 
16.30’a kadar Adliye Yazı İş. Md. odasında açık 
artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah 
min edilen kıymetin %75’ni ve rüçhanlı alacak 
lar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraf 
lannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir be 
delle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartı ile 12.7.1993 günü saat 
15.00’den 16.30’da ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmadada rüçhanlı alacakların alacağım 
ve satış masraflarım geçmesi şartıyle %40 nisbe 
tinde artırana ihale olunacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %20 nis 
betinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli 
bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la 
zımdır. Satış peşin para ile yapılır, alıcı istedi 
ğinde 20. günü geçmemek üzere mehil verilir, ipo 
tek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin irtifa hak 
kı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakla 
nnin hususiyle faiz ve masraflara dair olan iddi 
alarmı belgeleriyle birlikte onbeş gün içinde dal 
remize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakla 
n tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmada ha 
riç bırakılacaktır.

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

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin gö 
rebileceği bir yere dairede asılı olup, masrafı ve
rildiğinde İsteyen alıcıya bir örneğinin gönderile 
ceği, satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin nl993/8 sayılı satış dosya 
miza başvurmaları, dellaliye, damga resmi, tapu 
harç ve masraflarının ile ihale bedeli üzerinden 
%12 K.D.V. alıcıya aittir. îlan olunur.

ÎC. îf. K. 126
İlgililer tabirine İrtifak hakkı M. Sadık Şafak 
sahipleri dahildir. Yazı İşleri Müd.

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

ilan ve reklamlarınız için 
bizi arayın

KÖRFEZ REKLAM



8AHİBÎ VE SORUMLU MÜDÜRÜ 
kadri güler

YIL 20 SAYI 958 FİYATI 2000 TL. KDV dahil 
KURULUŞ t 16 HAZİRAN 1973

Gazetemin Basın Ahlak Yasasına Uyar.

YÖNETİM MERKEZİ :

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

Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797 3

4 MAYIS 1993 SALI SAYFA . 4

GAYRİ MENKUL ACIK ARTIRMA İLANI 
i GF.MT.tK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ 

I MEMURLUĞUNDAN
* Dosya No. 1993/7

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkeme- • 
sinin 11.2.1993 tarih ve 1993/55 sayılı karar gere 
ğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen 
gayrimenkul açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

I Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun 
| 1. Gemlik Fıstıklı köyü Küptepe mevki pafta

20, parsel 1902’de kayıtlı 292 m2 zeytinlik 
12.000.000 TL.

2- GeihllE''FiSİîklr^K8yil Ktiptepg' mevki’ pafta 
20, parssel 1905’de kayıtlı 190 m2 zeytinlik 
7.000.000 TL. satışa çıkarılmış olup satış 15’şer 
dakika ara ile yapılacaktır.
İmara müsait değildir.

SATIŞ ŞARTLARI :
1— Satış 8.6.1993 Sah günü saat 13.00’den 

14.30’a kadar Adliye Yazı İş. Md. odasında açık 
artırma Suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tali 
min edilen kıymetin %75’nl ve rüçhanlı alacak 
lar Varsa alacakları mecmuunu ve satış masraf 
lannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir be 
delie ahcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartı ile 18.6.1993 Cuma günü saat 
14.00’den 14.30’da ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

Bu ettmmadada rüçhanlı alacakların alacağını 
ve satış masraflarını geçmesi şartıyle %40 nisbe 
tinde artırana ihale olunacaktır.

Artırmaya İştirak edeceklerin kıymetin %20nls 
betinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli 
bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la 
emdir. Satış peşin para ile yapüır, alıcı istedi 
ğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilir, ipo 
tek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin irtifa hak 
kı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hakla 
nnın hususiyle faiz ve masraflara dair olan iddi 
alarmı belgeleriyle birlikte onbeş gün içinde dai 
remize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakla 
n tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmada ha 
riç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içersin 
de ödenmezse İI.K.nun 133ncft maddesi gereğince I 
ihale feshedilir, iki İhale arasındaki farktan ve 
%30 faizden alıcı ’ ve kefillerin mesul tutularak 
tıiçblr hükme hacet kalmadan kendilerinden tah 
*11 qditecekttr.

Şartname İlan tarihinden itlbarfen herkesin gö ! 
reböecegl bir yere dairede asılı olup, masrafı ve- | 
rildlğinde İsteyen alıcıya bir örneğinin gönderile 
ceği, satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve 
münderecatına kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak İsteyenlerin İS93/7 sayılı satış dosya i 
miza başvurmaları, dellalAye, damga resmi, tapu ■ 
harç ve masraflarının ile ihale bedeli ürerinden | 
%12 K.D.V. alıcıya aittir, İlan olunur.
te. îf. K. 126
İlgililer tabirine irtifak, hakkı M. Sadık! Şafak 
sahipleri dahildir. / Yazı işleri Müd. !

ÜZMEZ /f V ı $3
f ELEKTRONİK jg
F ı ALI ÜZMEZ 4
4 ^4
f RENKLİ TV’NÎZE 99 PROGRAMLI O.S.D.’LÎ 4 
E KUMANDA (EKRAN GÖRÜNTÜLÜ) &
t 900.000 Yerine 700.000 TL TAKILIR.

V TEL t 32539 ‘TENÎ OARŞI No- M GEMLÎK 4

E Fikret Oto Elektrik
E YENt DÜZENLEMESİYLE OTO ELEKTRİK
E AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SİZLERE 4 
E HİZMET SJTMBKTEN KIVANÇ DUYAR 4 I - ■ '

E TUL ' 31 001 GÜMRÜK BÎNASI ARALIĞI 4

Cumhuriyet ilköğretim
Barias, Kaymakam Orhan Işın’a 15 dönümlük a 
razı üzerinde yapılacak okul hakkında son bilgi 
leri verdi. Okulun 1993-1994 öğretim yılına yetiş 
mesi için ödeneklerin zamanında çıkarılmasının 
şart olduğunu söyledi.

Labaratuvar’ı, Kütüphane’si, Cok amaçlı Salo 
nu ve bahçesiyle, eğitim öğretime başlayacak oku 
lun bitirilmesi durumunda, Gemlik’teki bir çok 
okuldaki öğrenci fazlalığı giderilmiş olacak.

Karacaaili’de erkek cesedi
len ablası Türkan Toral’la tartıştıktan sonra «De 
niz» adlı tekneyle denize çıktığı ve bir daha da 
haber alınamadığını söylediler.

33 gün denizde kaldığı anlaşılan Toral’m kıyı 
ya vuran cesedi yakınlarına teslim edildi.

Umurbey Rüştiyesinin
Etema’yı anmak için yarın saat 12.00’de Celal 
Bayar meydanında tören düzenlenecek. Törenden 
sonra Etema’nın mezarı ziyaret edilecek, daha son 
ra da tören yerinde piknik yapılacak.

TİKKO’culardan duvar eylemi
zilmiş olan yazılar sprey 
boyalarla yokedildi.

Emniyet ilgilileri Ha- 
midiye Mahallesi Top sa
hası yanında bulunan O 
kulun duvarlarının bir 
gece önce boyanmış ola 
bileceğini belirterek, o 
layla ilgili soruşturmaya 
başladılar.

Kimliği belirsiz eylem- 
sile r duvarlara «Şan»,

«Şan Olsun Partimizin 
kuruluş yıldönümüne 
TKp ML.TİKKO», «Şan 
olsun partimiz TKM ordu 
muz», «Yaşasın Halk Sa
vaşı» ve «TİKKO Geril
laları ölümsüzdür» yazı 
lannı yazdıktan sonra, 
Top Sahasında bulunan 
bayrak direğinede orak 
çekiçli rus bayrağı çeke 
rek ortadan kayboldular.

SHP’den 1 Mayıs kutlaması
gürlüklerini Savunan bu 
anlamda i Mayıs işçi ve 
Emekçi bayramının e 
mekçl halkımızın birlik 
ve dayanışma günü ol
ması nedeniyle onurlu 
geçmişimizi onurlu gele 
ceğimize, taşımak içinde

mokrâtik haklarımızı 
özğür biçimde kullan
mak durumundayız.» 
Acun, SHP olarak tüm 
işçilerin demokratik hak 
ve özgürlüklerini savun 
maya devam edeceklerini 
de sözlerine ekledi.

S.S. GEMLİK ZEYTİN ve ZEYTİN ÜRÜNLERİ 
ALIM ve SATICILARI TOPLU İŞYERİ YAPI 
KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BŞK.

11 Nisan 1993 Pazar günü yapılan olağan Genel 
Kurul toplantısında alman karara istinaden, yapı 
mı tamamlanmak üzere olan inşaatımızda yer a- 
laa muhtelif metrekarelerde 10 adet dükkana üye 
kaydı yapılacaktır.

İlgilenen şahısların aşağıda belirtilen adrese 
en geç 21 Mayıs 1993 Cuma günü saat 17.oo ye I 
kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla duyurulur.

YÖNETİM KURULU

Yzh. Adresimiz .“Zeytin Hali Kat 2 No. 30 Gemlik

Inş. Adresimiz : Eski Orhangazi Cd. üzeri Marmara 
Birlik Zeytin Depolan yanı Gemlik

Minik Öğrencilerden
dikleri protesto eyleminde yakalarına kırmızı si 
yah kurdela takarak okul giriş kapısında 10 dâki 
kalık ayakta durma eylemi yaptılar. Bu arada 
600 öğrencisi bulunan »kulda toplanan imza sayı 
sınında 550’ye geldiği bildirilirken, imzaların Kay 
makam Orhan Işın’a iletileceği, okul bahçesi ya 
pılana kadarda bu tip eylemlerin devam edeceği 
bildirildi.

Okul behçesinde toplanan öğrenciler adına bir 
konuşma yapan ilkokul 5nci sınıf öğrencisi Ye
şim- Canlı, toz toprak içinde ders yaptıklarını ve 
hergün milyonlarca toz ve mikrop soluduklarını 
belirterek, «Sağlıklı büyümek ve gelişmek içinuy 
gun olmayan bahçemizin parke taşla kaplanması 
nı istiyoruz. Bahçe kenarlarına ağaç dikilmeli, çi 
çek dikilmelidir. Oyun yrelerimiz pırıl pırıl olma 
lıdır. Yıllardır bu kötü şartlarda okula gelip gidi 
yoruz. Sayın Kaymakamımızdan, Belediye Başka 
nımızdan, İlçe Milli' Eğitim Müdürümüzden, O 
kul yöneticilerimizden ve velilerimizden ilgi bek 
liyor, büyüklerimizden geleceğe sahip çıkmalarım 
istiyoruz. Çünkü biz geleceğiz» dedi.

Bu arada okulda hizmetli azlığı nedeniyle dere 
senelerinde yeterince temizlenmediği vurgulana 
rak, dersanelerinde bahçeden faksız olduğu öne 
sürüldü. Okul yöneticileri ise konuyla ilgili açık 
lama yapmaktan kaçınarak, konuyla ilgilenecek 
lerini söylemekle yetindiler.

Öte yandan aynı okulda görev yapan Eğit-Sen 
Gemlik Temsilcisi Abdullah Çelik’te öğrencileri 
desteklediklerini belirterek, «Çocukları bu haklı 
isteklerini destekliyoruz. Yürekli davranışlarından 
dolayı kendilerini kutluyoruz. Sendikamızın temel 
amaçlarından biriside öğrencilerle öğretmenleri 
en temiz, ne sağlıklı, eğitim ve öğretime en uy 
gun ortamda buluşturmaktır» şeklinde konuştu.

Yeni Abonelere Telefon
KART KAPTIRANLAR

Gemlik PTT Müdürü özfidan kartlı ankesörle 
re kartım kaptıran kişilerin PTT’ye başvurarak, 
«arızalı kart formu» doldurmak suretiyle kartın 
sahibine iadesi veya kalan kredisi kadar parası 
nın ödeneceğini .söyledi. Recep Özfidan, 2 ile baş 
layan telefonların bir veya iki yıl içinde kademe 
li olarak devreden kaldırılacağını belirterek, 2 ile 
başlayan telefonluların fatura istemeleri halinde 
santralin eski olması nedeniyle bu isteğin yerine 
getirilemediğini bu yıl tahminen 500 abonenin 
numaralarım değiştirerek 4 İle başlayan yeni te 
lef onların devreye gireceğini bildirdi.

Hırsızlara suçüstü
Günsöy’â ait kuaför dükkanına geçen hafta saat 
04.00 Sıralarında arka camı kırarak giren Ergun 
Lorcu (38), Tamer Çavuş (29) ve Sadi Çeker 
(29) adlı hırsızlar 16 RD516 plakalı skoda marka 
kamyonetle kaçarlarken devriye gezen polis ekip 
terinin şüphesi üzerine yakayı ele verdiler.

Polis ekiplerinin arabada yaptığı arma üzerine 
suçlarını itiraf eden hırsızlar Emniyet Müdürlü 
ğünde gözaltına alındılar. Hırsızlardan Tamer 
Çavuş’un $aha öncede aynı suçtan sabıkalı oldu
ğu bildirildi.

SHP ve CHP’den Dayanışma
Başkam Nezih Dlmili’nin yanı sıra, SHP İl Baş 
kam Mithat Kırayoğlu ile çok sayıda siyasi par 
ti temsilcisi ve partili katıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü CHP tarafından yine 
Atamer Turistik Tesislerimde- düzenlenen yemekte 
CHP İl Başkam Mehmet Erdoğan’ın yanı sıra, 
Bursa Baro Başkanı Yahya Şimşek,, Belediye Baş 
kam Nezih Dimili ile çok sayıda siyasi parti tem 
silciisi bulundu.



TUGSAŞ’tan Anneler gününe anlamlı kutlama
TÜGSAŞ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen /Anne 

ler Günü Çayı» büyük ilgi gördü.
TÜGSAŞ Genel Müdür ve Müdür Yardımcılarının eşleri 

Necmiye Sırali, Aynur Tülecan, Fatma Özen ve sekreterleri 
Filiz Yumuş Aysel Özmermer tarafından organize edilen 
çayda, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Sü 
ha Özaşkmlı ve Dr. Ayşen Eser’de «Anne ve Çocok Sağlı
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511 Kİ Umurbey'de sade bir tören yapıldı 

Celal Sayar Anıî
pazara Nakledildi

* 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Umurbey’deki Mezarı açıldı ailesi, devlet 
erkanı, doktorlar ve köylülerin hazır bulunduğu nakil töreninde, Bayar’ın cese 

m | dinin bozulmadığı görüldü.
I Türkiye’nin 3.ncü Cumhurbaşkanı merhum Ce 

Kİ lal Sayar, doğum yeri Umurbey’de ilk gömüldüğü 
yerden alınarak kendisi için yaptırılan anıt me

İç. I zardaki ebedi istiratgahma nakledildi.
aja । Törene Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy, da 

| miadı Dr. Ahmet Gürsoy, torunu Atilla Celal Ba
| yar, eski DP milletvekillerinden Baha Akşit, Hü
I şeyin Bayrı, eski AP İzmir Senatörü Beliğ Belen, 

DP İzmir 11 Başkam Şeref Tartan, 2.ci Başkan 
Selhattin Yıldız, DP yönetim kurulu üyesi Noyan 
Eltuğ, Bursa Vali Vekili, Bursa Büyükşehâr Bele 
diye Başkam Teoman Özalp, Nilüfer Belediye Baş 
kanı Ziya Güney, Bursa Bayındırlık ve Iskan Mü

| dürü, Bursa Müftüsü ile Bursa Sağlık Müdürü
| Erol Afşin, Gemlik Kaymakamı Orhan Işın, siya 

si parti temsilcileri, Umurbey’liler ve kalabalık 
uy [ bir halk topluluğu katıldı.
U

NAKİL EKİBİ OLUŞTURULDU
Bayar’ın nakli konusuyla ilgili olarak Gemlik 

Kaymakamı Orhan Işın Başkanlığında îl Sağlık 
Müdürü Erol Afşin, Uludağ Üniversitesi Tıp Fa 
kültesi Anatomi Bilim Dalından araştırma görev 
lisî Yardımcı Doç. Dr. Erdoğan Şendemir ve Ba 
yar’m torunu Atilla Celal Bayar’dan oluşan ekip 
saat 10.00’da eski mezarda kazıyı başlattı.

MEZAR ACILIYOR
Bayar’m ilk gömüldüğü geçici mezarından mer 

merler kaldırıldığında mezarın içi ve naaşmınbu 
iunduğu tabutun içinin suyla dolu olduğu görül 
dü. Yağmur sularının toplanması sonucu oluşan 
su birikimi kovalarla alındıktan sonra dışarıya 
alınan tabutu açıldığında Bayar’ın naaşının yeni 
yeni, çürümeye yüz tutmuş olduğu görüldü. İlk

Devamı Sayfa 4’te

GEMLİKLİ TÜCCARLAR İSYAN ETTİ..

Mudanya Marmarabirlik’te 
Usulsüzlük İddiası

Gemlik Zeytin Hali’nde bulunan Zeytin Tüccar 
lan Marmarabirlik Mudanya Satış Kooperatifinin 
usulsüzlük yaparak, 1991 mahsulü zeytini ihale 
siz olarak el altından, bazı tüccarlara sattığını 
iddia ettiler.

Geçen hafta Gemlik Zeytin Hali’nde biraraya ge 
lerek bir toplantı düzenleyen Zeytin Tüccarları, 
Marmarabirlik’în diğer şubelerinin zeytinleri) İha 
le yoluyla satışa çıkardığını ancak Mudanya şu 
besinin böyle bir uygulama yapmadan zeytinleri 
piyasa fiyatının da çok altında olarak el altın
dan bazı tüccarlara satıldığım öne sürdüler.

Gemlik'ti zeytin tüccarları, Mudanya Zeytin Sa 
tış Kooperatifinin piyasada 25 bin liradan satılan 
yaklaşık 1 milyon ton zeytini 12 bin liradan, İha 
le ve duyuru, yapmaksızın bazı çıkar çevresi bu 
lunan zeytincilere satıldığını söyleyerek, yapılan 
çifte standart’ı kınadıklarını dile getirdiler.

Öz onur Fen D efsanesinden 
Seviye Belirleme Sınavları

Gemlik Özonur Fen Dersanesinin periyodik ola 
rak gerçekleştirdiği seviye tesbit sınavları bu haf 
ta başlayacak.

Dersane yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre
Devamı Sayfa 4’te

Müjde kamulaştırma tamamlanıyor

ÇEVRE YOLU ÖDENEĞİ
Gemlik’in en büyük so 

. | Tunlarından biri olan 
İt I Çevre yolu yapımı için 

beklenen ödeneğin Ulaş 
turna Bakanlığından çık 
tığı öğrenildi.

Gemlik şehiriçi trafiğ 
ni önemli ölçüde rahatla 
tacak olan çevre yolu ka 
mulaştırmasınm ta 
mamlanması sonucu, yo 
lun açılışının hızla Yapı 
.lacağı bildirildi. Kıymet 
Takdir Komisyonu tara

fından 8 milyar lira ka 
nıulaştırma bedeli tesbit 
edilen çevre yolu için 
1992 yılında 1.5 milyar 
lira gelmesine karşın, pa 
ranın yeterli olmaması 
yüzünden çalışmalar ya 
rım bırakılmıştı. Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işın 
ın Ankara’da Bakanlık
lar nezdinde yaptığı giri 
şimler sonunda kalan 6.5 
milyar liranın Mayısa 
yında Karayolları Bursa

9 AY SONRA GELEN MUTLULUK..

Gemlik DSP’ye Atama
DSP Gemldk İlçe teşkilatı 9 ay sonra yapılan 

atamayla yeniden dolduruldu. Geçtiğimiz Ağustos 
ayında Kemal Yeşildal ve yönetim kurulu üyele 
rinin eski îl Başkam Mehmet Ali Yılmaz’la ara 
larmda meydana gelen «Yönetimin gençleştirilme 
si» konusundaki tartışma nedeniyle istifayla bo 
galan ve aradan geçen süreye rağmen bir türlü 
atama yapılmayan İlçe yönetimine eski yönetim 
kurulu üyesi Ali Altıntaş getirildi.

Yeni ilçe Başkam Ali Altıntaş yaptığı açıkla 
mada, 9 aylık boşluğun Genel Merkez’den değil 
eski il yönetiminin pasifliğinden meydana geldi 
ğlni belirtti.

Bu arada yeniden atanan ilçe yönetiminin yap 
tığı görev bölümüne göre Başkan Ali Altıntaş, 
Sekreter Haşan Çetin, Sayman Mehmet Eren, Ba 
sın sözcüleri Serdar Hadimli ve Vedat Emek olur 
ken, üyeliklerede Ziya Altın, Ali Aşçı, Cezmi Ök 
süz ve Mevlüt Çakır getirildiler.'

GELDİ
Bölge Müdürlüğüne gön
derileceği bildirildi.

Kaymakam Orhan I- 
şm, beklenen ödeneğin 
Karayolları Bölge Müdür 
lüğüne çıkarıldığım müj 
deleyetrek, ^amulaştipma 
ödenek tahsisi işlemine 
Karayolları 14. Müdürlü
ğü tarafından başlandığı 
nı söyledi. Gemlik’in en 
önemli sorunlarından bi 
riolan Çevre yolunun 6 
nümüzdeki aylarda yapı 
nuna başlanacağım, so 
runsuz ve tertemiz bir 
Gemlik için çalışmalara 
aralıksız devam edecekle 
rini söyledi.

Engürûcük’te 
Kaza 1 ölü

Gemlik Bursa karayo
lu Engürücük Köyü Ce
zaevi mevkiinde meyda 
na gelen kazada 82 ya 
şındaki, Cemal Akçay ha
yatını kaybetti.

Çarşamba günü saat 
18.00 sıralarında meyda' 
na gelen kazada yakınla 
nyla birlikte zeytinlikten 
dönen Cemal Akçay kar 
şıya geçmek isterken bi
raz geç kalınca, Yalova 
dan Bursa’ya gitmekte 
olan Nejat Akkuş (26)' 
un kullandığı 34 YBB 21 
plakalı özel otomobillin
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GEMLİK’TEN BURSA’YA YÜRÜYECEKLER.

Engin tzci Yürüyüşü Başladı
19 Mayıs’ta Atatürk Haftası nedeniyle Ankara 

da yapılacak olan yürüyüş için, Bursa 11 izci Ku 
rulu’da çalışmalara başladı. Kurul, Ankara’daki 
büyük yürüyüşe hazırlık amacıyla Gemlik’ten 
Bursa’ya kadar «Ergin İzci» yürüyüşü düzenledi.

Geçen hafta saat 10.00’da Gemlik Atatürk Anı 
tı önünde toplanan 40’ı bayan olmak üzere 150 
kişilik izci grubu başlarındaki-16 liderle birliket 
Atatürk Anıtına çelenk koyup saygı duruşu ve Is 
tikflal Marşı’nin okunmasından sonra, Bursa’ya 
gitmek üzere hareket ettiler. Ergin izciler, Ovaak 
ça’da 1 gece kamp yaptıktan sonra, Cumartesi 
günü saat 11.00’de Bursa’ya gelerek, Heykel deki 
Atatürk Anıtına çelenk koydular.

İtibarı iadesi için
SHP’den
Nazım Hikmet 
Köşesi

SHP Gemlik Jlçel Teşki 
latı yönetim ve Gençlik 
Komisyonu üyeleri Na
zım Hikmet’in itibarı ia 
desi için imza kampanya 
sı başlatarak, parti bina 
smda özel köşe açtılar.

SHP ilçe Başkanı Meh 
met Parlak konuyla ilgili 
olarak yaptığı açıklama 
da, Nazım Hikmet’e tüm 
Türkiye’nin sahip çıkma 
sı gerektiğini belirterek, 
SHP olarak bu yolda ça 
lışmaları aralıksız olarak 
sürdüreceğini söyledi.

İlçe Başkanı Parlak, 
Nazım Hikmet’in itibarı 
için 15 günde yaklaşık
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Sunğipek’te 
zoraki tatil

Sunğipek Fabrikası re- 
vinyon nedeniyle bir ay 
lık zorunlu tatile girdi.

Fabrika Müdürü Bur
han Akça yaptığı açıkla
mada, Viskon ve Selefon 
üretiminde önemli yeri 
olan fabrikanın tüm bö 
tümlerinin bakım ve ona 
riminin yanı sıra temizli 
ğinin de yapılacağım be
lirterek, 3 Mayıs Pazarte 
si günü başlayan zorun 
lu tatilin Kurban Bayra
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KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ
BELLİ OLDU..

Birinci Gemnak Ltd. Şirketi Oldu
Gemlik’te 1992 yılı kazançlarına göre en çok 

Kurumlar Vergisi ödeyecek ilk 50 kuruluş açıklan 
dı. İlçede en çok Kurumlar Vergisi ödeyecek kuru 
luşlar arasında birinci GEMNAK Ltd. Şti olur
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SIRASI GELDKCE

«Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar.» 
Yurdumun, denizini gölünü, deresini, çayını, 

havasını aldı götürdü. Gemliğ’imde o canavar,
| Nerede çocukluğumun şirin, dota cenneti Gem 
lik’im. Anı fotoğraflarında kaldı. O kumsal, pırıl 

| pırıl deniz. Dibi görünen, Mehmet Aydın Reisin 
! dediği gibi, suyundan ekmekler yoğurulan deniz, 
! şimdi öylemi ya! Kapkara pislik içinde. Yağ, yo 
sun, mazot.

Dünyanın en lezzetli balıklan bu körfezin balık 
lan idi. Levrek, Lüfer, Barbunya, Tekir, Pisi, mer 
can, Karagöz, Palamut, Uskumru, Istakoz, Midye. 
Ne ararsanız tutulurdu denizden. Şimdi önünde 
bulunca takla attığımız Hamsi, İstavrit, Mezgit, 
kedi balığı idi kedi. Allah inandırsın kediler bile 
yemezdi. Rahmetli balıkçı Topal Fehim Amca, ak 
sak ayağına rağmen başında taşıdığı balık tabla 
sini yere bırakır, evlere servis yaparda kediler 
bir tane alıp yemeğe niyet etmez, bakar dururdu 
balıklara.

Denizin kurumasına balığın yokolmasına ne 
lazımsa, hep bizler yaptık. Körfeze fabrikalar kur

I durduk. Konutların lağım giderlerini denize bağ 
ladık. Sabunu bıraktık deterjan kullandık. 2500

' evin 1860’nın pis su giderleri denize bağh. 25 ya 
şında bir gençken ihtilal sonrası oluşan ilk bele 
»diye meclisinde, önlem olarak /Ova yapılaşıyor 
boş yer kalmayacak, izin vermeyelim. Orhaniye 
ye Osmaniye Mahalleleri hudutları içinde iskan 
alanları planlayalım. Ova’ya ve Çakal dereye ev 
sel bağlantılar için çökertme ve toplama havuzla 
rı yaptıralım. Doldukça evsel atıkları zeytin tarı 
mında gübre olarak kullanabiliriz. Mahallemde 
bizim evle birlikte üç evin böyle küçük bir havu 
4a bağlantısı üe gazozcu Haydar efendinin (Me 
jarlıkaltı) zeytinlikleri gübreleniyor dediksek de 
kimse dinlemedi. Biriki yıl geçti. Şimdiki çalışma 
yan şebeke önerildi. Proje Türkiye’de düşünüden 
2.ci proje sonucu görülmemiş, enerjiye dayalı. 
Gemlik bir mazotlu jeneratörle saat 11.00’e kadar 
aydınlatılabiliyor.. İşletecek elektrik yok. Ham id i 
ye Mh. sıfır kotunda. Arıtmaya nasıl ulaşacak. 
Giderler ve şehir yağmur sulan aynı kanala bağ 
h. Borular dar. Toprak, kum doldurur. Çalışmaz 
dedik, yapınıı kararlaştırıldı. Kararlaştırıldı ama 
ancak 1978’de başlanabildi. 1988’de ağır aksak 
sağlıklımı belli olmayan denize salınan arıtma 
sonrası atıklar.

Oy uğruna yok edilen ormanlar sonucu linyite 
zoraki dönüş. Hava kirliliği, çoğalan motorlu araç 
lann saldığı eksoz gazı, sulak arazilere çelik sana 
yii. Deniz kıyılanna petrol tesisleri, Azot, Amon 
yak Kimya sanay,. Demir-Çelik tesisleri, göl ke 
narlarına demir döküm, suni yün, Karsak deresi 
bitişiğine mermer fabrikaları. Bütün tüm bu ya 
tınmlar geceleri konmadı, izinle, kararla devlet

ÜZMEZ |
ELEKTRONİK 

ALI ÜZMKZ

RBNKLİ TV’NlZE 09 PROGRAMLI OB.D.’Ll 
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K A Y I p

İzmir Merkez Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Yalçın SİPER

K A Y I p

Casio 3908 model ER WF‘ AB 605-60400047 seri 
nolu ödeme kaydedici ciha.zın ruhsatı kaybolmuş 
tur. Hükümsüzdür.

Fahrullah ARSLAN

O, CANAVAR
İNAN TAMER

teşviği ile yapıldı.
Gemiç, Gürle, Karsak köylüleri az direnmedi. 

Asil Çelik’in kurulmaması için. Karşılarındaki öy 
le bir güç idi ki, Türkiye’nin en büyük iş adamı 
ile enbüyük Bankası. Temelini devrin Başbakanı 
attı. Yetkililerin olumsuz sulu araz.dlr raporları 
na rağmen, isterlerse beni bunun için assınlar, 
diye, diye. Ama o fabrikanın üretim harici ünite 
ferinde plan bürolarında çalışan elemanları 30 
yaşında kan kanserine tutuldu. Arkadaşlarını 
kurtarmak isteyen yüzlerce insanın kanındaki sa 
sıhktan çoğunun kanları alınamadı. Paniğe kapı 
(kapılıp üzülmesinler diye kendilerine söylenmedi 
bu durum. Dünya çapında üne sahip kanser uz 
mam Prof. Dr. Muzaffer Aksoy, demir oksit bu 
harlarının kan kanseri yaptığım dünyaya kabul 
ettirmesine rağmen kabullenemedik ama kardeşi 
miz Hüseyin Durgut’u gençliğine doymadan yitil
dik. Buyıl Orhangazi yöresinde zeytinler birtürlü 
kararmadı. Üretici asit yağmurundan olduğu 1- 
nancmda ve savında. Uzmanlar bu konuyu iyi 
incelesinler, rekolte ve insan sağlığına zararının 
olup olmadığını derinlemesine incelesinler.

Yeniköy, Engürücük, Gençali köylülerimizinde 
sağlıkları, devamlı izlenmeli. Amonyak kaçaklan 
mn ve havadaki amonyağın insan sağlığına ve 
tarıma zararlı olup olmadığı kontrol altında bu 
lunduru İmalı.

BP’nin petrol stoklamasma izin verilmemeli. Li 
manda boşaltım için gelen gemilerin sintilelerini 
boşaltmamaları temin ve kontrol altında tutul 
malı.

Sağlıklı yapılaşma için arsa üretilmeli bu ne 
denle Engürücük ve Gençali köyleri belediye hu 
dutları içine alınarak meskûn alanlar ihdas edil I 
meli, kurulu fabrika ve tesislerin 20.25 yıllık bir I 
zaman süreci içinde tamamen kapatılarak, turis 
tik tesislere dönüştürülmesi teşvik ve desteklen 
melidir.

Doğa bizim, çevre bizim. Biz kullandık, kullanı 
yoruz. Geleceğin hakkı yokmu. Bu cennet yurdu 
bizlere bir bırakan oldu, bizde bırakmaya mecbu ! 
ruz. Bu inanç doğrultusunda devlette gayrete gel 
di. Caba harcıyor. Sn. Kaymakamımız bu husus 
ta duyarlı, gayretli. Valimiz Sn. Çetinkaya, Ulu 
dağ Üniversitesi destek veriyor Gemlik’.mize ve 
çevremizi korumak için geçen, hafta ilçemizde ko 
nu tartışıldı, dile geldi. Görüşler bildirildi. Sağ 
olsunlar. Bizlerde kendilerini yalnız bırakmaya 
hm, sahip çıkalım. Devleri hizaya getirmek zor. 
Başarı, zorun hakkından gelmek.

Zoru başaracağız.
Anamızın genç kızlık işlemesi bembeyaz bir 

mendil. «Çevre» bırakacağız geleceğe. Haydi hem 
şehrilerim gayret yeşile, beyaza, maviye kavuşa 
lım, kavuşturalım.

KAYIP

Beko Casio 108 ER AD-91103013 seri nolu öde 
me kaydedici cihazın ruhsatı kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.

Hüseyin GÜLER

Satılık Villa Arsası
GEMSAS’IN MUTEBER YERÎNDE 520 m2 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR

TEL : 35023

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Yusuf KILIÇ

GENEL KURULA DAVET

S.S. Öz Damla Kent Konut Yapı Kooperatifi 
. nin yıllık olağan genel kurul toplantısı, aşağıda 

f ki gündemi görüşmek üzere 19.6.1993 Cumartesi 
■ günü saat 14.30’da Hamidiye Mahallesi Gazhane 
| Caddesi Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma 
. Derneği Lokalinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 27.6.1993 Pa 
: zar günü aynı yer ve saatte mevcut üyelerle ya 
| pılacaktır.
| Tüm üyelerimizin anılan yer ve saatte hazır bu 
? Ilınmaları önemle rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :

1— Açılış, divan heyeti seçimi ve saygı duruşu 
2— Yönetim kurulu faaliyet raporunun okun 

i ması
3— Bilanço ve gelir-gider farkı cetvelinin okun 
ması
4— Denetim, kurulu raporunun okunması
5— Genel kurula okunan yönetim kurulu faa 
liyet raporunun, bilanço ve gelir-gider farkı cet 
velinin, denetim kurulu raporunun müzakeresi, 
kabulü veya reddi hakkında ayn ayn karar 
alınması
6— Yönetim kurulunun ibrası »

I 7— Denetim kurulunun ibrası
| - 8— Yönetim kurulunun asıl ve yedek üye sayı 

sının, görev süresinin tesbiti ile asıl ve yedek
| üyelerin seçimi

9— Denetim kurulunun asıl ve yedek üye sa 
yısmın, görev süresinin tesbiti ile asıl ve ye 
dek üyelerin seçimi
10— Ortaklık ödentilerinin tesbiti. borcu olan 
üyelerin durumlarının görüşülmesi
11— Yeni döneme âit çalışma programının ve 

| bütçenin hazırlanması
j 12— Anahtar teslimi ile ferdileşme işlemlerinin
! görüşülmesi

13— Dilek ve temenniler
14— Kapanış.

ABONE

Yıllık 100.000 TL.

Alt; Aylık 50.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya 
yayınlanmasın geri verilmez.

Gazetemiz basın ahlak yasasına uymağa taafîMV 

eder. .4

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

DÜZELTME

Geçen sayımızda ^“mlik Balıkçılar Demeği 
Kongre ilanında Dernek adı Kooperatif olarak 
yanlış yazılmıştır. Düzeltiriz.

Çin Çin Züccaöiye
İŞTE FIRSAT İSTE JUMBO

JUMBO MAMÜLLERİ FABRİKADAN
HALKA SATIŞ KAMPANYASI
ÇİN ÇİN ZÜCCAClYE’DE
GELİN GÖRÜŞELİM.

YENÎ ÇARŞI NO. 63 GEMLİK



Atamer k
Turistik Tesislerinde

Evlenmek, nişanlanmak, Sünnet 
olmak bir başka zevk, 

Reslouranhmızda sevdiklerinizle baş 
başa yemek yemek bir başka güzel

Eski ve yeni salonlarımızda itinalı 
servisimiz ile sizlerin 

hizmetinizdeyiz.

Özel günleriniz için Rezervasyonlarınızı 
yaptırmada geç kalmayınız.

Piyanist Şantör: ÖZCAN - ESEL UDİ: HAMZA

©
ATAMER TURİSTİK TESİSLERİ A.Ş.
Tel: 30432 - 34593 - 94 - Fax : 34587



S SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜRÜ «
KADRİ GÜLER

g YIL 20 SAYI 959 FtYATl 2000 TL. KDV dahil g 
KURULUŞ : 16 HAZİRAN 197»

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar. | 

MB=i«®s;^U.2C^K2esss:9feas:sfcsaiü;ısJ?

BRfljjzeaıns® ®Ho®(!2Bs®j3»su:B®sss!fflwffiWBMStBSB 
YÖNETİM MERKEZİ :

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

Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797

11 MAYIS 1993 SALI SAYFA . 4

S.S. DAMLA KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ 
TASFİYE KURULU BŞK’LIĞINDAN 

KONGRE İLANI
Kooperatifler kanununun 84. maddesi gereği 

tüm aktif ve pasifleriyle birlikte S.S. Öz Damla 
Kent Konut Yapı Kooperatifine devr olan S.S. 
Damla Kent Konut Yapı Kooperatifisin tasfiye 
işlemlerinin tamamlanabilmesi için,, Olağanüstü 
Genel Kurul toplantımızı aşağıdaki gündemi gö 
rüşmek üzere 19.6.1993 Cumartesi günü saat 17 
da Hamidiye Mahallesi Gazhane Caddesi Karade 
nizüler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Lokalin 
de yapmayı kararlaştırdık.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 27.6.1993 Pazar 
günü aynı yer ve saatte mevcut üyelerle yapıla 
çaktır.

Tüm üyelerimizin anılan yer ve saatte hazır 
bulunmaları önemle .rica olunur.

YÖNETİM KURULU

/GÜNDEM:
1— Açılış, divan heyeti seçimi ye saygı duruşu 
2— Tasfiye işlemlerinin görüşülmesi ve 
karara bağlanması
3— Kapanış.

GEMLİK ROTARY KULÜBÜ BŞKLIĞINDAN 
KONGRE tLANI

Demeğimizin 1992-93 dönemi 2. Genel Kurul 
toplantısı 17 Haziran 1993 < Perşembe günü saat | 
13.00’de Tibel Otel’de yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
yönetim kurulu

GÜNDEM:
1— Açılış ve divan aeçimi
2— Saygı duruşu
3— 1992-93 dönemi faaliyet raporunun okun 
ması
4— Denetleme kurulu raporunun okunması
5— Yönetim ve drenetLeme kurulu raporlarının | 
görüşülmesi ve aklanması
6— 1993-94 7ıh bütçesinin görüşülüp onaylan j 
ması
7— Dilekl er ve kapanış. |_____________________________________ I

I İMLİK TE EV LENİN
B ÖZEL ÇOCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ -

BİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME YERİ - 
p GUSULHANE - EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR 
gf TESİSLERİ
*
B m MİLYON PEŞİN - 2 MİLYON TAKSİT
P H m2 90 MİLYON 6 VE 12 AYDA
* TESLİM
E
B GEMLİK - KUMLA - ARMUTLU’DA SATILIK
9 ŞAHANE DAİRELER

* Yaprak Ticaret
E Gemlik : PPT karşısı Tel : (9-251) >1736

E KUMLA : Abdullah Aslan Od. Tel : (261)35773
E BURSA : Hafim İğcin Cd. Burçin İşhanı Kat 2

F İNEGÖL : Lariar Canimi yanı Tel : (263)34949
■ İZMÎT : Fethiye Cd , öeaoy İşhanı Kat 2 
■ Tel : (0*11)316643
E ESKİŞEHİR : Hamamyolu Tel : '9-22)330362

Fikret Oto Elektrik 
yenİ düzenlemesiyle oto elektrİk 

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SİZLERE 
■İEMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TBL : 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

W W W W W W W W W

! AKYIUMZ |
I AİLE GAZİNOSU | 
i ı
| Düğün - Nişan Sünnet Cemiyetlerine® 
t verilir. Rezervasyonlar başlamıştır. A

X BÜFEDE ÇALIŞACAK 2 BAYAN ELEMAN ® 
& ARANIYOR. ®

E Tel : 30039 |
Fiskele Meydanı No. 4 Gemlik^9 «

EMRE KUNDURA
KALİTEDE GÜVENCE DEYtNCE AKLA 

EMRE KUNDURA GELİR 
GELİN GÖRÜN VE GÜVENİN 

O SİZE HEP GÜVENİYOR

EMRE KUNDURA
TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA 

ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR.

EMRE KUNDURA SİZLERE 
SEMPATİ VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP 
HİZMETİNDE GÜVEN VERMEKTEDİR.

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

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

ilan ve reklamlarınız için 
bizi arayın

KÖRFEZ REKLAM
TEL : 31797 GEMLİK

S.S. GEMLİK ZEYTİN ve ZEYTİN ÜRÜNLERİ 
ALIM ve SATICILARI TOPLU İŞYERİ YAPI 

KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BŞK.

11 Nisan 1993 Pazar günü yapılan olağan genel 
kurul toplantısında alınan karara istinaden, yapı 
mı tamamlanmak üzere olan inşaatımızda yer a 
lan muhtelif metrekarelerde 10 adet dükkana üye 
kaydı yapılacaktır.

{İlgilenen şahısların aşağıda belirtilen adrese 
en geç 21 Mayıs 1993 Cuma günü saat 17.00’ye 
{kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla duyurulur.

4 YÖNETİM KURULU

Y2h. Adresimiz : Zeytin Hali Kat 2 No 39 Gemlik

Inş. Adresimiz Eski Orhangazi Cd. üzeri Marmara 
Birlik Zeytin Depolan yanı GEMLİK

Engürücük’te
altına girdi. Akçay Gem
lik Devlet Hastanesine 
Kaldınlırken hayatım 
ka kaybetti.

Gemlik jandarması o 
layla ilgili soruşturmaya 
devam ederken, özel oto 
sürücüsü Nejat Akkuş 
gözaltına alındı.

Sunğipekcte 
mı sonunda biteceğini 
söyledi.

Burhan Akça, zorunlu 
izine fabrikada çalışan 
560 işçiden 450’sinin ta 
bi olduğunu bildirerek, 
kalan işçilerin bakım ve 
onarım işlerinde, çalışa
caklarını kaydetti.

SHP‘den Nazım Hikmet
5 bin imza topladıklarım 
belirterek, bu imzaları 11 
Başkanlığı kanalıyla

Kültür Bakanhğı’na gön 
derileceğinj söyledi.

Celal Bayar Anıt Mezara
mezarına tabutla gömüldüğü için vücudunun Çü 
rümediği ve kemiklerinin ortaya çıkmadığı anla 
şıklığından sonra, bu kez araştırma görevlisi 
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Şendemir’in kemikleri diz 
meye gerek olmadığı açıklamasından sonra, naa 
şı parçalanmadan ve dağıtılmadan yeni tabutuna 
nakledildi. Dışı ahşap, içi ise çinkodan özel ola 
rak yaptırılan sade tabutuna nakledilen naaşmın 
üstü bu kez Türk bayrağı ile kapatıldı.

Daha sonra dua ve dini tören yapılan Bayar’ın 
naaşı askerlerin ve polislerin omuzlarında anıt 
mezardaki ebedi istiratgahına taşındı.

Burada dini inanışlarımıza göre, naaş toprakla 
temas edebilecek şekilde ve tabutsuz olarak meza 
ra yerleştirildi ve üzeri tahtalarla döşendikten 
sonra toprakla örtüldü. j

Bayar’ın yeni mezarına nakli sırasında DP Iz 
mir İl Başkanı Şeref Tartan ve beraberindekile 
rin getirdiği Milli mücadele yıllarında Bayar’ın 
düşmana ük kurşunu kendi eliyle sıktığı ödemiş 
in ilk kurşun beldesinin toprağı mezarına serpildi.

Özonur Fen Dersanesinden
14 Mayıs Cuma günü İlkokul 5nci sınıflar sınava 
girebilecekler. 26,27 ve 28 Mayıs tarihlerinde de 
yine ilkokul 2,3 ve 4ncü sınıflar ter dökecekler.

Çeşitli okullara hazırlanan ilkokul öğrencileri 
için hazırlık amacı taşıyan sınavların bu döne 
min son. seviye tesbitl sınavının büyük ilgi görme 
si bekleniyor. Sınavlar Özonur Fen Dersanesi 
sınıflarında yapılacak.

Birinci Gemnak Ltd. Şirketi
ken, ikinci Güzel Nakliyat Ltd. Şti. üçüncü de Sa 
rişen Zeytincilik A.Ş. oldu. Vergi Dairesinden ya 
jftlan açıklamaya göre ilk 10 sırada yer alan ku 
ruluşlar ve ödeyecekleri vergimiktarlan şöyle : 
Gemnak Nakliye Ltd. Şti. Nakliyecilik 430.968.000 
Güzel Nakliyat Ltd. Şti. Nakliyecilik 120.833.000 
Sarışen Zeytincilik A.Ş. Zeytin Tic. 102.828.000 
Didem Teneke Ltd. Şti. Teneke imalat 92.281.000 
Aydınlar înş.T.Ltd.Şti. İnş. Turizm 89.674.000 
S.S. Borusan Tüketim Koop, 78.323.0000
Döküm Mak. Ltd. Şti. Ith. Mümes. 76.147.000 
Isıtan Ltd. Şti. Odun, kömür 74.705.000 
Orksan Organik Ltd. Şti. Kimyevi Mad. 71.650.000 
Akıtlar Nak. A.Ş. Akaryakıt 70.190.000

TÜGSAŞ’tan Anneler gününe
ğı, Gençlik Sorunları ve Ailelerle Gençler Arasm 
da Olması ve Olmaması Gereken Dialoglar» konu 
lu birer konuşma yaptılar.

TÜGSAŞ Tesislerinde yapılan çay’aj katılan yak 
laşık 500 bayan’da daha sonra Piyanist özcan ve 
Udi sanatçı) Hamza Dilmaç’ın şarkıları eşliğinde 
bol bol eğlenme fırsatı buldular. . .



ıyası
SHP t/fe Bakkam Ankara'dan müjdeyle döndü

“ARMUTLUYA

GEMLİK
18 MAYIS 1993 SAU

I ROTARY KULÜBÜ’NÜN ÇEVRE KONULU KOMPOZİSYON 

YARIŞMASI SONUÇLANDI.

Öğrenciler Armağanlarını Aldılar
Gemlik Rotary Kulübü tarafından düzenlenen «Çevre» 

konulu kompozisyon yarışması sona erdi. Büyük ilgi gören 
yarışmada dereceye Gemlik Lisesi öğrencileri girdi.

Seçici heyet tarafından onlarca kompozisyon arasından 
Gemlik Lisesi l.nci sınıf öğrencileri Hüseyin Varol, Gülnur

Devamı Sayfa 4’te

ihllik Siyasi Mücadele Sona Erdi,

■teyoıon Demini 9
Mut başkanı oldu

BALIKÇI BARINAĞI”
.Cemal KIRGIZ

* SHP İLÇE BAŞKANI ANKARA’DAKİ TEMAS 
LARINDA SSK HASTANESİNE EK POLİKLİ 
NİK, ARMUTLU’YA BALIKÇI BARINAĞI, SA 
SANAYİ SİTESİNE 3 MİLYAR YARDIM SAĞ 
LADI.

ta
saı

^PAZAR. GÜNÜ SAAT 17.00’DE TOPLANAN
TBMM TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN 9. CUM

HUR BAŞKANINI SEÇTİ. BAŞBAKAN VE DYP 

GENEL BAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL 30 

.YILLIK SİYASİ YAŞAMINI SEÇİMLERDE 244

OY ALARAK NOKTALADI. DEMİREL AND

İÇEREK ÇANKAYA’YA ÇIKTI. CUMHURBAŞ 
KANI TARAFSIZLIK SÖZÜ VERDİ.

«lı
2ûİ

* DEMİREL’İN CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ 
ÜZERİNE BAŞBAKANLIĞI KOOLİSYON HÛ 
KÜMETİNîN ORTAĞI SHP GENEL BŞK, ER 
DAL İNÖNÜ VEKALET ETMEĞE BAŞLADI. 
ANAYASA GEREĞİ 15 GÜN İCÎNDE BAŞBA
KAN ATANACAK. YENİ HÜKÜMET YENİ BAŞ 
BAKAN TARAFINDAN KURULACAK. HÜKÜ 
METE MHP’NİN KATILMASI DA BEKLENÎ 
YOR.

Devamı Sayfa 2’de

Ankara’ya giderek ilçe sorunlarının giderilmesi 
İçin temaslarını hızlandıran SHP İlçe Başkanı 
Mehmet Parlak, müjdeli haberler getirdi.

Devlet Bakanı İbrahim Tez’le görüşen Parlak, 
Armutlu Balıkçı Bannağı’nın biran önce yapılma 
sı için Bakandan söz aldığını bildirdi. Parlak, 
proje ve etüd çalışmalarının önümüzdeki günler 
de tamamlanarak çalışmalara başlanacağını söy 
ledi.

Mehmet Parlak, Şahinyurdu ve Haydariye köy 
terinin yol yapımları, SSK Hastanesine göz polik 
liniği ve Ek poliklinik binasının yapımı ve açılma 
sı konularında da girişimlerde bulunduğunu bil 
dirdi.

Ek Polikliniğe

m’ 
ki

İli

Gemlik Devlet Hasta
nesine yapflm devam e- 
den Ek Poliklinik binası 
için toplatın 11. kişi 325 
milyon lira bağış yaptı.

Hastane Yapma ve Ya
şatma Demeği Başkam 
Hakkı Çakır ve Başkan 
Yardımcısı Mehmet Tur’ 
gut tarafından Gemlik 
Ticaret ve Sanayi. Odası

& uda düzenlenen toplantı 
* ile bağış yapanlara mak 

buzlan verilerek basma

325 Milyon
tamtüdüıar.

Dernek Başkam Hakkı 
Çakir,. yaptığı açıklama 
da bağış, yapanlara tek 
tek- teşekkür ederek, Ek 
Poliklinik binası taanam-

Lira Bağış

landiğmda yardımse- 
venlerin isimlerinin oda 
lara verileceğini söyledi. 
Poliklinik binası için ba
ğış yapanların adjan ve 
miktarları şöyle.

Avukat Ekrem Atamay 
70 milyon lira, Hanife E-

fe 50 milyon^ lira, Haşan 
ve Sadettin Toksabay 25 
milyon lira, Faruk Güzel 
25 milyon lira, Cahit Ata 
lay 25milyon lira, Abdul 
lah ve Turgut Özden 25 
milyon lira, Nafiz jve Mü 
kevreni Aldoğan 20 mil
yon lira, Haşan Sözünerî 
25 milyon lira, Mehmet 
Toplu 25 milyon lira, 
Yüksel Yıldırım 25 mil 
yon lira, Doğan Çorum 
10 milyon lira.

Eczacılar Odası Gemlik 
sorumlusu 
Erkan Mutman

“ilaçta Patent 
Uygulamasına 
Karşıyız”

^1

0 
ol01

İSTİKLAL. CADDESİNDE SİLAHLAR KONUŞTU.
KUYUMCU SOYULDU.

Gemlikle Olaylı Hatta

Ek Poliklinik için 
3 kat başvurusu

Cemal KIRGIZ
Sık. sık silahların patlamasıyla adeta Teksas’a I 

dönen ilçede, geçtiğimiz haftada olaylar eksik ol 1 
tnadı. I

Cuma günü meydana gelen iki ayrı olaydan il ' 
İd saat 13.00 sıralarında İstiklal Caddesinde mey 
dana geldi. Profilo Başbayii’nde çalışan Mehmet 
Akın (26) arabasını çarptığı patronu Haşan Soy 
dan’dan azar İşitince ruhsatlı silahım çekerek dük 
kanın içinde iki el ateş etti. Büyük heyecan yara 
tan silah sesleriyle birlikte İstiklal Caddesi ana 
baba gününe dönerken Mehmet Akın, olaydan son 
ra kaçmaya başladı. Bu arada olay yerinden geç 
mekte olan Kaymakam Orhan Işm’ın aracından 
inen koruma görevlisi bir polls’te Akın'ı yakala

I mak için koşarken havaya iki el ateşi etti. Meh 
I met Akın daha sonra yakalanarak çıkarıldığı mah 
1 keme tarafından tutuklanarak cezaevine gönde

Gemlik Devlet Hasta
nesi bahçesine yaptırıl
makta olan Ek Poliklinik 
binasının 3 kat olması 
amacıyla Belediyeye mü- 
racat edildi.

Devamı Sayfa 4’te

Eczacılar Odası Gem
lik Şube Başkam Erkan 
Mutman, Dünya Eczacı 
lar günü nedeniyle yaptı
ğı açıklamada, eczacıla
rın halkın ilaç ve sağlık 
sorununda desteği olma
ya1 devam edeceğini) belir 
terek, «Eczacılar halkın 
yanındadırlar. Sağlık sis 
temindeki olumsuzluk 
lar biran önce giderile
rek ilaçta patent uygula

Devamı Sayfa 4’te

Müteahhitler 
Derneği Açıldı

KUYUMCUYU SOYDULAR
tkıüci olay ise aynı gün saat 15.00 sıvalarında 

Yeniçaraı’da. yaşandı. Erol Mutman’in kuyumcu 
dükkanına, alışveriş yapmak üzere gelen üç kişi,

Devamı Sayfa 2’de

rildi.

Petrol-iş Genel 
Kurulu 22 Mayıs'ta

Petrol-Jş Bursa Şubesi 
4.ncü Olağan Genel Ku 
ı-ulu 22 Mayıs Cumartesi 
günü- yapılacak.

Ahmet Vefik Paşa, Ti
yatrosu grköftihdaM 
tim Araçları Salonunda 
yapilacak Genel Kurul 
toplantısı saat 09.0-’da 
başlayacak, 17.00’de sona 
erecek.

Gemlik Müteahhit
ler Derneği açıldı.

Geçtiğimiz hafta Per
şembe günü Asil Han no 
34’de Belediye Başkanı 
Nezih Dimili tarafından 
açılan Müteahhitler Der 
neğinih Başkanlığına 
Muhtarlar Derneği Baş 
kam İdris Kurt getirildi-

Derneğin diğer kurucu 
üyeleri şu isimlerden o- 
luştu.

Kemal Erkul, Yaşar 
Bektaş, Osman Bektag, 
Bekir Kara,, Hüseyin. Ak
doğanlar ve Bekir Betili
van. .1 ra

AV, ATAMAYIN, BAŞARISI,

Yay-Çep Türkiye Birincisi Oldu
Kısa adı YAY-ÇEP olan Yayın Çiftçi Eğitim Pro 

jesi kapsamında açılan sınavlarda Gemlik’li Av. 
Ekrem Atamay. Kümes Hayvancılığı dalında Tür
kiye birincisi oldu.

Tanın Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi ve TRT’nin müşterek olarak 
yürüttüğü Çiftçi Eğitim Projesinde eğitim gören. 
2810kişi arasında yapılan sınavlarda, yüksekokul 
bitirenler kategorisinde birinci olan Av, Ekrem 
Atamay’a ödül olarak büyük bir Steyr Traktör,, 
sertifika ve plaket verildi. Atamay, ayrıca İthalat 
ta öncelikli şahıslar arasına da alındı.

Nisan ayında Ankara’da yapılan sınavlarda bü 
yük başarı gösteren Atamay, 16 yaşından beri kü 
mes hayvancılığıyla uğraştığını belirterek, bu işi 
çok sevdiğini söyledi.

SIMA Gemlik’te Mağaza Açıyor
Kısa adı G İMA olan büyük mağazalar grubu 

nun Gemlik Şubesi açılışı için girişimler devanı 
ediyor.

Şirket hisse senetlerinin halka arz edilmesin 
den sonra büyük payı İngiliz bir şirket ile Dede 
man Grubu tarafından ele geçirilen GlMA’nın .

Devamı Sayfa 2’de

ARACINA ÇARPAN KOMŞUSUNU KINADI..

İlginç Protesto.,.
Diş Hekimi Özcan Vural, park eden aracına 

çarpan ve kaçan apartman komşusunu pankart 
yazarak ilginç bir şekilde protesto etti.

Devamı Sayfa 2’de

9 TAŞI GEDİĞİNE»------------------
9 ATİ ALAN

ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇMİŞ...
9 ATI SATAN DA SIRAT KÖPRÜSÜNÜ...

g 9. Cumhurbaşkanımız Sn. Süleyman Demirel’i 
m kutlar, başarılar dilerim.
9 9.ttatı "CcuneJı.
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“ARMUTLUYA
BALIKÇI BARINAĞI”

Ticaret ve Sanayi Bakanlığından da Küçük Sa 
nayi Sitesi için 3 milyar lira ödenek çıkarttığım 
söyledi. Parlak, paranın gönderilerek sitenin yol 
ve asfalt çalışmalarında kullanılmağa başlandığı 
m, Öte yandan, önümüzdeki hafta delege seçimle 
ri ile başlayacak olan kongre çalışmaları hakkın 
da da görüş bildiren Parlak, ilçe kongresinin 12 
Haziran ,4 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı 
nı ve tekrar aday olacağım söyledi.
vıı-|—iMiiıtir-'-1-----r~- 1

SİMA Gemlik’te Mağaza Açıyor
yeni yönetimi, ülke çapında 60 yeni şube kararı 
aldı. Yeni şubelerden birinin de Gemlik’te açılma 
sına karar verilince, mağaza şubesine yer bulmak 
için çalışmalar başlatıldı.
’ GlMA Genel Müdürlüğünden! gelen bir heyet, 
ilçede inceleme yaparak, mağazanın açılmasına 
uygun olan yerleri gezdi. Bu arada, İstiklal Cad 
desinde saptanan bir yer konusunda önümüzdeki 
günlerde masaya oturulacağı öğrenildi.

İlginç Protesto.,.
Olay, geçtiğimiz hafta Gazhane Caddesi Sınır 

taş Apartmanı önündeki özel oto parkta meydana- 
geldi. Diş Hekim Özcan Vural’a ait Renault mar 
kaözel otoya, aynı apartmandaki bir araç çarptı. 
Ancak, araç sahibi hiçbirşey olmamış gibi kazayı 
gizledi.

Aracının çarpılmış olduğunu gğrenDiş Hekimi 
Vural, kendini zarara uğratan ve gizlenen komşu 
sunu kınamak için bir kartona, «Yüzsüz zavallı 
kişi, arabama çarptın. 3 kuruşi için saklanmağa 
değenniydi» diye yazarak, kendi aracının arkaca 
mına asarak! olayı protesto etti.

Aracına çarpanın aynı apartmanda oturan bir 
komşusu olduğunu söyleyen Diş Hekimi Özcan _ 
Vural, bu kişiyi kendisinin tesbit ettiğini, ancak 
küçük bir hasar için sessiz kalmasına kızdığım 
ve saklanmasını kınamak için parkantla protesto 
yolunu denediğini belirterek, «Bunun için emniye 
ti ve mahkemeleri meşgul etmenin anlamı yok. 
Komşum, yazıyı okur da belki utanır dedim» şek 
linde konuştu.

Gemlik'te Olaylı Hafta
dükkanda çalışan görevliyi lafa tutarak 20 adet 
burma bileziği alıp kayıplara karıştılar. Soygun 
olayı dükkan sahibi Erol Mutman’m. dükkana} gel 
mesiyle ortaya çıktı.

Olayın İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi 
üzerine soyuncularm yakalanabilmesi için çalış 
malara başlandı. Kuyumcuyu soyan üç kişinin 
doğu Şiveli oldukları, birinin 50-55, diğer ikisinin 
de 20-22 yaşlarında oldukları kaydedildi;

| Devren Satılık Konfeksiyon
Mağazası

Murat Giyim Konfeksiyon Mağazası, I 
iş değişikliği nede niyle devren satı- ? 
lıktır.

I Tel 3,3814 Gtimlik

ÜZMEZ
ELEKTRONİK

alî üzmez

RENKLİ TV’NÎZE 99 PROGRAMLI O.S.D.’Lİ 
KUMANDA (EKRAN GÖRÜNTÜLÜ) 
900.000 Yerine 700.000 TL TAKILIR.

TR» : 32539 YBNİİ ÇAR?1 NO- 23 GEMLİK

S.S. GEMLİK ZEYTİN ve ZEYTİN ÜRÜNLERİ i 
ALIM ve SATICILARI TOPLU İŞYERİ YAPI 

KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BŞK.

11 Nisan 1993 Pazar günü yapılan olağan genel I 
kurul toplantısında alman karara istinaden, yapı, jj 
mı tamamlanmak üzere olan inşaatımızda yer a j 
lan muhtelif metrekarelerde 10 adet dükkana üye 
kaydı yapılacaktır.

İlgilenen şahısların aşağıda belirtilen adrese 
| en geç 21 Mayıs 1993 Cuma günü saat 17.00’ye 
İ kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla duyurulur.

I
j YÖNETİM KURULU

I Yzh. Adresimiz : Zeytin Hali Kat 2 No 39 Gemlik

iş Inş. Adresimiz Eski Orhangazi Cd. üzeri Marmara 
Ş Birlik Zeytin Depoları yanı GEMLİK

GEMLİK’TE EVtENİN
ÖZEL ÇOCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ - 

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

TESİSLERİ

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

TESLİM

GEMLİK - KUMLA - ARMUTLU DA SATILIK 
ŞAHANE DAİRELER

Yaprak Ticaret

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

KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel : (251)85773 jj
I BURSA : Haşini İşcan Cd. Burçin İşhanı kat 2

| İNEGÖL : Lazlar Canimi yanı Tel : (253)34949 |

İZMİT : Fethiye Cd, Özsoy İşhanı Kat 2
Tel : (9-21)218643

I
 ESKİŞEHİR : Hamamyolu Tel ; '9^22)336362

""‘T
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I• . Ba>$AĞLIĞI
Emekli personel Müdürümüz dürüst 

insan

MUZAFFER VAROLUN
ölümünü üzüntüyle öğrendik

Merhuma Allahtan rahmet kederli 
ailesine, dost ve Arkadaşlarına baş
sağlığı dileriz,

KAFÖĞLU SABUN VE 
YAĞ SAN. A,Ş..

Satılık Villa Arsası
GEMSAS’IN MUTEBER YERİNDE 520 m2 

SAHİBENDEN SATILIKTIR

1 â

TEL : 35023

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No. 992/513 T.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi 

kıymeti, adedi ve evsafı.
1— Gemlik Tapu sicilinin Muratoba köyü Da 

mönü mevkiinde kain zeytinliğin ve tapunun H22, 
a, 14. c ve parsel 719’da kayıtlı 30.000 metrekare 
İlk taşınmaz bilirkişi tarafından 500.000.000 TL. 
kıymet takdir edilmiştir.

2_  Gemlik Tapu sicilinin Muratoba! köyü Da
mönü mevkiinde- kain tapunun H22,a, 14.c ve par 

J sel 716’da kayıtlı 6550 metrekare miktarındaki 
| tarla bilirkişi tarafından 100.000.000 TL. kıymet 
| takdir edilmiştir.
I Taşınmazlar açık artırma suretiyle satışa çıka 
| rı İmiş tır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1— Sıradaki taşınmaz 21.6.1993 Pazartesi günü 

saat 14.00 ile 14.20 arasında
2— Sıradaki taşınmaz1 21.7.1993 Pazartesi günü 

saat 14.30 ile 14.50 arasmda Gemlik İcra Müdür 
lüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır; Bu ar 
turnada, tahmin edilen kıymetin %75’ni ve rüç 
hanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa en çok artıramn 
taahhüdü baki kalmak şartiyle 1.7.1993 Perşembe 
günü aynı saatlerde de ikinci artırmaya çıkanla 
çaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edileme 
mişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü sak 
lı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müd 
det sonunda'en çok artırana ihale edilecektir^ Şu 
kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen 
kıymetinin %40’mı bulması ve satış isteyenin ala 
çağma rüçhanı olan alacakların toplamından faz 
la olması ve bundan başka, paraya çevirme ve 
paylaştırma masraflarım geçmesi lazımdır. Böyle 
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir

2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edı 
len kıymetin %20si nisbetinde pey akçesi veya 
bu miktar kadar millî bir banknam teminat met 
tubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir 
ahcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç 
ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler sa 

■s»9 tiş bedelinden ödenir.
| 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*)

bu gayrimenkul' üzerindeki haklarını hususiyle fa- 
n iz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belge- 
i ler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lâ- 
J zımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini ya- 
3 tırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm 
I alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son i- 

hale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan 
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul o- 
lacaklardır. İhale farkı ve temerrüt ı faizi ayrıca 
hükme hacet kalkmaksızm Dairemizce tahsil olu
nacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden 

| alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin 
! görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildi- 
İği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir

6- Satışa iştirak edenlerin şartğameyi görmüş ve 
B münderacatını kabul etmiş sayılacakları başkaca 
t bilgi almak isteyenlerin 992/513 T. sayılı dosya nu- 
■ı marasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilân olu- 
I ■ ı nur.i
Ş (İc. İf. K. 126) İcra Müdürü
t (*) tlâililer tabirine irtifak hakkı Mühür ve İmza 
' sahipleride dahildir.
!| Yönetmelik Örnek No. : 27

Çin Çin Züccaciye
ÎŞTE FIRSAT İSTE JUMBO

JUMBO MAMULLERİ FABRİKADAN a*

HALKA SATIŞ KAMPANYASI .
ÇİN ÇİN ZÜCCACÎYE’DE
GELİN GÖRÜŞELİM. f 4 İ t

YENİ ÇARŞI NO. 63 J GEMLİK



Atumeı «
Turistik Tesislerini!»
Evlenmek, Nişanlanmak, SUnnel 

olmak bir başka zevk, 
Resiourannmızıla sevdiklerinizle baş 
başa yemek yemek bir başka güzel

Eski ve yeni salonlarımızda itinalı 
servisimiz ile sizlerin 

hizmetinizdeyiz.

Özel günleriniz için Rezervasyonlarınızı 
yaptırmada geç kalmayınız.

Piyanist Şantör: ÖZCAN - ERSEL UDİ: HAMZA

AT A M ER TURİSTİK TESİSLERİ A.Ş.
Tel: 30432 - 34593 - 94 - Fax: 34597



S £ SAHtBÎ VE SORUMLU MÜDÜRÜ B
kadri güler

X YLI 20 SAYI 960 FÎYATı 2000 TL. KDV Dahil
KURULUŞ • 16 HAZİRAN 1878

Gazetemin Basın Ahlak Yasasına Uyar. rj
Wie^s«»^îB^ffi^^3ia^sBWT.Be^aesc:3&aî3Si.«;awi-
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I Bebe çocuk ve Garson Giyimde zengin I 
I çeşit ve kalitesiyle | 

Adnan Giyim jJR? j
E â

■R fa

1
20 Mayıssan itibaren Yeni Pazaryeri j 

girişinde hizmetinizdedir. |

ADNAN KÖSE |
TEL : 4-0385 1

E

Sosyal Sigortalar Kurumu Gemlik Hastanesi 
Satın Alma Komisyonu Başkanlığından

Hastam em iz in 8 aylık öğle, akşam ve sabah yemekleri kapah teklif usulü 
ile ihale suretiyle bir lokantaya verilecektir.

Yemek ihalesi 2T.5.1993 Perşembe günü saat 13.00’de yapılacaktır. İhaleye 
katılacak lokantalar en sen teklif mektuplarını 27 S.1993 günü saat ll.Oû'e ka* 
dar vermeleri rica olunur.

1- Muhammen bedel (8 aylık) KDV dahil 1.092.848 OOO -TL olup geçici te
minat (% 3) 32.785.000 - TL’dir.

8- İhaleye iştirak ötmek isteyen lokantalar tekliflerini hazırlarken 3 700 - 
TL,İlk damga pulunu tekliflerine yapıştırıcaklar.

1- Teklif mektuplarında öğle, akşam ve sabah yemeklerinin fiyatları ayrı 
ayrı ve KDV dahil veya hariç olarak belirtileceklerdir, öğle ve akşam ye
mekleri aynı fiyat olacaktır.

4- ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar tekliflerini hazırlarken;
Tekliflerini mühürlü zarf içersine koyarak üzerine isteklinin adı ve açık 

adresi yasılacak, teklifi ihtiva eden bu mühürlü zarf istenen diğer belgeler 
ile beraber* ikinci bir sarfa konularak kapatılacak ve istekli tarafından firma 
kaşesi ile kaşeloneeektir.

Dış zarfın üserinodo isteklinin adı ve soyadı yazılacaktır. .
5- Tekliflere eklenecek belgeler

a) Gemlik hudutları içinde ikametgâh adresi
b) Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair kasa tahsil fişi veya banka 

teminat mektubu
6- ihaleden doğacak her türlü masraf karar pulu bedeli sözleşme pulu 

bedeli vs. ihaleyi kazanan firmaya aittir.
?• ihale üzerinde kalan firma kesin teminat olarak geçici teminatın %3*ü- 

nü daha yatıracaktır.
t* Firmanın yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde geçici teminatı 

kuruma irat olarak kaydedilecektir.
8- Kurumumuzun izni olmadan ihale üzerinde kalan firma bir başkasına 

yükümlülüğünü devredemez.
18- Hastanemiz mutfağı faaliyete geçtiği taktirde ilgili lokanta ile olan söz

leşme faaliyet tarihi itibariyle sona erdirilecektir.
11- Yemek ihalesine ait şartnameler Hastanemiz Malzeme Servisinden te

min edilecektir.
11- Kurumurnuz 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabi olmayıp ihaleyi ya

pıp yapmamakta, dilediğine yapmakta yahut kısmen yapmakta serbesttir.
İlan olunur.

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
GEMLİK HASTANESİ

SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

EK POLİKLİNİK
Daha önce iki kat ruh 

şatlı alınan ek poliklinik 
inşaatının üçüncü kat iz 
ninin verilmesi amacıyla 
proje değişikliği yaparak 
Belediyeye müracat edil
di. Devlet Hastanesi Baş 
hekimi Doktor Vedat Ök- 
ter, gün geçtikçe geliş
mekte olan hastanenin 
daha uzun yıllar ilçeye 
hizmet verebilmesi için 
bu girişime başvurdukla
rım söyledi.

Tam teşekküllü eksik
siz bir Tıp Merkezi kur
mak amacında oldukları 
nı tekrarhyan Başhekim 
Ökter, bu amaç İçin ara- 
Dksız çalıştıklarım bildir 
dİ. \ _____________

İLAÇTA 
ması kaldırılmalıdır» de
di.

Eczacılar Odası Şube 
Başkanı Mutman, Sağlık 
sisteminde özelleştir
me konuşulurken, halkı 
mızın özellikle genel sağ 
lıksigortası kapsamına a 
İmmasını istiyorum. Ge 
nel Sağlık Sigortası uy 
gulaması- başlarken Bağ 
Kur,, Emekli Sandığı ve 
SSK’nin da aynı şemsi
ye altında toplanacağına 
İnanıyoruz. Köylerde ya
şayan tarımla uğraşan 
İnsanlarımıza da, en u- 
cuz Hacı vermekten yana 
yız» dedi.

BAfSAĞUğl
KAFOĞLU AİLESİNE ve ŞİRKETİMİZE UZUN 

YILLAR HİZMET VERMİŞ DÜRÜST; İNSAN

SÜLEYMAN DURALIN
ÖLÜMÜNÜ ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENMİŞ BULUNU 

YORUZ.

MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET DURAL 
AİLESİNE, ARKADAŞLARINA, MESLEKTAŞ 
LARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

KAFOĞLU AİLESİ
KAFOĞLU SABUN SANAYİ AJŞ.

Öğrenciler Armağanlarını
Aydemir ve Esra Kocaman dereceleri paylaştılar. 
Öğrencilere armağanları Tibel Otel’de düzenlenen 
bir törenle verildi.

Törende Rotary Kulübü dönem Başkanı Nail 
Örgün tarafından öğrencilere kol saati hediye 
edildi. Törene Gemlik Lisesi Edebiyat öğretmeni 
Nurhan Bektör’de katıldı. Törende konuşan Ro 
tary Kulübü Başkanı Nail örgün, öğrencileri eği 
tim, öğretim ve araştırmaya teşvik amacıyla bu 
tip kompozisyon, şiir ve resim çalışmalarını ara 
lıksız devam ettireceklerini söyledi.

Fikret Oto Elektrik
YENİ DÜZENLEMESfYLB OTO ELEKTRİK 

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SİZLERE 
HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYA*

TBL. : 31 001 GÜMRÜK BÎNASI ARALIĞI



19 Mayıs’ı Kutladık
CEMAL GIRGIZ (GEMLİK) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 

ve Gençlik ve Spor Bayramının 74. ncü yıldönümü yapılan 
törenlerle kutlandı.

Törenler sabah saat 08.00’de yapılan çelenk koyma töre
ni ile başladı. İstiklâl Marşı’nın okunması ve saygı duruşun
dan sonra saat 09.30’da ilçe stadında yapılan törenlerle de
vam edildi.

Devamı Sayfa 4 de

Marmara Birlik Genel Müdürü Seymen’den Kemal Kılıç’a açık mektup

İddianın ispatlayın
Mudanya Kooperatifindeki satışla ilgili iddialar üzerine, gazetemiz aracılığıyla
Tiiccar Kemal Kılıç’a açık mektup gönderen Marmara Birlik Genel Müdürü Bekir 
Seymen, dedikoduları yalanladı.

• Seymen açıklamasında, basın* yapılan iddiaların ka- 
nıthnmastnı isteyerek, havuz başında satılan zeytinin 
1991 yılı, lüx tip ve 219 ton olduğunu, satışın ise 
12 bin liradan yapıldığını söyledi

* Kemal Kıltç’ın sandık kırıp torba parçalama olayını 
yapanları açıklamasını isteyen Genel Miidür, “Böylece 
Birliğe en büyük iyiliği yapmış olursunuz,, dedi.

Konu ile Açık Mektup 2. Sayfamızda

Lamba kıranların neşesi kaçtı

KORDONA PLASTİK
LAMBA TAKILDI

Geçtiğimiz yıl Temmuz aymda açılışı yapılan 
Muammer Aksoy Kordonundaki lambaların kendi
ni bilmez tarafından kırılması üzerine, Gemlik Be<-
lediyesi önlem alarak plastik Jamba koruması tak
mak zorunda kaldı.

Muamemr Aksoy Kordonuna ışıl ışıl görüntü

25 Yaşındaki kıza tecavüz etmiş

61‘lik Azgının yaptığına
Gemlik’in Engürücük 

Köyünde çiftçilik yapan 
61 yaşındaki İbrahim Ya
şar, 6 aydan beri evlene
ceğim vaadiyle kandırıp 
dost hayatı yaşadığı Nur
can Coşkun (25) un şi
kayeti üzerine tutuklan
dı.

Engürücük Köyündeki 
zeytinlikte Nurcan Coş- 
kun’u sıkıştıran 61’lik

çapkın İbrahim Yaşar, 
zeytinlikte elinden kaçır
dığı kızı zeytniliğe yakın 
bir ahırda yakalayarak 
tecavüz etti.

Olaydan sonra jandar
maya koşan genç kızın 
şikayeti üzerine mahke
meye çıkarılan kart zam
para İbrahim Yaşar’ın 
ilk karısından 8, ikinci

bakın..!
karısından da 2 çocuğu 
bulunduğu öğrenildi. Ya- 
şar’m Engürücük Köyün
de çiftçilikle uğraştığı, 
aynı zamanda da mevlüt- 
lerde Kur-an’ı Kerim o- 
kuduğu bildirildi.

Mahkemece tutukla
nan Yaşar’ın, genç kızla 
yaklaşık 6 aydır dost ha
yatı yaşadığı belirlendi.

2 adet ruhsatsız silah ele geçti

Polis’ten
Operasyon

Polis tarafından yapı
lan kontrollerde 2 adet 
ruhsatsız silah ele geçiri
lirken, bir milyon 400 
bin lirada para cezası ke
sildi.

Geçtiğimiz hafta ilçe 
giriş ve çıkışlarında, tar- 
fik polisi tarafından ya
pılan kontrollerde, tra- 
fik’e uymayan 6 araç 
trafikten men edildi. Ha
talı sürücülere de 1 mil-

verenr yaklaşık 300 adet aydınlatma lambasını zevk 
için özellikle geceleri kırılması üzerine harekete 
geçen Belediye yetkilileri, cam lamba korumaları
nın maddi külfeti altında ezilince, plastik koruma 
takmak zorunda kaldı.

Plastik lamba korumaları geçtiğimiz hafta Be
lediyece görevlendirilen elemanlar tarafından de
ğiştirildi.

Belediye Başkanı Nezih Dimili, kırılan her ka
mu malının vatandaşın cebinden çıkan para oldu
ğunu hatırlatarak “Gemlikimizin yüz akı olan kor
donumuzu korumalıyız” dedi.

Cumhuriyet İlköğretim Okulunu yakın takibe aldı.

KAYMAKAM’DAN DENETİM
yon 400 bin lira para ce
zası kesildi. Bu arada çe
şitli yerlerde yapılan ara
malarda da Emir Kaya-

Eğitime büyük önem 
veren Kaymakam Orhan 
Işın, yapımı devam eden 
Cumhuriyet İlköğretim 
Okulunu yakın takibe

aldı.
Geçtiğimiz hafta Cum

huriyet Mahallesi Manas
tır Mevkiinde yaptırılan 
okula yine giden Işın,

ANAP’lı Kadınlardan
Bayram Armağanı

ANAP Gemlik Kadın Komisyonu üyeleri, par
tilerinin 10. ncu kuruluş yıldönümünü Hamidiye 
İlköğretim Okulunda düzenledikleri çayla kutla-

Devamı Sayfa 4'te

Şantiye Şefi Fırat Bar- 
las’tan son gelişmeler 
hakkında bilgi aldı. 4 
katlı okulun birinci ka
tının çıkıldığım ve be
tonlarının atıldığını gö
rünce memnunluğunu di
le getiren Kaymakam I- 
şm, okulun biran önce 
bitmesinin, ilçede öğren
ci fazlalığı olan bir çok

• Devamı Sayfa 4 te

oğlu (23) ve Çetin Bay
rak (53) adlı şahıslar, 
ruhsatsız tabancalarıyla 
beraber yakalandılar.

Kayaoğlu’nun üzerin
de Simith Veston marka 
ruhsatsız tabanca bulu
nurken Bayrak’m üzerin
den de 7.65 mm. çapında 
laz yapımı tabanca çıktı. 
Adliyeye sevkedilen silah- 
şörler tutuklandılar.

HBB’dc Alevileri kötüleyen yayında konuşmuştu

“Provokatörler Yargılanmalıdır”
CEMAL KIRGIZ (GEMLİK) HBB Televizyo

nunda yayınlanan “Yüksek Tansiyon” adlı prog
ramda, Aleviler hakkında sert görüşler bildiren İs
tanbul eski vaizlerinden Haşan Ali Buldan’a tepki
ler devam ediyor. Gemlik Tuncelililer Demeği ve 
SHP İlçe Yönetimi birer bildiri yayımlayarak Bul- 
dan’ı kınadılar.

Erhan Akyıldız’m yönettiği programda, Alevi
ler hakkında “Mum söndü ayinleri yaptıkları” ve 
“İslamiyetin dışında sayılmaları” konusunda gö
rüş belirten Haşan Ali Buldan ve sansasyonel prog
ram yaratma çabasında olduğu öne sürülen HBB’yi 
kınadıklarını bildiren Tuncelililer Demeği ve SHP 
ilçe teşkilatı, olayı protesto ettiklerini söylediler.

Tuncelililer Demeği Başkanı Zeynel Bakır, 
yaptığı açıklamada, “Alevi toplumuna çağdışı bir 
edayla kin ve nefretle saldıran, Haşan Ali Buldan’ı 
ve onu kendi bünyesinde yaşatmış. Önemli görevle 
donatılıp diyanetin yüksek mercilerine gelebilmiş. 
Böyle bir zatın, yani seviyesizleşmiş Haşan Ali 
Buldan’ı ve buna seyirci kalan Diyanet’! protesto

Devamı Sayfa 4 te

HAFTAYA BAKI!?

Gemlik Kazanı
Kadri Güler

Haftalık yazılarıma bazı ara veriyorum.
Dostlar bu nedenle bana sitem ediyor...
Günlük yazı yazmak zor ama, haftadan haf- 

tay yazmak daha zor...
Özal’ın ölmesinden sonra, Cumhurbaşkanlığı 

sorunu da krizsiz çözüldü. Şimdi gözler DYP’de 
kimin Genel Başkan olacak sorusunda.

DYP deki bu sorun önü.nüzdeki günlerde 
berraklaşacak ve çözüme kavuşacak.

- Siyasi partilerin kongreleri DYP ve ANAP'ta 
bitti tl kongrelerini tamamlayan bu partiler, Bü
yük kongrelerine hazırlanacaklar. Asıl hazırlık 
1994 seçimleri olacak.

* 4e
SHP İlçe örgütünde kongre heyecanı yeni 

başladı.
Delege seçimleri yapılıyor. Kulağımıza geldi

ğine göre ilçe Başkanlığına - süpriz isim Diş Be
kimi Mehmet Semerciler hazırlanıyor.

Cemal Kırgız geçen hafta eski SHP ilçe Baş
kanı Erkan Mutman’a “Aday mısınız” sorusunu 
yönettiğinde, “Benim adayım Mehmet” yanıtını 
almış. Mehmet Parlak’ta bunu doğrulamış. SHP’de 
İlçe Başkanlığı için yeni isimler delege seçimlerin
den sonra ortaya çıkabilir.

ANAP’m 10 Kuruluş 
Yıldönümü Kutlandı

CEMAL KIRGIZ (GEMLİK) ANAP Gemlik 
Kadın Komisyonu üyeleri 21 fakir öğrenciyi baştan 
aşağı giydirdiler.

Hamidiye İlköğretim Okulundan seçilen 21 ilk
okul, öğrencisine ayakkabı, tişört ve çorap alan ha
nımlar bu yardım için 2,5 milyon lira para harca- 
diler.

ANAP Gemlik Kadın Komisyonu Başkam Hati
ce Başaran, yardımların devam edeceğini belirte
rek, Hamidiye İlköğretim Okulundan başlayan 
yardımların diğer okullardaki fakir öğrencilere de 
yapılmasıyla devam edeceğini söyledi. Başaran, 
Nisan aymda- İstanbul’a yapılan geziden elde edi
len parayla, bu yardımın yapıldığını belirterek, ö- 
nümüzdeki ay içinde yapılacak gazete toplama 
kampanyasından elde edilen gelirlede yardımların 
devam edeceğini bildirdi.

Devlet Hastanesinin bir ektiği daha kapandı

Bevliye Uzmanı göreve başladı

Devamı Sayfa 2 de

Trolcülere Aman Yok
Gemlik Kaymakam’ı Orhan Işın, 

basın toplantısında, kaçak avlanma ve 
yapılan mücadele bakında bilgi verdi.

Kaymakam Orhan Işın. \

düzenlediği 
trol’le ilgili

ârmutlu.
bozburun açıklarında Karacabeyli balıkçılar Sadık 
Keçe ve Ali Keçe’nin trol’le avlanırken yakalan
dıklarım ifade ederek, bu balıkçılar hakkında yasal 
işlemin başlatıldığını bildirdi. Kaymakam Işın, bu 
hafta içinde aynca GEMPORT ve Gemlik Limanı
na yanaşan gemilerde sintine tesbiti yaptıklarını 
ve gemilerin temiz çıktığım kaydetti.

Kaymakam Işm, bu güne kadar yapılan mü
cadele hakkında da bilgi vererek şunları söyledi :

Devamı Sayfa 4 te

gjTAŞI GEDİĞİNE

Bevliye uzm^m bulunmayan Gemlik Devlet Hastanesine
Op. Dr. Melih Denizli atandı.

9 
9
9

İzmir 9 Eylül Tıp Fakültesi’nden ilçeye atanan Bevliye 
Uzmanı Op. Dr. Melih Denizli, Hastanenin bir açığını daha 
kapatmış oldu. Denizli Hastanenin il kve tek Bevliye Uzman Jp 
doktoru oldu., ı . . £

Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Vedat Ökter’de, 
Hastanenin bir iki branş dışında eksiğinin kalmadığını belir- £ 
terek, bu branşların da hizmete girmesi konusunda çalışma- 
lara devam ettiklerini söyledi, ökter, 1 yıl içinde hastanenin %

ŞAPKA...
Demirel değişti, değişmez tartışma
ları sürüyor...
Zihniyetini, davranışını bilmem 
ama. .
Birşeyin değiştiği ayan beyan belli...
Şapkası...
Fort idi. Melon oldu...

9rtan T,ameA

eksiksiz olacağını vurguladı.

1
£ 
£
41



Körfez
SAYFA :25 MAYIS 1993 SALI

SAYIN KEMAL KILIÇ’A 
AÇIK MEKTUP

HAFTAYA BAKIŞ

Gemlik Kazanı
Kadri Güler

11 Mayıs 1993 günlü Gemlik Çağrı ile 7 ve 18 
Mayıs 1993 tarihli Bursa Marmara Gazetelerinde, 
«Marmarabirlikte Milyarlık Vurgun, Yağma ve Yolsuz
luk» başlıklı yazılarda Kemal Kılıç'a atfen yayınlanan 
suçlama ve iddiaların tamamen asılsızdır, gerçekle 
herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Nitekim, Sayın Kılıç’ın bana göndermiş olduğu 
21.5.1993 tarihli mektupda;

—«Ben, Bayilere duble zeytin yerine, lüx zeytin 
yollandı», ye

—«İddia olunan konularda, Bakanlık Müfettişleri 
olaya el koydu» demedim, itirafında bulunmaktadır.

Ayrıca, Sayın Kılıç Bursa Marmara Gazetesinin 
21.5.1993 günlü nüshasında neşredilen bir yazıda da, 
«Yağmayı duyan Gemlik Zeytin Borsası Başkanı ile 
Ticaret Odası 2.ci Gurup Meclis Üyeleri de Marmara 
birlikteki yağmaya katılarak payına düşeni aldılar» i- 
fadesinin kendisine ait olmadığını, beyan etmektedir.

Elbette ki Sn. Kılıç’ın, uzun seneler beraber ça
lıştığı yakın arkadaşlarına karşı böyle düşünmesi 
mümkün olamaz?

Ancak, iddiaya göre; Marmarabirlikte bir yağma 
ve yolsuzluk iddiası vardır. Mudanya Kooperatifimiz
den zeytin aianlar arasında Sn. Kılıç’ın uzun yıllar 
beraber çalıştığı değerli arkadaşları da vardır.

Şayet bir yağma olayı mevcut ise, bu yağmaya 
Sn. Kılıç’ın yakın arkadaşları da katılmışlardır.

İşte burada, kendisine güvendiğim ve takdir et
tiğim Gemlik Zeytin Borsası Başkanı ile Ticaret Oda
sı Meclis Üyelerine tarihi bir görev düşmektedir.

Bu değerli arkadaşlarımdan, Basın huzurunda 
bu asılsız ve de çirkin iddiaların kamuoyuna açıklan
masını bekliyorum. Özellikle rica ediyorum.

Gerçeyi, gerçek neyse sadece onu açıklasınlar 
lütfen. Biz, Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak ko
nuyu, Bursa Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirdik.

Tüm suçlamaların asılsız ve gerçek dışı olduğu
nu, 18 Mayıs 1993 günü Marmarabirlikte yapmış ol
duğum Basın Toplantısı ile Kamuoyuna duyurmuştum

Tekrar da olsa, bir iki konuda ayrıntılı bilgi sun
mak istiyorum:

1- Mudanya Kooperatifimizden iddia olunduğu i 
gibi Bin tonun üzerinde değil, 1991 yılına ait 219 ton i 
Lüx zeytin satılmıştır.

2- Mudanya Kooperatifimizdeki bu satışlar, 1990^ 
yılına ait Lük zeytin bittikten sonra gerçekleşmiştir. | 
(Bu kesindir.) i

Bekir SEYMEN 
Marmarabirlik Genel Müdürü

3- 14 Tüccarımıza zeytin satışı yapılmıştır. (İsim
leri bellidir) Biz şartlarımızı yerine getiren her tücca
ra satış yapılmış olup, hiç bir tüccarın talebi, başka 
Partili olduğu için geri çevrilmemiştir.

4- Marmarabirlik yılda iki defa (Ocak ve Tem
muz ayları) ürüne zam yapar. Lüx zeytin satış figtı, 
Ocak ayında yapılan zamma göre 12 bin liradır. Ba- 
yilerimizle yaptığımız sözleşme gereği, Temmuz ayı
na kadar bu fiattân zeytin satmak mecburiyetinde
yiz. Satılan Lüx zeytinin kalibrajı iddia     edildiği gibi 
380 değil, 400 - 420 dir. Bayilerimiz© 12 bin Tl.den 
sattığımız bu fiat içersinde ambalaj, işçilik ve nakliye 
hizmetleri vardır. Halbuki Tüccara sattığımız 12 bin 
liralık satış fiatı içersinde bu hizmetler yoktur, tüc
cara aittir. Yani Marmarabirliğin lehine bir satıştır. 
Marmarabirlik daha fazla kar sağlamaktadır.

12345

5- 400 - 420 kalibre Lüx zeytinin pazardaki satış 
fiatı iddia olunduğu gibi 22 - 24 bin lira değildir. İs
tanbul ve Ankara Zeytin Piyasasında Lüx zeytinin sa
tış fiatı 14 - 15 bin Tl. dir.

1

6- Marmarabirlik, İhale Yasasına tabi değildir. 
Birlik Yönetim Kurulu Kararıyla , havuz bazında da 
her zaman zeytin satabilir. Karar mercii Birlik Yöne
tim Kuruludur.

1

7- Sayın Kemal Kılıç, bazı tüccarların Bayileri- 
mizden satın aldıkları zeytin sandıklarını kırarak, nay
lon torbalarını değiştirip haksız kazanç sağladıkları 
iddiasında bulunmaktadır. Ben düşünemiyorum, belki 
olabilir?

1— Birliğimize bağlı ERDEK ve MARMARA- 
! ADASI Kooperatiflerinin ERDEK depolarında 
I 27.05.1993 Perşembe günü saat 11.00’de ihale yapıl- 
| mak suretiyle Gemlik Tipi KARMA kalite zeytin 
I satışı yapılacaktır.

2— İhaleye iştirak için geçici teminat 2.000.000 
TL. olup; Birliğimiz ve Erdek Kooperatifi veznesine 
yatırılabilir. ’,^ı

3— İhaleye ait şartname İnönü Caddesi-- İ- 
negöl Çarşısı Kat 4 BURSA adresinde bulunan 
Birliğimiz Ticaret Müdürlüğü ile Mudanya, İznik, 
Gemlik, Orhangazi, Erdek, Edincik, Mürefte Koo
peratifleri Müdürlüklerinden temin edilebilir.

4— Satılacak zeytin 1991 yılı ürünüdür.
5— Birliğimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanu

nuna tabi değildir.

İnsanlar içtikleri süte göre karakter sergiler. Ki
mileri helal süt emmiştir, dürüst çalışır. Sayıları az da 
olsa bazıları da haram süt emmiştir, sandık kırar, tor
ba değiştirir.

İşte burada da görev size düşüyor Sn. Kılıç,
Sandık kırarak, torba değiştirerek, zeytin üreti

cisinin. hakkını yiyen O kişileri, bana veya Bakanlığı
ma belgeli olarak bildirirseniz inanınız Marmarabirii- 
ğe en büyük iyiliği ve yardımı yapmış olacaksınız.

met

i

Ben bu göreve, birkaç kişiye veya guruba hiz- 
etmek için gelmedim.
Hiç kimsenin endişesi olmasın.
Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ve fedakar Per- 

sönelim ile, sayıları yüzbinleri aşan Zeytinciler Ailesi
nin hakkını korumağa ve ürünlerinin bekçiliğini yap
mağa devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Belediye yaz atağında Atatürk kordonu yen: 
, çehreye kavuşacak. Ara yollar yapılıyor. Başkan 

Dimili, yeniden adaylığa hazırlanıyor, sözleri ka
laklarıma geliyor. Bunu delegeler belirleyecek ta
bii... Son söz delegelerin.

Gemlik'te geçen hafta silahlar yine konuştu.
Bursa basını Gemlik için “Teksas” deyimini 

kullanıyor. Olaysız gün geçmiyor...
İlçede bilhassa işadamları çevresinde huzur

suzluk devam ediyor.*
Bu huzursuzluk son iki yıldır yavaş yavaş 

büyüdü.
Bazı İş adamları huzursuzluğu yaratanlara 

karşı kendi kendilerini korumanın yöntemlerini 
bulmağa çalışıyor, yanlarına paralı adamlar tutuyor 

Geçen yıl Kapaklı'da öldürülen işadamının 
katilleri daha bulunamadı.

Zorla senet kırdırma, haraç istemelerin bo
yutlarının büyüdüğünü duyuyoruz.

Bunları İlçe yöneticileride duyuyordur. İş 
adamlarının kuruluşlarıda Ticaret Odası da

N'j yaparlar orada. Bunlar iş adam sorunları 
değil mi.

I ■ ' <

9 Sayın Otomobil ve Araç 
3 Sahipleri Mutlu Aküde Olay |

*»3û Haziran 1993 tarihine kadar tüm^
Mutlu Akü çeşitlerinde peşin satışta|

9% 10 indirim Çağlar Ticaret'te 4 

^Özel Araçlara 18 ay garanti
^Ticari Araçlara 12 ay garanti

i
Mutlu Akü Çağlar Ticaretken alınır ? 

^Ker Türlü Oto Elektrik Malzemeleri^
ve Oto Aksesuar Çeşitleri 

Çağlar Ticaret'te

^İstiklâl Cad. No, 117/B Tel : 34291

i 
4 
İ 
İ 
4
A

^(Kaymakamlık Lojmanı karşısı) Gemlik'

MARMARA ZEYTİN TARIM SATIŞ 
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Elema Aranıyor
Elektrikçi Kalfası, Resepsiyona Belboy 
ve çamaşırhanede çalışacak Erkek 
Ütücü ve çamaşırcı aranıyor

DUYURU

S'H'F İLÇE BAŞKANLIĞINDAN

ATAMER TURİSTİK 
TESİSLERİ

TLF : 34593 GEMLİK

9*
OLAY * SABAH 
BURSA HAKİMİYET

| 9 MİLLİYET « CUMHURİYET 
HÜRRİYET GAZETELERİNDE9* 

9 
9
E ilan ve reklamlarınız için

Partimizin delege seçimleri aşağıdaki takvime 
göre yapılacaktır. Tüm üyelerimizin ilan edilen 
gün ve saatte Gürle İş Merkezindeki Parti Merke
zimizde hazır bulunmaları önemle duyurulur.

YÖNETİM KURULU ADINA 
İlçe Bşk. MEHMET PARLAK

— 26 Mayıs 1993 saat 20.oo Balıkpazarı, Cumhuriyet 
D.Subaşı, Orhanîye, Mahalleleri

— 27 Mayıs saat 20.oo de Halitpaşa, Kayhan, Yeni, 
Hisar Mahalleleri

— 28 Mayıs 1993 saat 20.oo de Hamidiye Mahallesi
— 29 Mayıs 1993 saat 20.oo de Osmaniye Mahallesi

Gemlik Trafik Şube Müdürlüğünden almış olduğum 
(E) sınıfı ehliyetimi ve Gemlik Nüfus Müdürlüğün 
den almış olduğum Nüfus Cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.

9 bizi arayın
9

s

Mehmet Erdoğan

9
fKÖRFEZ REKLAM
9 TEL : 31797 GEMLİK

ELEKTRONİK

£ 
£ ALI ÜZMEZ

i 
i 

'i ıj 1

i
SOYADI DÜZELTMESİ

Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.4.1993 gün 
993/222 esas 993/167 sayılı kararıyla Akar olan 
soyadım SERCAN olarak değiştirilmiştir.

Fahrettin Akar
Velaeti

Eyüp Akar

M®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Ağrı İli Hamur İlçesi Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım Nufus cüzdanımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Feyat Doğan

RENKLİ TV’NİZE 99 PROGRAMLI O.S.D.’Lİ 
KUMANDA (EKRAN GÖRÜNTÜLÜ) 
900.000 Yerine 700.000 TL TAKILIR. ;

i

TES : 32539 YENİ ÇARŞI NO. 23 GKMLÎK

$®®®®®®®®®®®®®®®®®-®®'®&
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Teşekkür
Mağazamızın açılışım çiçek ve 

katılımlarıyla onurlandıran dostlarımıza 
teşekkür ederiz.

ADNAN «İYİM

MİLTON
AİLE ÇAY BAHÇESİ

1993 SEZONUNU BAŞLATTI

Ailenizle birlikte müzikli huzur içinde dinlenebileceğiniz 
ve unutamayacağınız anlar dolu bir ortam...

Yaz Sezonunda Yapacağınız Nişan - Düğün Sünnet ve özel 
Günleriniz için Rezervasyonlar Başladı

üzülmemek için arzuladığınız günü
Şimdiden ayırmada acele edin

Tel: 31071
Hükümet Konağı Karşısı Gemlik



8AHÎBI VE SORUMLU MÜDÜRÜ 
KADRİ GÜLER

w YIL 20 SAYI 961 FİYATI 2000 TL. KDV Dahil 
KURULUŞ : 1« HAZİRAN 197S 

Gazetemi* Basın Ahlak Yasasına Uyar.
^■ttg^g^TegmgBgitawwc!BFa2iM,ı ııgar “gflfc

j SSrffez 1 [
YÖNETİM MERKEZİ :

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

Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797
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| Bebe Çocuk ve Garson Giyimde zengin ı 
çeşit ve kalitesiyle î

I «। «

Adnan Giyim 1
f ' «

l 20 Mayıssan itibaren Yeni Pazaryeri
| girişinde hizmetinizdedir.
K . *

f ADNAN KÖSE |
t 4 1l TEL : 40385 19 f» i

ANAP’lı Kadınlardan
dılar.

Elleri ile hazırladıkları kek, pasta ve börekler
le Hamidiye İlköğretim Okuluna giden ANAP’lı ka
dınlar, burada yaptıkları küçük bir törenle kuru
luşlarının 10. ncu yıldönümünü kutladılar. ANAP 
Kadın Komisyonu Başkanı Hatice Başaran, 1994 
yerel seçimlerine bir yıldan daha az zaman kaldığı
nı belirterek, çalışmadan hızlandırdıklannı söyledi. 
Başaran, komisyon üyeleri olarak bu tip vesilelerle 
sık sık biraraya geldiklerini anlatarak, ANAP’a en 
az eşleri kadar yardımcı olmaya çalışacaklannı bil
dirdi.

Öte yandan, ANAP’lı Kadınlar, düzenledikleri 
çaydan sonra okuldaki yoksul 40 öğrenciye tişört 
hediye ederken, 15 öğrenciye de ayakkabı verdiler. 
Kadınlar, ayrıca süt günü nedeniyle 100 öğrenciye 
de süt dağıttılar.

Trolcülere aman yok
“Denizimizin ve deniz ürünlerinin yok olması

na göz yummayacağız. Mücadelemiz hergün arta
rak devam etmektedir. Denetimlerimiz Su Ürünleri 
Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, Balıkhaline çıkı
şında, ya da botla devriye gezerek yapümaktadır. 
Bugüne kadar, 130 kasa boy yasağına uymayan 
hamsi balığı Mâliyeye, Gemlik ve Karacabey’de 21 
kişi trolle avlanmaktan 7 adet suç aleti ile, 8 kişi 
yasadışı algama ile, 2 balıkçı motorunun ışıkla av
cılık yapması gerekçesiyle, yeni zıpkınla ve tüple 
dalış yapan 4 kişi savcılığa sevk edilmiş, hakların
da yasal işlem yapılmıştır. Bunun dışında da 3 trol 
denize terk edilmiş halde bulunmuş, bunların biri 
imha edilmiştir. Kanunlara uymayanın gözyaşına. 
bakamayacaktır”

Kaymakamdan
okulu rahatlatacağını 

söyledi.
Kaymakam Orhan Işın 

okulun 4 katlı 20 derslik
li bir ilköğretim okulu o- 
lacağını, okulda aynca, 
çok amaçlı kapalı spor

denetim
salonu, kütüphane ve la- 
boratuvarın yanı sıra ge
niş okul bahçesinin bulu
nacağını kaydetti. Işın, 
okulun bitiminde tahmi
ni 6,5 milyar liraya mal- 
olacağını -bildirdi.

Provakatörler
ediyoruz. Alevi sünni toplumunu karşı karşıya ge
tiren bu gibi provakatif eylemlerin tekrarlanma
ması için Haşan Ali Buldan yargılanmalıdır. Ayrı
ca, tarihler boyu Anadolu alevisinin dini inançları
nı ve yaşam tarzlarını, gerek resmi ideoloji, gerekse 
diyanet sorumluları bilmelerine rağmen, alevilere 
yapılan bu saldırılara karşı duyarsız kalmaktadır
lar. Bu konuda yetkiili kurum ve kuruluşları göre
ve çağırıyoruz” dedi.

SHP İlçe Başkanı Mehmet Parlak’ta her konu
nun mutlaka tartışılması gerektiğini, ancak, tartı
şılırken kişisel görüşler yerine bilimsel ve tarihsel 
değerlere önem verilmesi gerektiğini bildirerek, 
HBB televizyonunun programına çıkan Haşan Ali 
Buldan’m konuşmasını talihsizlik olarak nitelen
dirdi.

Fikret Oto Elektrik
YENİ DÜZENLEMESİYLE OTO ELEKTRİK 

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SİZLERE 
HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

KURTUL SPOR KULÜBÜ 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin yıllı kolağan genel kurul top
lantısı 13.06.1993 günü saat 21.00 de Kurtul Köy 
kahvehanesinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 1 hafta son
ra aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.
GÜNDEM : Yönetim Kurulu |

1— Açılış,
2— Saygı duruşu,
3— Divan teşekkülü,
4Yönetim ve denetim kurullarının raporlarının 

okunması,
5—,Tüzüğün 6. maddesinin (d) fıkrası ile 9. mad

desinin (a) fıkralarının değiştirilmesi,
6— Yönetim ve denetim kurullannm ibrası,
7— Yeni yönetim ve denetim kurullannm seçimi,
8— Dilek ye temenniler,
9— Kapanış.

AKYILDIZ
AtLE GAZİNOSU

Düğün - Nişan Sünnet Cemiyetlerine 
verilir. Rezervasyonlar başlamıştır.

19 Mayıs'ı kutladık
Stad‘da düzenlenen törenlerde, bu yıl içinde spor karşı

laşmalarında başanh olan öğrencilere plaket, kupa ve madal
yaları verildikten sonra geçit töreni ve Gençlik şöleninden 
sonra program sona,erdi.

Gece de, ilçede Garnizon Komutanlığı, taraf indim fener 
alayı düzenlendi.

TEL : 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

DÜZELTME

Geçen hafta yayınlanan gazetemizin 2. sayfasında
ki «Gayri Menkulün» açık arttırma ilanının 2. satış 
tarihini 21-6-1993 olarak düzeltiriz.

BÜFEDE ÇALIŞACAK 2 BAYAN ELEMAN 
ARANIYOR.

Tel : 30039
İskele Meydanı No. 4 Gemlik
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