
Marmara Birlik’teki satışlarla ilgili olarak Ticaret Borsası 
Başkanı Osman Sarışen açıklama yaptı.

“Sorumsuz Kişilerin
Konuşmaması Gerekir,,

Kurşunlu - Gemlik Arası Minibüs Seferleri
I Gemlik Kurşunlu arası minibüs seferleri Kurban Bayra
mımda başlıyor.
| Öz Kurşunlu Minibüs Taşıyıcılar Kooperatifi Başkam 
Fettah Kuluatlı, yaptığı açıklamada, daha önce sadece Bur- 
sa’ya sefer yaptıklarını belirterek, bundan böyle Gemlik’e de 
hizmet götüreceklerini söyledi. Çift saatlerde Kurşun’ludan 
tek saatlerde Gemlik’ten hareket edeceklerini bildiren Kulu- 
atlı, fiyatın şimdilik 6 bin lira olarak belirlendiğini söyledi, 

ı Gemlik’ten Kurşunlu’ya ilk defa yapılacak olan devamlı 
seferler ilçede sevinç yarattı. .

* TİCARET BORSASI BAŞKANI OSMAN SARI- 
ŞEN, MESLEKİ KURULUŞ OLAN BORSA’NIN 
TÜM FONKSİYONLARININ SÜRDÜĞÜ SIRA 
DA, YETKİSİZ VE SORUMSUZ KİŞİLERİN 
ULU ORTA KONUŞMALARININ KAMU OYU
NU TANITTIĞINI, BORSA’YA DA ZARAR 
VERDİĞİNİ SÖYLEDİ.

Marmarabirlik Mu
danya Şubesi hakında ya
pılan yolsuzluk iddiaları
na açıklık getirmek, üze
re basm toplantısı düzen
leyen Gemlik Ticaret Bor- 
sası Başkanı Osman Sa- 
nşen, Borsamızı ilgilen
diren bir konuda yetkisiz 
ve sorunsuz kişilerin ko
nu ile ilgili ulu orta ko
nuşmaları, kamuoyunu 
yanılttığı gibi mesleki ku 
ruluşlara da zarar ver
mektedir. “Çamur at izi 
kalsın” anlayışıyla yapı
lan bu tür ucuz ' dediko
duların, şerefi ve haysi
yetiyle ticaret yapan in
sanlara zarar verdiği gibi

bu lafları söyleyenlere de 
bir şey kazandırmamak
tadır.” dedi.

Gemlik Gürle Han’
daki Borsa’da geçen haf
ta Salı günü düzenlenen 
toplantıda konuşan Ti
caret Borsası Başkanı Os
man Sarışen, olayın ger
çek yüzünü şöyle özetle
di. “Söz konusu lüks tipi 
zeytinleri Marmarabirlik, 
Türkiye’deki tüm bayile
rine ambalajlı olarak nak 
liye dahil 12 bin 960 lira
ya satmaktadır. Bu satış
lardan da bayilerine alış 
vadelerine göre yüzde 6 
ile 9’a varan iskontolar 
uygulanmaktadır. Amba-

DYP ve SHP İlçe Merkezine siyah çelenk bıraktılar

SUNĞİPEK'TE MAAŞ KRİZİ
CEMAL KIRGIZ (GEMLİK) Gemlik 

Sunğipek Fabrikası işçileri Toplu Sözleş
me görüşmeleri sırasında kendilerine va- 
ad edilen 8 aylık maaş farkları ve teşvik 
ikramiyelerini alamayınca, DYP ve SHP 
ilçe binalarına siyah çelenk bırakma ey
lemi yaptılar.

Petrol-İş Şube Sekreteri Nuri Han’la 
birlikte bayram öncesi paralarını alma 
umuduyla fabrika bahçesinde bekleyen 
işçiler, saat 17.00 de Genel Müdürlük ta
rafından paraların verilemeyeceğinin bil
dirilmesi üzerine, yürüyüşe geçmek iste
diler. İşçiler, Gemlik Dörtyol’da fabrika

HAFTAYA BAKIŞ

BAYRAM.,
Kadri Güler

Bugün Bayram,
İslam toplumlan bu büyük bayramı inançları 

doğrultusunda kutlayacak.. Mutluluğu, huzuru 
arayacak.. Barışı bulma istemleri ise yine hava 
da kalacak...

Dini Bayramlar, kişilere hep çocukluğunu a<- 
nımsatır...

Bizler, 50’11 kuşağın çocukluğunu yaşadık.
O günlerin tadını, heyecanını hiç unutmam...
Annemin günler ünce başlayan ev temizliği. 

Tahta merdivenleri arap sabunu ve tahta fırça 
ile silmesi, halıları, perdeleri yıkamasını, camla 
nn ayna gibi parlatılması...

Arife sabahı saat 04.00’de kalkıp bakır tepsilere 
açılan ev baklavası telaşını, bayram gelmeden 
evin üst katındaki odaya kilit altma alınması...

Babamızın elimizden tutup traş için bizi İzmir 
Berberi Haşan amcaya götürmesi, eve gelince de

Devamı Sayfa 4’te | x,

* BİRLİĞİN SATIŞLARININ, KURUMUN MEV 
ZUATLARI DOĞRULTUSUNDA YAPILDIĞINI 
SÖYLEYEN SARIŞEN, EL ALTINDAN SATIŞ 
YAPILDIĞI İDDİASININ DOĞRU OLMADIĞI 
NI, BİRLİĞİN DEDİKODULARLA SATIŞLARI 
DURDURMASININ) YANLIŞ OLDUĞUNU) SÖY 
LEDİ. ■'

laj, işçilik, nakliye ve is- 
konto giderleri de dahil 
edilirse tahmini 3 bin 300 
lira masraf söz konusu
dur. Yani Marmarabirlik 
12 bin 960 liralık zeytin
de eline 9 bin 600 lira geç
mektedir. Tüccara havuz 
başında yüzde 1 su payı 
düşülmeksizin satışa su
nulan 12 bin liralık zey
tin için kasasına net bu 
para girmektedir. 610 
milyar lira faizli kredi 
borcu olan bir kuruluşun 
karlı bir şekilde elindeki 
malı satarak borcunu ö- 
demeye çalışmasından da 
ha doğal ne olabilir ki. 
Marmarabirlik daha kar

lı olması sebebiyle havuz 
başında tüccara mal sat
mıştır. Bu satış kurumun 
kendi mevzuatları doğ
rultusunda tüccarlara da 
ha önceden duyurulmuş
tur. Bu tür ilanlar borsa- 
mız kanalı ile olmadığı 
gibi bu güne değin böyle 
bîr istek de olmamıştır. 
İddia edildiği gibi, Birlik 
yönetiminin bazı tüccar
lara satışı tüm tüccarlara 
duyurmayarak el altın
dan satış yaparken men
faat sağladığı doğru de
ğildir. 1990 yılı mahsulü 
zeytinleri Birlik yöneti-

Devamı Sayfa 3’te

çıkışında polis tarafından durduruldular. 
Daha sonra tekrar toplanan bir grup iş
çi, yaptırdıkları siyah çelengi, DYP ve 
SHP parti binalarına bıraktılar. SHP 
parti binasmda kimsenin bulunmaması 
nedeniyle belenk bir süre kapıda kalır
ken, DYP İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım, 
çelenk koyma eylemine müdahale etmek 
zorunda kaldı.

İşçileri parti binasına çağıran DYP 
İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım, Petrol-İş 
Bursa Şube Başkanı İsmet Yiğit ve Şube 
Sekreteri Nuri Han’dan, konu hakkında

Devamı Sayfa 3’te

Özonur Dershanesinde 
gerçekleşti

Seviye Belirleme
Sınavları Yapıldı

Gemlik Özonur Fen 
Dersanesi ilk, orta ve lise 
U9)pU9j3ç} 
için düzenlediği seviye

Devamı Sayfa 4’te

Halk Eğitim 
Sergileri

Yazısı Sayfa 4’te

Şehir Kovboyları 
Cezaevinde

Yazısı Sayfa 4’te

Faruk Güzel’den
Okul Sözü

Yazısı Sayfa 4’te

Borusan’da 
Feci kaza

Gemlik Borusan Fab 
rikası Askon Tesislerinde 
meydana gelen olayda, 
İlhan Alan (32) adlı genç 
işçi vûiç kopması sonucu 
demir altında kalarak ha 
yatmı kaybetti.

Olay geçtiğimiz haf
ta Pazartesi günü saat 
17.00 sıralarında meyda
na geldi. Askon Tesisle
rinde yaklaşık 2 aydır ça 
lıştığı öğrenilen evli ve 
bir çocuk babası İlhan A- 
lan, vinç’le çatı direkleri
ni istiflerken, vinç hala
tının kopması üzerine de
mirlerin altında kalarak 
feci şekilde can verdi.

Mesai bitimine çok 
kısa süre meydana gelen 
feci olayda hayatını kay
beden İlhan Alan-ın ce
sedi Gemlik Devlet Has- 
tnaesi morguna kaldırıl
dı. Gemlik Hisar Mahal
lesi Hisar Siteleri D Blok 
Daire 8’de oturduğu tes- 
bit edilen evli ve 1 çocuk 
babası İlhan Alan’ın ölü
mü büyük üzüntü yarattı

Kumla Yaza hazırlanıyor

20 Bin Metre Kare
Parke Döşendi

K. Kumla’da alt ya
pısı biten yerlere parke 
taşı döşeme çalışmaları 
devam ediyor.

K. Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, bu 
yıl beldeye 20 bin metre
kare beton parke yol dö
şendiğini belirterek, İske
le Meydanı ve çevresinin 
de önümüzdeki günlerde 
biteceğini bildirdi. Güre, 
kanalizasyon parsel bağ-

Devamı Sayfa 4’te
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DYP İlçe Başkanı Basın toplantısı yaptı

“GEMLİK’E GEREKEN

NEYSE YAPILACAK,,
CEMAL KIRGIZ (GEMLİK) 30 Mart’ta yapı

lan kongrede yönetime seçilen DYP İlçe Başkanı 
Yüksel Yıldırım, parti binasmda düzenlediği basın 
toplantısıyla 2 aylık çalışmalarını açıkladı. Yüksel 
Yıldırım, ilçe sorunlarım bildiklerini belirterek, 
“Gemlik’e gereken neyse yapılacaktır. Biz hizmet 
için seçildik” dedi.

ij Devamı Sayfa 4’te

Sungipek'te Toplu
Sözleşme imzalandı

KİPLAŞ ile Petrol-Iş 
Sendikası arasında yak
laşık 9 aydır süren görüş1- 
meler sonuçlandı. Görüş
meler işverenin öngördü
ğü şekilde imzalandı.

Petrol-İş Şube Başka

nı ismet Yiğit, görüşme
lerin uzaması üzerine yak 
laşık 15 gün önce Gemlik 
Sunğipek Fabrikasına gi
derek grev kararım as
mıştı. Yiğit, burada yap

Devamı Sayfa 4’te

EĞİT-SEN’DEN OKUL HİZMETLERİNE DESTEK |

“Terfi Farkı simit parası,,
CEMAL KIRGIZ (GEMLİK) Eğit-Sen Gemlik 

Temsilciliğinden yapılan açıklamada, okullardaki 
hizmetlilerin çok zor şartlar altında çalıştıklarını 
ve karşılığım alamadıkları belirtildi. Eğit-Sen Gem
lik Temsilciliği Hizmetli Komisyonunun hazırladı
ğı rapora göre, toplanan Eğit-Sen Yönetim Kurulu 
okullarda çalışan hizmetlilerin katıldığı toplantıda 
komisyon raporu hakında görüş bildirildi.

Devamı Sayfa 4’te #

1 ‘Ya iş versinler
ya organlarımı alsınlar,>

CEMAL KIRGIZ (GEMLİK) İstanbul’da şo
förlük yaparken, çalıştığı şirketten çıkarılan, bir 
daha da iş bulamıyan Yalçın Bulut (24), eşi Serpil

Devamı, Sayfa 4’te 1
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E NE ZORUNA... 2
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HAZİRAN 1993 SALI
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Atnmer 
Turistik Tesislerinde 
Evlenmek, Nişanlanmak, Sünnet 

olmak bir başka zevk, 
Restaurantımızda 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 
DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN KURBAN BAYRAMINI 

KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERİZ.

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

DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN KURBAN BAYRAMINI 

KUTLAR, SAĞLIK VE MUTLULUKLAR DİLERI.Z

KÖRFEZ
Matbaacılık ve 

Ambalaj Sanayii
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SUNĞİPEKTE MAAŞ KRİZİ ‘Surumsuz Kişilerin Konuşmaması Gerekir,,

bilgi aldı. Yiğit, Sümerbank Holding’le 
Petrol-îş arasında 8 ay süren toplu iş gö- 

I rüşmelerinin 27 Mayıs’ta sonuçlandığını 
hatırlatarak, bu görüşmeler sırasında iş- 

; veren temsilcileri tarafından kendilerine
vaad edilen ve 28 Mayıs’ta verilmesi ge
reken 8 aylık maaş farkı 3 milyon lira ile 
bir maaşlık teşvik primlerini alamadık
larını söyledi. Yiğit, Sunğipek’te çelışan 
560 işçinin ve ailelerinin bayram' öncesi 
mağdur edilmemesi gerektiğini anlata
rak, tek umutlarının iktidardaki siyasi 
partiler olduğunu vurguladı.

Konuyla ilgileneceklerini belirten 
DHP İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım da, 
Başbakan Vekili Erdal İnönü’yü araya

rak durumu iletmek istedi.
İnönü’nün toplantıda olması nede

niyle, Başbakanlığa faks çektiren Yıldı
rım işçileri kimsenin mağdur durumda 
bırakamıyacağını öne sürerek, konunun 
takipçisiolacak lannı vurguladı. Yüksel 
Yıldırım, siyah çelenk koyma eylemine- 
ise üzüldüğünü bildirerek, böyle bir ey
lemi yapmadan önce kendilerine duru
mun anlatılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, işçilerin bayram öncesi 
alacağı bildirilen maaş farkları ve teşvik 
primlerinin, Halk Bankasına teminat 
mektubu verilmediği için ancak bayram
dan sonra ödenebileceği belirtildi.

minin daha önceden aldı
ğı .karar doğrultusunda 
tüm kooperatiflerinde sa
tışa sunulmuştur: 1990 yı 
lı mahsulü zeytinlerin ta
mamını satan Mudanya 
kooperatifi, 1991 yılı mah 
sulu zeytinlerin satışına 
geçmiştir. Bu satış için 
hiç bir tüccara çağrıda 
bulûnulmamiştır. Konuyu 
takip eden tüccarlar kü
rümün istemiş oludğu 
şartları yerine getirip zey 
tinleri satın almışlarıdr”

Ticaret Borsası Baş
kanı Osman Sanşen, Mar 
marabirlik’i savunmadık
larını ve hatasız oldukla
rını belirtmediklerini a- 
çıklayarak konuşmasına 
şöyle devam etti’. “Tica
retle uğraşan insanların 

hak ve menfaatlerini ko
rumaları çok doğal bir o- 
laydır. Oradan mal alan 
hiçbir tüccar hırsızlık yap 
mamıştır ki suçlansınlar. 
Marmarabirlik Koopera
tiflerinden mal alan tüc
car arkadaşımız çoğu za
man şartnamelerdeki a- 
ğır şartlar sebebiyle çök 
büyük oranlarda zarar et 
inişlerdir. Zarar, ticaret 
erbabı için ne kadar is
tenmeyen bir netice ise, 
kar da o kadar doğal bir 
sonuçtur. Bütün bu olay
ların süregeldiği bir or
tamda birlik yönetimi hiç 
bir anlam veremediğimiz 
bir karar almış ve satış
larını durdurmuştur. Si- 
yaset'en alındığına inan
dığımız bu karar konuya 
bir şaibe var havası estir- 

miştir. Bu lüzumsuz spe
külasyonların doğmasına 
neden olmuştur.” dedi.

Ticaret Odası olarak 
problemleri çok iyi bildik
lerini bildiren Sanşen, 
ard niyet taşımadan olay 
lann üzerine gidebilecek 
bir yehet olduklannı vur
gulayarak, “Hiç bir kişi 
ve kuruluşun şahsımıza, 
temsilcisi olduğumuz Gem 
lik Ticaret Borsası mane
vi varlığına zarar getire
cek beyan ve davranışla
rına izin veremeyiz. Bu
güne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da başta 
zeytinci esnafımız olmak 
üzere tüm üyelerimizin 
hizmetine amade olduğu
muzu bildirir, hepinize 
saygılar sunarız.” şeklin
de konuştu.

ULUDAĞ SÜTHANESİ
İSMAİL — OSMAN EMEÇ

SÜT YOĞURT T. YAĞI 
PEYNİR ÇEŞİTLERİ!

BAL, YUMURTA ZEYTİN 
SUCUK, SALAM PASTIRMA

TOPTAN VE PERAKENDE

TÜM GEMLÎK’LİLERİN KURBAN 
BAYRAMLARINI KUTLAR, DAHA NİCE 
SAĞLIKLI BAYRAMLAR GEÇİRMENİZİ 
DİLERİZ.

Tel : 31151 Ev. 33493-34982
Demirsubaşı Mh. Çeşme Sk. No. 31 GEMLİK

AKYILOIZ
AİLE GAZİNOSU

TÜM DOST VE MÜŞTERİLERİNİN KURBAN 
BAYRAMINI EN İYİ DİLEKLERİMLE KUTLAR, 
ESENLİKLER DİLER. '

Düğün - Nişan Sünnet Cemiyetlerine 
verilir. Rezervasyonlar başlamıştır.

Tel : 30039
İskele Meydanı No. 4 Gemlik

S.S. Gemlik Manastır, Güzel Yapı 
Kooperatifi 11 Nisan 1993 günü yaptığı 
olağan Genel Kurul toplantısında" Koope 
ratifimizin tasfiyesine karar vermiştir

Tasfiye nedehiyle Kooperetifuniz- 
den alacağı veya borcu bulunanların Tas 
fiye Kurulu Başkanı Ali Kaya’ya müra
caatları ilanen duyurulur.

TASFİYE KURULU

Ali Kaya
Manastır Güzelyalı Öğret
menler Sitesi B Blok Nö. 7

GEMLİK

PRELLİ BAYİİ

Arslan Ticaret
DEMİR — ÇİMENTO — PROFİL — SAÇ

OERLİKON ELEKRODLARI 
TOPTAN — PERAKENDE

SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN 
KURBAN BAYRAMINI KUTLAR, 
MUTLULUKLAR DİLERİM:

İSMAİL ARSLAN

İstiklal Cd, Tel .Tel : 32065). GEMLİK

| Sayın Otomobil ve Araç
| Sahipleri Mutlu Aküde Olay| 
f^30 Haziran 1993 tarihine kadar tüm^ 
9 ' < ®

Mutlu Akü çeşitlerinde peşin satışta £
||% 10 indirim Çağlar Ticaret'te 

^Özel Araçlara 18 ay garanti 
gpTicari Araçlara 12 ay garanti

£

İ 
%

99> Mutlu Akü Çağlar Ticaret’ten alınır £
9
g» Her Türlü Oto Elektrik Malzemeleri
9 
9
9

ve Oto Aksesuar.Çeşitleri 
Çağlar Ticaret'te

g «2 BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
|İstiklâl Cad. No, 117/B Tel : 34291
9 
9 (Kaymakamlık Lojmanı karşısı) Gemlik

Fikret Oto Elektrik
YENİ DÜZENLEMESİYLE OTO ELEKTRİK 

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SÎZLERE 
HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

TEL : 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

M I L T O N 
AİLE ÇAY BAHÇESİ 

1993 SEZONUNU BANLATTI
Ailenizle birlikte müzikli huzur içinde dinlenebileceğiniz 

ve unutamayacağınız anlar dolu bir ortam...

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

Gemlik Halkının Kurban Bayramını Kutlar, 
Sağlık ve Mutluluklar Dileriz.

Tel : 31071
Hükümet Konağı Karşısı Gemlik
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Halk • Eğitim
• Halk Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü’nce açılan 
kurs sonu sergileri’nin a- 
çılışlan devam ediyor. 
Öğrencilerin 1 yıl boyun
ca uğraş verdikleri Giyim 
Makina Nakışı, Batik, Pi
ko, El Sanatları branşla
rındaki el emeği göz nuru 
ürünleri göz kamaştırıyor 

Gemlik’te ilk olarak 
köylerden başlanan açılış 
lann sonuncusu önceki 
gün K. Kumla beldesinde 
yapıldı. Makina Nakışı 
branşında öğrenim gören 
28 genç kız, öğretmenleri

Sergileri
Fatma Arslan’la birlikte 
çalışmalarını büyük bir 
gururla sergilerlerken, 
sempatik davranışlarıyla 
da sempati-topladılar. Bü 
yük ilgi gören serginin a- 
çıhşını yapan Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işm 
yaptı.

Açılışta konuşan Or
han Işın, başta Belediye 
Başkanı Eşref Güre, öğ
retmen ve öğrenciler ol
mak üzere, kursa ilgi gös 
teren velilere de teşekkür 
etti.

Terfi Farkı simit parası
Okullarda çalışan hizmetlilerin sorunlarının 

çözümü için sendikalardan başka yol olmadığının 
açıklandığı toplantıda komisyon raporunu açıkla
yan Eğit-Sen Şube Başkanı Abdullah Çelik, 
Eğitim-İş kolunda çalışa nhizmetlilerin aldıkları 
yetersiz ücret ve ağır çalışma koşullan nedeniyle 
devletin ücretli kölesi durumuna düşürüldüğünü 
öne sürerek, şöyle dedi,

“Bir yıllık terfi farkı olarak 4 biıl 500 lira, iki 
simit parası verilen insanlık onuruyla bağdaşma
yacak maaşı vermeyen devlet sıra işe gelince hiz
metli kadrolarını boş tutarak, iki üç kişinin işini 
bir hizmetliye yüklemektedir. Bir kişinin iki veya 
üç kişinin işini yapmasına olanak yoktur. İşlerin 
aksaması doğaldır. İşler aksayınca da okul idaresi 
öğretmenle sürtüşme kaçınılmaz olmaktadır. Böy
le durumlarda ise fatura hizmetlilere kesilmekte
dir. İlçemizde çalışan hizmetlilerin çoğu kadrola
rının bulunduğu okulların dışında görev yapmak
tadır. İstekleri dışında kaymakamlık oluruyla gö
rev yerlerinin değiştirilmesi bu insanların sorunla
rına yenilerini eklemektedir.” dedi.

Eğit-Sen Şube Başkanı Abdullah Çelik, hiz
metli ve kalorifercilerin, sağlık sorunlarına da eği- 
linmediğini belirterek, tozdan ve mikroptan koru
yacak giysi ve maske verilmediğini, iş yerinde duş 
yapma olanağının sağlanmadığını söyledi. Çelik, 
çalışma sürelerinin de haftada 40 saat olmasına 
rağmen 55-60 saati de geçtiğini ifade etti. Hizmet 
Ulerin, görevlerinin dışında marangozluk, elektrik
çilik, tamircilik gibi işlerde de çalıştırıldığına dik
kat çeken Çelik, bu çalışma şartlan altında hizmet 

• veren bu işçilere devletin sahip çıkmasını istedi.
Eğit-Sen Şube Başkanı Abdullah Çelik, “Bu 

sorunlann tek çözümü sendikalaşmak, birlikte güç
lü bir şekilde haklan elde etmekle sağlanır. Tüm 
hizmetli arkadaşlanmızı sorunlarını bilen çözüm 
yollan üreten Eğit-Sen çatısı altında örgütlenmeye 
davet ediyorum.” diye konuştu.

Gemlik’e Gereken Neyse
Yönetime gelir gelmez Başbakan Demirel’in 

Gemlik’! ziyareti sırasında kendisine ilçenin sorun
larıyla ilgili oldukça geniş açıklamalı bir dosya ver
diklerini ifade eden Yıldırım, bu sorunlann büyük 
bir bölümünün hallolduğunu, kalanların da yeni 
Başbakan’ın seçiminden sonra gerçekleştirileceği
ni bildirdi.

Gemlik Armut! u çevre yolu kamulaştırma 
bedellerinin karayollanna çıkartıldığını anlatan 
Yıldırım, K. Sanayi Sitesine de 3,5 milyar lira öde
nek verildiğini belirtti. Devlet Hastanesi’ne rönt
gen cihazı ve yeşil kart için 100 milyon liralık öde
neğin ve Bağ-Kur’dan alınacak 700 milyonluk öde
neğin de yeni Başbakan seçiminden sonra gelece
ğini de bildiren DYP İlçe Başkanı, haberleşme ko
nusunda da atılım yaptıklarını kaydetti.

PTT HİZMETLERİ
DYP İlçe Başkanı Yüksel. Yıldırım, Kapaklı, 

Hayriye ve Selimiye Köylerini kapsayan 500 abone
lik santralin monte edildiğini, yine Hamidiye Kö
yüne de santral konulacağını öne sürdü. Yıldırım, 
Kurşunlu Köyü PTT’sinin Müdürlük olduğunu, 
Gemlik merkezle birlikte Umurbey’in de santralle
rine ek yapıldığını kaydetti.

Köyler hakkında yapılan çalışmalara da deği
nen DYP İlçe Başkanı, Köy hizmet binaları, camii, 
okul, tuvalet vb. ihtiyaçları için, Yeniköy, Hamidi
ye, Kurtul, Fıstıklı, Şahinyurdu, Fevziye, Şükriye 
ve Katırlı Köylerine 10’ar milyon lira gönderildiği
ni belirtti. Yıldırım, Armutlu-Mecidiyeköy yolunun 
asfaltlama çalışmalarının sona erdiğini kaydede
rek, diğer asfaltlanacak yolların da 1994 programı
na alınacağını söyledi. Yıldırım, ilçenin tüm sorun
larının takipçisi olduklarını vurgulayarak, hedefle
rinin sorunsuz bir Gemlik yaratmak olduğunu id- 
söyledl.

Faruk Güzel'den okul sözü
İlçenin 20 bin nüfuslu Osmaniye Mahallesinin 

okul ihtiyacının karşılanması için işadamı Faruk 
Güzel harekete geçti.

Gemlik Kaymakamı Orhan Işın’ı makamında 
ziyaret eden Faruk Güzel, okul alanının bulunma
sı halinde binanın tüm masraflarını üstleneceğini 
söyledi. Güzel, bulunacak alan, en güzel okulu yap 
maya çalışacağını ifade ederek, Gemlik’e ayrıca yi
ne yer bulunması halinde bir fakirevi yapabilece
ğini kaydetti.

Kaymakam Orhan Işın’a okul sözü veren Faruk 
Güzel, Gemlik’li olarak ilçeye kalıcı şeyler yapmak 
için her türlü fedakarlığa katlanılması gerektiğini 
belirtirken, Kaymakam Işm’da, Güzel’e bu girişi
minden dolayı teşekkür ederek, yer için Bursa Va
liliği ve Milli Eğitim Müdürlüğüyle Gemlik Bele
diye Başkanlığına müracaat edeceğini, konunun 
en kısa sürede çözüme kavuşması için gayret sar- 
fedeceğini söyledi.

Şehir Kovboyları Cezaevinde
CEMAL KIRGIZ (GEMLİK) Gece havaya ateş 

eden Yılmaz Turan (31) ile Hakan Çetintaş (18) 
adlı şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildiler.

Olay geçtiğimiz hafta 16 VD 192 plakalı kam
yonetle Kumla’ya giderken yolda gördüğü çalgıcı 
çocukları arabasına alan Yılmaz Turan Manastır 
Mevkii Akçan Petrol Tesisleri önüne geldiğinde, 
çalgıcı çocuklarının müziğiyle aşka gelerek havaya 
6 el ateş etti. Gemlik Emniyet Müdürlüğüne yapı
lan ihbar sonucu yakayı ele veren genç kovboy’uıı 
Orhangazi’de beyaz eşya tamir servisinde çalıştığı 
bildirildi.

Öte yandan arkadaşlarıyla birlikte 16 E 8624 
plakalı aracın içinde oturan Hakan Çetintaş’ta dev 
riye gezen polislerin şüphe üzerine yaptığı arama
da üzerinde 1 adet Vizör marka ruhsatsız tabanca 
ve muşta tertibatlı bıçak ile yakalandı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğüne getirilen sanıklar 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak 
cezaevine gönderildiler.

Ya iş versinler ya
Bulut (24) le birlikte iş arıyor. Yalçın Bulut, eşi: 
nin de Böbreklerinden rahatsız olduğunu ve mut
laka ameliyat olması gerektiğini belirterek, “Çal
madık kapı bırakmadık. Ankaralarda, Adanalarda, 
her yerde iş aradım bulamadım. Şimdi Gemlikte
yiz. Kimse bana iş vermiyor. Bari organlarımı al
sınlar. Eşimi kurtarayım.” dedi.

Aslen Malatya’lı olan genç çift, 8 aylık çocuk
larını da işsizlik, parasızlık yüzünden kaybettikle
rini anlatarak, İstanbul’da Demir Anonim Şirke- 
ti’nde şoförlük yaptığını, günde 16-17 saat çalışıp, 
karşılığını alamamasına rağmen, yine de işten çı
karıldığım belirterek, bir iş ve başlarını sokacak 
küçük bir ev bulmaları halinde çok mutlu olacak
larını söylediler.

Bulut çifti, genç oldukları dolayısıyla iş iste
meye gittikleri yerlerde yanlış anlaşıldıklarını da 
kaydederek, hayırsever vatandaşlardan yardım 
beklediklerini söylediler.

$unğipek‘te
tığı konuşmada, Gemlik 
Sunğipek Fabrikası çalı
şanlarının Sümerbank’ın 
diğer iş kollarında çalışan 
işçilerle karıştırılmaması 
gerektiğini belirterek, Sun 
ğipek’in kar eden bir ku
ruluş olduğunu vurgula
mıştı.

İsmet Yiğit, Sümer- 
bank Holding yöneticile
rinden yüzde 150 zam ta
lebinde bulunduklarını a- 
çıklamasına karşın, toplu 
sözleşme görüşmeleri iş
verenin öngördüğü birin
ci 6 ay için yüzde 23 artı 
600 bin, diğer aylar için 
de yüzde 30 artı 600 bin 
şeklinde ve 27 aylık bir 
süreyi içine alacak şekil-

20 Bin Metre Kare
lantısı için İller Banka
sından para gelmeyince 
400 milyon lirayı beledi
ye bütçesinden verdiğini 
bu yüzden bazı bölgelerin 
alt yapı ve parke döşeme 
çalışmalarının yarım bı
rakıldığını söyledi.

K. Kumla Belediye

Toplu
de sonuçlandı.

Tarafların, Ankara’
da anlaşmaya varması ne 
deniyle Sunğipek Fabri
kasına asılan grev kara
rının indirilmesi bekleni
yor. 9 ay süren yoğun top
lu iş sözleşmesi Sümer- 
bank Holding işkolunda 
çalışan 700 işçiyi kapsı
yor. Bu işçilerden 560 ta
nesi Gemlik Sunğipek 
Fabrikasında .görev yapı
yor. Toplu iş sözleşmesine 
göre Sümerbank işkolla
rında çalışan işçinin en 
düşük aylığı 4 milyon 300 
bin lira olurken, en yük
sek işçinin eline 5,5 mil
yon lira geçecek.

Parke Döşendi
Başkanı Eşref Güre, yaz 
çalışmaları hakkında da 
bilgi vererek, ıslah edilen 
dereboyunun ışıklandırı
lacağım, daha önce pazar 
yeri olarak kullanılan a- 
lanın da çay bahçesi, perk 
ve tuvalet olarak düzen
leneceğini bildirdi.

I HAFTAYA BAKI!?

BAYRAM..
Kadri Güler

banyo yapmamız...
Yeni ayakkabı ve giysilerimizi baş ucumuzda 

sabaha dek saklamamız...
Bayram sabahının heyacanıbir başka..
Erkenden kalkıp babamızla birlikte Bayram Na 

mazına gitmemiz.. Eğer Kurban Bayramıysa bir 
de evdeki Kurbân telaşını sormayın...
bekleyip...

Bunlar tatlı düşler..
Akrabalara gidip el öpmek, verilen paralarla 

Hastane Bahçesine gidip, Zeynel Amcamın dön 
me dolabına binmek, tüfek atmak, çıkıyor çıkıyor 
çekmek...

Sonra paytonla şehir turuna çıkmak., Isa'nın 
oisikletine binip turlamak...

X X X
Günümüz çocukları sanımn bu zevkleri tada 

mıyor. Şanssızlar...!
Onlar çağın yeni eğlenceleri, Tv. ve bilgisayar

larla (olanağı olanlar tabi) oynamakla meşguller..
Gemlik’te çocukluğumuzun Bayramlarının geç 

tiğ-i gibi bir Bayram yerine ihtiyacı var.
Bunu Belediye ilgililerinden beklemek çocukla 

rın hakkı..
Bu duygularla tüm okurlarımın Kurban Bayra 

mini kutlarım...

Seviye Belirleme Sınavları Yapıldı
belirleme sınavları sona 
erdi.

Anadolu, Fen Lisele
ri ile yüksekokullara öğ
renci hazırlamak amacıy
la imtihan tecrübesinin 
kâzandınldığı seviye be
lirleme sınavlarına yak
laşık bin ilkokul öğrenci
si ile, 250 lise öğrencisi 
katıldı.

Dersane Müdür Yar
dımcılarından Doğan Üç- 
lertoprağı yaptığı açıkla
mada, yıl başından beri 
yapılan uygulamanın, e- 
ğitime olumlu etki yaptı
ğına dikkat çekerek, öğ
rencilerin sınav tecrübe
sinin artırıldığını ve bu
nun da başarıya yolaçtı- 
ğmı söyledi.

72 NOLU GEMLİK ZEYTİN TARIM SATIŞ 
KOOPERATİFİNDEN

İLAN

Kooperatifimiz stoklarında mevcut 1990 mahsu 
lü DUBLE kalilte (43Ü-460) Zeytinlerin teminat! 
mektubu karşılığında havuz başında 60 gün vade 
li ve 1500 kg.dan az olmamak kaydıylada peşin 
bedelle satışına başlanmıştır.
KDV hariç 8000.-TL/Kg. olup, satış hakkında me 
sai saatleri dahilinde Kooperatifinizden bilgi! alı 
nabilir.

İlgililere ilan olunur.

EN İYİ DİLEKLERİMİZLE ÜYELERİMİZİN 
VE GEMLİKLİLERİN KURBAN BAYRAMINI 
KUTLAR, MUTLULUKLAR DİLERİZ.

S.S. GEMLİK ESNAF
VE KEFALET KOOP.

YÖNETİMİ KURULU

GEMLİK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME 
BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Gemlik Köylerine Hizmet Götürme Birliğince 
kullanılmakta olan, A seri 0101-0200 numaralı 
tahsilat makbuzu kaybolmuştur.

Hükümsüzdür.

İSİM DÜZELTMESİ

Gemlaık Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.4.1993 
gün 993/222 esas 993/167 sayılı kararıyla Sercan 
olan Adım EYÜP SERCAN olarak değiştirilmiştir.

Fahrettin AKAR 
Velaeti

Eyüp Sercan AKAR

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

(Selamettin LEVENT



1 HAZİRAN 1993 SALI

Gemliklilerin
Bayramını kullar, 
sağlık muliuluk, huzur dolu 
günler getirmesini dileriz.
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GEMLİK Liman ve 
Depolama 
işletmeleri A.Ş.
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Bayramınızı kullar, 
sağlık ve başarılı 
günler dileriz.
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Bursa İplikçilik A<Ş
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SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜRÜ

kadri güler
YU 20 SAYI 962 FjİYATI 2000 TL. KDV Dahil *

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973
Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar. t
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YÖNETİM MERKEZİ ;

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

' Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797 
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1 HAZİRAN 1993 SALI SAYFA : 6

Muhterem Gemlik Halkının 
Kurban Bayramlarını Kutlar, 
Sağlık ve Mutluluklar Dileriz

DYP Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu

Not: Bayramlaşma Bayramın 2. günü [saat 14,oo -16,oo 
arası yapılacaktır.

Gemlik Halkının Üye ve Delegelerimizin 
Kurban Bayramını Kutlar, Sağlık ve 
Mutluluklar Dileriz.

SHP Yön. Kur Adına 
Mehmet Parlak

Not : Bayramlaşma Bayramın 2 günü Saat 12,oo - 14.oo 
arası yapılacaktır.

Gelmik Halkının Kurban Bayramını Kutlar, 
Sağlık ve Mutluluklar Dileriz.

DSP Gemlik İlçe 
Yönetim Kurulu

Not : Bayramlaşma Bayramın 2. günü saat 14.oo - 16,oo 
arası yapılacaktır.

Gemlik Halkının Kurban Bayramını Kutlar, 
Sağlık Mutluluk ve İşlerinde Başarılar 
Dileriz.

CHP Gemlik ilçe 
Yönetim Kurulu

Not : Bayramlaşma Bayramın 2. günü saat 14.oo - 16.oo 
arası yapılacaktır

Not. 6 Haziran 1993 günü Yeşil Yürüyüş adı altında Genel 
Başkanımız Deniz Baykal ve M.Y.K. üyeleri saat 12,oo de 
Parti binamızda olacaklardır tüm Gemlik’lilere duyrulur.

KAHRAMAN
GIDA VE ELEKTRO MARKET

TÜM DOST VE MÜŞTERİLERİNİN KURBAN 
BAYRAMINI EN İYİ DİLEKLERİMLE KUTLAR, 
ESENLİKLER DİLER.

TEL : 34479-37259

Mrk. Yeni Sahil Kafoğlu Apt. Blokları No. 6

Şube. Kumla yolu Demiriz Ecz. yanı GEMLİK

EN İYİ DİLEKLERİMİZLE ÜYELERİMİZİN 
VE HALKIMIZIN KURBAN BAYRAMLARINI 
KUTLAR, DAHA NİCE SAĞLIKLI VE MUTLU 
BAYRAMLAR GEÇİRMELERİNİ DİLERİZ.

GEMLİK ŞOFÖRLER VE 
OTOMOBİLCİLER ODASI 

YÖNETİM KURULU

EN İYİ DİLEKLERİMLE DOST VE
MÜŞTERİLERİMİN KURBAN BAYRAMLARINI
KUTLAR, DAHA NİCE SAĞUKLı VE 
MUTLU BAYRAMLAR GEÇİRMELERİNİ 
DİLERİM.

EMİR DOĞRU

DOĞRU NAKLİYAT



MARMARA BIRLJK’TEN ZEYTİN SATIŞI

Duble Zeytine Alici Aranıyor
Gemlik 72 nolu Marmarahirlik Zeytin Tarım Kooperatifi 

stoklarında mevcut 1990 yılı duble zeytin satışlarına 
başladı. -

Kooperatif yetkilileri yaptıkları açıklamada duble kalite 
zeytinlerin teminat’ mektubu karşılığında havuz başında

Devamı Sayfa 4’te

Baykal Yeşil Yürüyüş turunda Gemlikle uğradı İlçe Başkanlığına Mehmet Kaptan

“Birleşmeye acil
getirildi.,.

BPD KURULDU

ihtiyaç var”
★ SHP GENEL BAŞKANI ERDAL İNÖNÜ'

NÜN EYLÜL KURULTAYINDA GENEL 
BAŞKANLIĞA ADAY OLMIYACAĞINI A- 
ÇIKLAMASI ÜZERİNE İLK KEZ GEM
LİK'TE GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLAYAN CHP 
GENEL BAŞKANI DENİZ BAYKAL, İNÖ
NÜ'NÜN ERKEN KARAR ALDIĞINI BE
LİRTEREK "HAYIRLI OLSUN" DEDİ.

★ İNÖNÜ'NÜN ŞOK AÇIKLAMASI ÜZERİ
NE SHP İLCE BAŞKANI MEHMET PAR
LAK, ŞAŞKINLIĞINI GİZLEMİYEREK 
"NE OLACAĞINI BİLEMİYORUZ" DER
KEN, CHP İLÇE BAŞKANI FİKRET 
KUMRAL, "UFUKTA SOLDA BİRLEŞME 
GÖZÜKÜYOR" DEDİ. DSP İLCE BAŞKA
NI ALİ ALTINTAŞ'TA "İNÖNÜ'NÜN KA
RARI SHP'NİN İC MESELESİDİR" ŞEK
LİNDE KONUŞTU.

Eski Başbakanlardan 
Adnan Menderes’in oğlu 
Aydın Menderes’in kur - 
duğu Büyük Değişim Par 
tisi’nin Gemlik ilçe Teş - 
kilatı, Bayramın 2 nci gü 
nü düzenlenen törenle a- 
çıldı.

Mehmet Kaptan’ın ön
cülüğünde açılan BDP’nin 
açılışına parti kurucu ü- 
yelerinden Semih Pala ve 
Bayram Safıca’nın yanı 
sıra çık sayıda veni üye 
katıldı. ANAP’la aynı bi - 
nada bulunan BDP’nin a 
cıhşmda konuşan kurucu 
üyelerden Semih Pala, 
partilerinin kuruluş aşa
masında olduğunu belir
terek, 60’a yakın ilde ör

gütlendiklerini, tabana ya 
yılarak, üye kaydı’ yaptık 
lannı kongrelerinden son 
ra büyük kongreyide ya
parak 1994 genel yerel se 
çimlerine iddialı şekilde 
hazırlanacaklarını söyle
di.

Semih Pala, «Demokra 
si ve Hürriyet prensibi
mizdir. Değişen ve med
yayla teknolojisi ile küçü 
len dünyada klasik parti
cilik ve politikacılık anla 
yışı bitmiştir. Biz klasik 
yelpazenin dışında demok 
rasiye inanan her kesim 
le işbirliğine gireriz. Her 
türlü özgür düşünceye a-

Devamı Sayfa 4’te

CHP Genel Başkam 
Deniz Baykal, İzmit’ten 
başlayan ve Gökova’da 
sona erecek olan “Yeşil 
Çevre Yürüyüş” progra
mının 2, nci gününde 
Gemlik’e de geldi. Bay
kal, SHP Genel Başkanı 
ye Başbakan Vekili Erdal 
İnönü’nün, Eylül ayında 
yapılacak olan SHP Ku
rultayında bir daha aday 
olmıyacağını açıklaması 
üzerine, ilk kez görüşleri
ni ilçemizde açıkladı. CHP 
Genel Başkam Baykal, 
yaptığı açıklamada, Er
dal İnönü’nün erken ka
rar aldığım ifade ederek

Haziran Dönemi Meclis Toplantıları başlıyor

BAŞKAN DİMİLİ HESAP VERECEK
Gemlik Belediye Mecli

si Haziran dönemi toplan 
tılan bugün başhyor. 
Gündemin ağırlığım Be - 
lediye Başkam Nezih Di- 
mili’nin 1992 . yılı çalışma 
raporları ve tarife komis
yonlarına seçimler oluştu 
ruyor.

Belediye Sarayı Meclis 
Salonunda bugün saat 14 
de başlayacak olan top
lantılar, bir önceki mec - 
lis toplantısında alman 
kararların okunup oylan
masıyla başlayacak, 13 
maddelik gündemin 2 nci 
maddesini oluşturan, Di- 

BAYRAM SAKİN GEÇTİ
9 günlük Bayram tatili sona erdi. Tüm vatan 

daşlar, yaz başında gelen bayram tatilini en iyi 
şekilde değerlendirmeye çalıştılar. İlçemizde de 
tatil süresince, çay bahçeleri KKumld, Narlfc, 
Armutlu ve Kurşunlu tatil beldeleri dolup dolup 
taşarken, her hangi bir üzücü olayın meydana 
gelmemesi, sevinçle karşılandı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekip 
lerinin kısıtlı imkanlarına karşm, fedakarca gö 
rev yaptıkları bayram tatili süresinde;, ölümlü 
herhangi bir olay meydana gelmedi. Yoğun tra 
fik nedeniyle hafif yaralamalı- ve maddi hasarlı 
?ok sayıda kaza meydana geldi.

Bu arada, özellikle Gemlik girişinden, Kumla 
/oluna kadar olan alanın sık sık trafik kitlenme 
si, çevre yolu ihtiyacını bir kez daha gündeme 
getirdi. Trafik sıkışıklığı, Küçük Kumla girişinde 
İskele meydanına kadar olan bölümde de meyda 
na geldi. Buralara tatile gelen vatandaşlar,'trafik 
sıkışıklığı karşısında, tek yön uygulamasının baş 
laması gerektiğini savundular.

“Hayırlı olsun” diye ko
nuştu. Baykal, birleşme 
gündeme gelebilir mi so
rusuna da “Sosyal De
mokratların birleşmeye a 
cil ihtiyaçları yar. SHP’- 
nin yeni yönetimiyle bu
nu oturur konuşuruz” de
di.

CHP Parti otobüsüy- • 
le birlikte İzmit’ten Or
hangazi’ye ve İznik’e bu
radan da ilçemize gelen 
Deniz Baykal’a Genel 
Başkan Yardımcıları Ad
nan Keskin, İstemihan 
Talay, Genel Yönetim 
Kurulu Üyesi Kemal A- 
nadol’la, Genel Sekreter-

mili’nin çalışma raporla
rım okuyup, oylanmasın
dan sonra, Belediye kesin 
hesaplarının görüşülmesi 
ne geçilecek. Gündem, 2 
adet Meclis* Reis Vekili, 2 
adet meclis katibi, 2 adet 
encümen üyesi ile, sayıla 
n meclisçe belirlenecek, 
Bütçe ve Kesin Hesap, 
Tarife ve imar Komisyo
nuna üyelerin seçimi ile 
devam edecek.

Gemlik Liman ve Depo 
lama Tesisleri (GEM - 
PORT) yönetim kurulu - 
na 1 yıl süreyle görev yap 
mak için meclis üyelerin

lef Ertuğrul Günay, Eş
ref Erdem, İrfan Gürpı
nar ve Veli Aksoy ile Par
ti Meclisi Üyeleri ve MYK 
Üyeleri katıldılar.

Deniz Baykal İznik 
Gölü sahillerindeki pik
nik alanlarında, bataklık 
haline gelen, kurbağa ve 
sinek yuvası şeklinde gö
rünen alanlarda incele
melerde bulundu.

CHP Genel Başkam 
Gemlik’e de gelerek, Kü
çük Kûmla sahilinde tur 
attı. Deniz Baykal, İznik 
Gölü ve Gemlik Körfezi’- 
nin kurtarılması için, 
TBMM Çevre Komisyonu 

den bir kişinin seçimin - 
den sonra,-otobüs ücret 
tarifeleri.de görüşülecek.

Gemlik Belediye Mecli
si Haziran dönemi toplan 
tılan, İmar ile ilgili dilek 
çelerin görüşülüp, karara 
bağlanmasından sonra, 
sona erecek.KUMLA’DA İNSAN SELİ

Yaz aylarının kendini 
iyice hissettirmesi ve 9 
günlük bayram tatilinin 
tam zamanında imdada 
yetişmesi sayesinde, kimi 
leri kendini kırlara, kimi 
leri, havuzlara kimileride 
plajlara atmak zorunda 
kaldı.

Gemlik’in turistik bel
delerinden K. Kumla’da 
yazlıkçılar ve tatilciler, 
bayram günlerinin tadını 
çay bahçelerinde ve de
nizde doyasıya çıkarma - 
ya çalıştılar. Plajlara a - 
km eden vatandaşlar, bir 
yandan yaz güneşi altın
da bronzlaşırlarken, bir 
yandan da denizde serin
lemeye çalıştılar.

Bayram tatilinin ve gü 
neşin tek keyif kaçıran 
yanının denizin kirliliği 
olduğunu belirten vatan
daşlar, Gemlik’in ve Kum 
la’nm temiz bir denizle 
daha* da, güzelleşeceğini 
vurgulayarak, yetkililer
den önlem alınmasını is
tediler. Vatandaşlar, deni 
ze korkarak girmek iste
mediklerini de belirterek 
alınacak önlem için vakit 
kaybedilmemesi gerekti - 
ğini öne sürdüler.

CEMAL KIRGIZ

ve TÜBİTAK’tan bir eki
bin çalışmalar yapması i- 
çin gerekeni yapacakları
nı söyledi. K. Kumla’da 
yazlıkçılar tarafından al
kışlarla karşılanan Bay
kal, daha sonra Kurşun
lu tatil beldesinden Mu
danya’ya geçerken, yatan 
daşlar tarafından dür du 
ruldu. Baykal burada, 
Kurşunlu Köyü Muhtarı 
Salih Kayır’dan belde so
runları hakkmda bilgi a- 
larak, sorunların çözümü 
için yardımcı olacakları
nı açıkladı.

■Devamı Sayfa 4’teKUMLA’DA BİR FIRIN DAHA AÇILDI
Yaz aylarında nüfusu 

80 bine yaklaşan K. Kum 
la’nm ekmek ihtiyacını 
karşılamak amacıyla bir 
fırın daha hizmete girdi.

Özçakır İnşaat’ın sahip 
leri Süleyman ve Ali Öz- 
çakır- tarafından geçtiği
miz günlerde hizmete gi
ren Özçakır Fınn’m açı
lışını ANAP Gemlik Genç 
lik Komisyonu Başkanı 
Mehmet Dinç yaptı.

Abdullah Aslan Cadde
si 9 ncu durakta hizmete 
giren Fırının sahibi Sü - 
leyman Özçakır, Kumlalı 
lara temiz ve lezzetli gı
dalar sunmak için çalışa
caklarını belirterek, gös - 
terilen ilgiye teşekkür et
ti.

Kurşunlu’da 
Kaza 1 Yaralı

Kurşunlu’da meydana 
gelen trafik kazasında, 
13 yaşındaki Ömer Şen» 
dil ağır yaralandı.

Kurban Bayramının 4. 
günü Kurşunlu’dan! Gem 
lik’e gelmekte olan Eyüp 
Aşçıbaşı yönetiminde
ki 16 K 2269 plakalı özel 
oto, seylr halinde iken, 
ahiden yola fırlayan Ö- 
mer Şemdil’e çarptı’ Ağır 
yaralanan Ömer Şemdil, 
Bursa SSK Hastanesine

Devamıı Sayfa 4’te

EĞİT-SEN'DE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 
DEVAM EDİYOR“TEK YANLI TOPLU SÖZLEŞMETASLAĞINA HAYIR”

CEMAL KIRGIZ - Eğit-Sen Gemlik Temsilci
liğinde bayram öncesi düzenlenen bir toplantıda 
«Toplu Sözleşme Taslağı» tartışıldı. Toplantının a 
çılış konuşmasını yapan Gemlik Temsilcisi Abdul
lah Çelik, toplu sözleşmelerin çalışanlar ile işveren 
arasındaki hukuku düzenleyen bir akit olduğunu 
söyledi.

Eğit-Sen Bursa Şube Başkanı Sayim Gültekin, 
Şube Sekreteri Şenol Gülün de katıldığı toplantıda, 
657 sayılı Devlet Personel Yasası ve bağlı diğer ya
sa yönetmelik ve tüzüklerle kamu çalışanlarının 
çalışma koşullan ve ücretlerinin düzenlendiğini 
söyleyen Abdullah Çelik, tek yanlı olarak şartların 
belirlendiği, çalışanların şartlann belirlenmesinde 
söz hakkı olmadığım, bu tür iş akitlerinde sömürü

Devamı Sayfa 4’te

DSP Yeniden Yapılanıyor
Eski yönetimin istif asından 9 ay sonra bayram 

öncesi yeniden oluşan DŞP Gemlik Hçe teşkilatın 
da üye kayıt yenilemesi ve kongre hazırlıkları baş 
ladı.

DSP Gemlik ilçe Başkanı Ali Altıntaş, partileri 
ne kayıtlı 480 üyenin kayıt yenileme çalışmaları 
nın devam ettiğini belirterek, en geç 2 ay içinde 
ilçe kongrelerini yapacaklarını sözlerine ekledi.

Devamı Sayfa 4’te

TAŞI GEDİĞİNE

DOĞAL VARLIK
BERRAK SU, 
PIRIL PIRIL AKAN IRMAKLAR...

DİBİ GÖRÜNEN GÖLLER, DENİZLER..
MASMAVİ GÖK...
TERTEMİZ SOLUNAN HAVA 
GÜN GEÇİRMEYEN ORMANLAR. 
MOR DAĞLAR.
YEMYEŞİL OVALAR.
BEREKETLİ BAHÇELER, BAĞLAR..
ANILARDA KALDI, ŞİMDİ HAYAL
TANRI’NIN İNSANA LUTFU İDİ..
BUNCA DOĞAL VARLIK
ALDI GÖTÜRDÜ, ACIMASIZCA SÖZDE,
UYGARLIK... \

y.ttan.

tarifeleri.de
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YAZINCA...
Zebercet Coşkun ve "Haçin”

Av. Ali AKSOY

! GEMLİK’TE EVİENİN i

I Bundan bir ay kadar önceydi, «komşu» Gem 
' İlk Gazetesinde Zebercet Coşkun’un yazılan dik- 
i katimi çekti. Adını yıllar önce duyduğum yazarın 
! ne işi vardı Gemlik’te? Acaba emekli olunca ilçe 
I mize veya Kumla’ya mı yerleşti? O ne pürüzsüz 
। bir anlatım, insana, tarihe ve çevreye seferber 
i edilmiş pırıl pıini insanca bir yürek. Ve nihayet 
' su gibi akıp giden köşe yazılan...

Şimdi iki aydır Gemlik’li oldum ya... Zebercet
I j Hanımın daha önceki yazıları acaba nasıldı? Al 

| dı beni bir merak. Acaba hangi konulara değin
I di? Sevgili Ünsal Malgil’e telefon edip sordum : 

-«Yazanınız» ne zamandan beri yazıyor? Daha ön 
çeki yazılannı topluca okumam mümkün mü? Al 

' dığım olumlu yanıt ve davetle, Zebercet Coşkun 
un tüm yazdıklarını büyük bir zevkle okudum. 
Sevgili Malgil bana yazann «Altın Kale’nin Esra 
rı» kitabını da armağan etti. Çok mutlu oldum.

Mutluluğum, yazarın bayram1 tatilinde okudu 
ğum «Haçin» romanıyla daha da arttı. Şu yargı

I ya vardım: Karşımızda bu ilçenin Azra Erhat’ı 
! var. Kendisini saygıyla selamlıyorum.

Zebercet Hanım aslen Gemlik doğumludur. Şim 
di yazllanr Gemlik’te, kışın İstanbul’da oturuyor. 

[■Lise son sınıfta okurken kendisinin ilk öğrencile 
I rinden olduğumuz resim hocamız Yıldız Bursa 
' ile halen Bursa’da mühendislik yapan Mehmet 

Bursa’nın ablaları. Babalan merhum İbrahim Tur 
han, gazeteci Arif Ayar’m çaprazına düşen dük 
kanda yıllarca kumaşlarıyla Gemlik’lileri giydir 
di. Yaşlan biraz kıdemli olanlar anımcayacaktır.

Zebercet sözcüğünün aslı «d» harfiyle biter: 
Zeberced. Anlamı, «Açık yeşil renkte değerli bir 
mücevher taşı». Yüzük taşı olarak kullanıldığı 
gibi taht ve taçların süslenmesinde de kullanıl 
mıştır.’"Diğerini -bilen bilir...

Değerli yazarla yüzyüze tanışıyor değim; Eser 
ferinden sadece ikisini okuma olanağım oldu. Ö 
zellikle Haçin romanı beni yazann ustalığı hak 
kında aydınlatmağa yetti. Bu romana değinmek 
ve «ilgi camlarınızı tıklatmak» istiyorum.

Haçin', Adana’nın Saimbeyli ilçesinin OsmanlI 
daki adi; İlçe Adana’yı İçanadolu’ya bağlayan, 
i Haydi soralım. Göreviniz ve: işleviniz böyle bir 
«Zebercet» taşıyla süslenmesin mi?

Toroslar’ın dar bir geçit verdiği vadi içinde kuru 
lu. Ortasından Çatak deresi akar. Güneyinde Fe 
ke ve Kozan, daha kuzeyinde Tufanbeyli ilçeleri 
var. OsmanlI’nın son döneminde Haçin nüfusu 20 
bine yakın. Buriun yarısı Ermeniler’den oluşuyor. 
Derenin bir yakasında Türkler diğer yakasında 
Ermeniler oturmakta. 1. Dünya Savaşı sonunda 
Osmanlı yenilince Adana ve çevresi Fransızların 
payına düşer. Bölgede yaşayan yerli Ermeniler 
Fransızlar’a güvenerek bir «Klikya Devleti» kur 
mağa kalkarlar. Bu niyetleri Türkler’e büyük acı 
lara mal olursa da, Ermeniler’in yüzlerce yıl ya 
şadıkları Anadolu’dan tasviye edilmelerini. sonuç 
lar.

Yazarımız işte bu acı öykünün Haçin boyutunu 
anlatır, pemlik’li Zebercet Hanımın ne işi varmış 1 
Saimbeyli’de? diye soranlara yanıtımız şu: Ama 
vutköy Amerikan Kolejini- bitirdikten sonra evle 
nen yazar, eşinin görevi gereği onüç yıl Anadolu 
yu gezer. Bir süre «mazisi kanlı» Slimbeyli’de ka i 
lırlar. Roman işte: bu dönemin ürünü.

Bu konuda geliniz doğrudan-kendisini dinleye 
hm : «Haçin’i o yıllarda yazmıştım. Ermeniler 
den ve Türkferden oluşan büyük bir kasabanın 
belgelere dayanan acıklı öyküsüdür 'Haçin... Ya 
zarken taraf tutmamağa çalışmakla beraber, olay I 
daki gerçek suçluların kendi milletimin insanları 
olmaması beni sevindirdi... Kişisel hırsların ve 
düşmanlıkların üste çıktığı toplu-mlarda acılardan 
başka hiçbir şeyin bulunamayacağına bir kez da
ha inandım. Bir kez daha inandım ki mutlulu 
ğun anahtarı sistemlerde değil, yüreklerdedir... 
Kardeşliktedir ve sevgidedir...»

Şimdi siz-ey Gemlik’liler....
Yeteneği bu düzeyde, yüreği bu incelikte bir ya 

zara sahipsiniz. Gemlik adı Türk edebiyatında 
Nezihe-Meriç’ten sonra şimdi Zebercet Coşkun’la 
da taçlanmıştır. Bu yazıları ilçe halkıyla «huzu 
ren»■..buluşturmak! görevi sayın. Kaymakam, Bey’in 
talimatıyla Milli Eğitim Müdürüne ve Halk Eği 
tim Müdürüne düşer. Kültür konusunda diğer par 
tilerden çok daha duyarlı olması gereken SHP’li 
Belediye Başkanımıza düşer. Ve elbet bu görev, 
çalışan kadınlar kulübü olarak Gemlik Soropti 
mist Kulübüne düşer. » I

ÖZEL COCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ • 
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GUSULHANE - EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR 
TESİSLERİ

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

TESLİM

GEMLİK - KUMLA - ARMUTLU’DA
ŞAHANE DAİRELER

Y aprak Ticaret

Gemlik : PPT karşısı Tel : (9-251)

KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel :

sİ S.Sy'Gemlik Manastır Güzel Yapı 
Kooperatifi 11 Nisan 1993 günü yaptığı 
olağan Genel Kurul toplantısında* Koope 
ratifimizin tasfiyesine karar vermiştir

' Tasfiye'^nedeniyle Kooperetifimiz- ! 
den alacağı veya borcu bulunanların Tas l

‘ fiye Kurulu^ Başkanı Alî Kaya’ya müra
câatları ilanen duyurulur.

TASFİYE KURULU

Ali Kaya
Manastır Giizelyalı Öğret
menler Sitesi B Blok No. 7 

GEMLİK

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

ş Sayın Otomobil ve Araç 3 
| Sahiplen Mutlu Aküde Olay j 
® il^30 Haziran 1993 tarihine kadar tüm 
gMuttu Akü çeşitlerinde peşin satışta^ 
m
»% 10 indirim Çağlar Ticaret'te

- İÖzel Araçlara 18 ay garanti
^Ticari Araçlara 12 ay garanti

Mutlu Akü Cağlar Ticaret’ten alınır

^Her Türlü Oto Elektrik Malzemeleri^ 

a, ve Oto Aksesuar Çeşitleri
# Cağlar Ticaret'te

&
^İstiklâl Cad. No, 117/B Tel : 34291

.............. ............. «

ilan, ve reklamlarınız için 
bizi arayın

KÖRFEZ REKLAM
TEL'ı ; 31797 t GEMLİK

AKYILOIZ
AİLE GAZİNOSU

Düğün - Nişan Sünnet Cemiyetlerine 
verilir. Rezervasyonlar başlamıştır.

30039
İskele Meydanı No. 4 Gelinlik

i 
4 
4 
4 
4

1
SATILIK

21736

i

(251)85773
BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2 

İNEGÖL : Lazlar Cammiyanı Tel : (253)34949 

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

ESKİŞEHİR : Hamamyolu Tel : *9-22)336362

EMRE KUNDURA
KALİTEDE GÜVENCE DEYİNCE AKLA 

EMRE KUNDURA GELİR 
GELİN GÖRÜN VE GÜVENİN 

o sizE hep güveniyor

EMRE KUNDURA
TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA 

ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR.

EMRE KUNDURA SÎZLERE 
SEMPATİ VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP 
HİZMETİNDE GÜVEN VERMEKTEDİR.

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

Körfez
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

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

Dernek Kongre ilanları 200.000 TL.
Kooperatif Kongre İlanları 300.000 TL.
Tüzük İlanları 1.000.000 TL.

ABONE

Yıllık 100.000 TL.

Alt.' Aylık 50.000 TL.

Gazeteye gönderilen .yazılar yayınlansın veya 
yayınlanmasın geri verilmez.

Gazetemiz basın ahlak yasasına uymağa tâafilîffll 
eder.

Yerlere
Yerlere

Tükürmeyiniz
Çöp Atmayınız
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ıMİLTOK ” İR 
| lile Çoy Mçesl 

. î * 1093 Sezonunu IsıMı O;^li

Ailenizle birlikte müzikli huzur içinde 
dinlenebileceğiniz ve unutamayacağınız 

anlar dolu bir ortam...

Yaz Sezonunda -Yapacağınız Nişan - Düğün 
Sünnel ve özel Günleriniz için
.u-taHBSpfc B0|Ml . ’ ■ 

üzülmemeiı için Anuladığmız günü
Şimdiden Ayırmada Acele Edin

Tel: 31071
Hükümet Konağı Karşısı Gemlik



sahİbî ve Sorumlu müdürü
KADRİ GÜLER

S YIL 20 SAYI 963 FİYATI 2000 TL. KDV Hariç 
KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973 

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.
psaggesası I

YÖNETİM MERKEZİ :
H istiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 34223 GEMLİK

DİZGİ VE BASKI

; Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797
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Birleşmeye Acil ihtiyaç var
İLÇE BAŞKANLARI NE DİYOR

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın ilçemize 
gelmesi ile, SHP Genel Başkanı ve Başbakan Veki
li Erdal İnönü’nün, Eylül kurultayında aday olma
yacağını açıklamasının hemen hemen aynı saat
lere rastlaması nedeniyle, ilçemizin atmosferinin i- 
yice politika oluşturdu.

İnönü’nün şok açıklamasıyla ilgili görüşlerini 
aldığımız ilçe başkanlan, şaşkınlıklarını ifade ede
rek, solda birleşmenin gerekliliklerini vurguladılar.

SHP İlçe Başkanı Mehmet Parlak, Genel Baş- 
kanlarmın ani açıklaması karşısında şaşkınlık dev
resi geçirdiklerini anlatarak, Ankara ile temasla
rını sıklaştırdıklarını söyledi. Parlak, “Ne olacağı
nı bilemiyoruz. Şu anda açıklama yapamıyâcağım” 
dedi.

CHP İlçe Başkanı Fikret Kumral, konunun 
Genel Merkezin tutumuyla ilgili bir olay olduğunu 
belirterek, “Sayın İnönü niçin böyle bir karar aldı, 
bunun için bir şey söyleyemem, belki, yeni oluşa
cak DYP koalisyonundaki yeni yönetimle bu işi gö- 
türemiyeceğim demiştir. Belki de birleşme yolunda, 
açık kapı bırakmıştır. Bana göre ufukta birleşme 
görünüyor” diye konuştu.

DSP’nin yeni İlçe Başkanı Ali Altıntaş’ta Er
dal İnönünün kararının SHP’nin iç meselesi oldu
ğunu belirterek, “Bu bir tarihi karardır. İleriye dö
nük olarak Sosyal Demokratlara ve Demokratik 
Solculara hayırlı olsun.” şeklinde görüş bildirdi. 
Altıntaş, birleşme konusunda ise, “Kurultaylar 
birbirlerine yakın. Her şey olabilir. Biz birleşme ko
nusunda umutluyuz.” dedi.

BPD Kuruldu
çığız. Tutucu ve tekrarcı 
eksenin, dışında millete 
hizmeti vaad eden bir par 
tiyiz» dedi.
Aydın Menderes’in «Ben 

Laik Değilim» şeklindeki 
açıklamasına da değinen 
Semih Pala, «Laiklik son 
yıllarda hep belli bir ke
sim tarafmdan ortaya ko 
nulan bir politik malze - 
me konusu-oldu. Anaya
samız, Sn. Menderes’in de 
dediği gibi insanları' ve 
fertleri laik olacak diye 
bir yasayla bağlamamış - 
tur. Bize göre bireylerin 
laik olması önemli değil
dir. Devlet laik olacaktır. 
Biz fikir özgürlüğünden 
yanayız. Gerçek demokra 
siyide biz kuracağız» de - 
di.

Öte yandan İlçe Kuru
cu üyesi Mehmet Kaptan 
da partilerine mevcut 
tüm siyasi partilerden in 
sanlar geldiğini anlata
rak, hangi partiden ne 
kadar kişi geldiğini ve yö 
netim kurulunun kimler
den oluştuğunu 15 Hazı- 
ran’da düzenleyeceği bir 
basın roplantısıyl aaçıkla 
yacağını söyledi. Kaptan, 
«Şu a.±<la bin 700 üyemiz 
var biz bunu 10 bine çı
karmayı hedefliyoruz» de 
di.

VEFAT VE TEŞEKKÜR
Ailemizin büyüğü, iyi insan, Gemlik’in 

eski şoförlerinden,

NESMİ YILDIZ9!
kaybettik, Cenaze törenimize çelenk gönde
ren cenazemizi bizzat onurlandıran telefon, 
telgrafla bizlerin acılarını paylaşan eş, dost 
akraba ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

ÇOCUKLARI
Kurşunlu’da 
kaldırırken, Bursa Em 
niyet Müdürlüğünde po 
’is Memuru olarak görev 
yapan Eyüp Aşçıbaşı, tu
tuksuz yargılanmak üze
re serbest bırakıldı. 13 ya 
şmdaki Şemdil’in ise sağ 
lık durumunun ciddiyeti 
ni koruduğu belirtildi.

Fikret Oto Elektrik
YENİ DÜZENLEMESİYLE OTO ELEKTRİK

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SÎZLERE 
HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TEL : 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

Tek Yanlı Toplu sözleşme 
haksızlık ve istismarların bulunduğunu belirterek, 
bu duruma son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Eğib-Sen Şube Başkanı Çelik, “Devlbt gibi her 
kurumuyla en iyi şekilde örgütlenmiş güç karşı
sında tek başına hareket, etmek hak ve çıkar sağ
lamak olanaksızdır. Sendikallım güçlü bir şekilde 
örgütlenerek, devletle eşit statüde, eşit koşullarda 
ve karşılıklı istemlerle pazarlık maşasına oturması 
zamanı geçmiştir. Toplu sözleşme taslağını en iyi 
şekilde yorumlarak iş kolumuzda çalışan öğretmen, 
memur, öğretim görevlisi, hizmetli ve teknik per
sonel gibi değişik adlarda çalışma yapanların is
temlerinin bu taslakta yer almasına çalışmalıyız. 
Kamu çalışanlarının toplu sözleşme yapmasını en
gelleyen hiç bir yasal durum olmadığını teknik a- 
çıdan ve uygulanabilirlik açısından da engel bu
lunmamaktadır.” dedi.

Eğit-Sen Bursa İl Başkam Sayim Gültekin’de 
yaptığı konuşmada, “Haklarımız olduğunu ve bun
ları alacağımıza önce bizlerin inanması gerekir. 
Toplu sözleşmelerde elde edilecek haklan sadece 
ekonomik yönden ele almamalıyız. Toplu sözleş
melerin ekonomik olduğu kadar özlük, demokratik, 
sosyal ve siyasal boyutlan da vardır.” dedi.

MATBAACILIK
Difün - Süneni- Nişan

YnpaeMr
DAVETİYENİZ BİZDEN

DSP Yeniden yapılanıyor
Ali Altıntaş yaptığı açıklamada, yeniden yapı 

landıklannı ifade ederek, tüm gençleri ve politika 
sevenleri partisine çağırdı. Altıntaş, «Artık politi 
kayı gençlere teslim etmek gerekli. Tüm sosyal 
Demokrat ve Demokratik Solçulara kapımız açık» 
dedi. z

Atamayla geldiklerini belirten Ali Altıntaş, nor 
mal olarak kongrelerini yapabilmeleri için, üye 
kayıt yenilemesi ile, yeni üyelerin kayıtlarının 
yapılmasına hız verdiklerini kaydetti.

Türkiyenin en kaliteli ve
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım
Duble Zeytine Alıcı Aranıyor
60 gün Vadeli olacak, bin' 500 kilodan 32 olmamak 
kaydıyla satışa çıkardıklarını bildirdiler.

Kooperatif yetkilileri satışları peşin bedelle ya 
pılacağını belirterek, satış fiyatlarının ambalaj 
sız KDV hariç 8 bin lira olacağım, ifade ettiler. 
Yetkililer isteyen tüccarların, daha fazla bilgi 
İçin kooperatife başvurabileceklerini söylediler.

1 GÜNDE TESLİM

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 31797 Gemlik



BOĞULMA SEZONU AÇILDI..

İlk Kurban Büyük Kumlada
Havaların ısınıp, deniz mevsiminin başlamasıyla birlikte 

kaçınılmaz olan boğulma olayları bu yılda çan almaya baş 
ladı. ‘

Pazar günü arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Büyük
Kumla’ya gelen Sebahattin Topallar (36) adlı şahıs, B.Kum

Devamı Sayfa 4’te

Gemlik Belediye Meclisi Haziran Dönemi Toplantıları başladı

Belediyece SHP-DYP 
koalisyonuna devam

45 MİLYAR 621 MİLYON LİRA OLAN 1992 YILI 
179 BİN LİRA GERÇEKLEŞTİ.
★ BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDA 

YAPILAN SEÇİMLERDE MECLİS BAŞ- 
KANVEKİLLİĞİNE SHP'Lİ YILMAZ KI
LIÇ VE DYP'Lİ HÜSEYİN ER, ENCÜ
MEN ÜYELİKLERİNE DE SHP'Lİ A- 
TİLLA KÖSE VE DYP'Lİ SEYHAN AY- 
DIN SEÇİLDİ.

TAHMİNİ BÜTÇESİ, 32 MİLYAR 891 MİLYON

★ BELEDİYE MECLİSİNDE TÜM KOMİS
YONLARI SHP'Lİ VE DYP'Lİ ÜYELER 
PAYLAŞIRKEN, MUHALEFET SEÇİM
LERDE RED OYU KULLANDI. BÜTÇE 
VE KESİN HESAP KOMİSYONUNDA İSE 
YASAL OLARAK MUHALİF ÜYELER DE 
KATILDI

★ ÖTE YANDAN, 1 TEMMUZ 1993 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GEMLİK—BUR
SA ARASI OTOBÜS ÜCRETİ 7 BİN 500 LİRA OLDU.

Cemal KIRGIZ
Gemlik Belediye Mecli

si Haziran Dönemi top
lantıları başladı. ANÂP, 
CHP ye RP’li üyelerden 
oluşan muhalefet cephesi 
Belediye Başkanı Nezih 
Dimili’nin 1992 yılı çalış
ma raporu ile, 1992 yıh 
kesin hesap raporlarının 
okunup oylanmasında ka 
bul oyu kullanırken, ko
misyonların seçiminde 
SHP ile DYP’yi yalnız bı
raktılar. Muhalefet cep
hesi bunu SHP ve DYP’li 
üyelerin meclise gelmeden 
önce, DyP ilçe binasında 
toplanarak, komisyonları 
önceden paylaşmalarına 
tepki olarak yaptıklarını 
söylediler.

DİMİLİ’NİN
ÇALIŞMA RAPORU

Belediye Meclisi toplan 
tısında bir önceki meclis 
zaptının okunup oylan
masından sonra günde
min 2. nci maddesini Do
luşturan Belediye Başka
nı Nezih Dimili’nin 1992 
yılı çalışma raporunun o-

kunmasına geçildi. Baş
kan Dimili, sırasıyla Yazı 
İşleri Müdürlüğü, Evlen
dirme, Hesap İşleri, Zabı
ta, Temizlik İşleri, .Park 
.ye Bahçeler, İtfaiye, Su 
İşletmesi, Otobüs işlet
mesi çalışmalarıyla, Fen 
İşleri ve Elektrik Teknis
yenliğinin çalışmalarını 
anlattı. Dimili, bu arada 
alt yapı ve yol çalışmala
rına da değinerek, bu ko
nularda da bilgi verdi.

Mimili, her zaman ol
duğu gibi fedakarca ça
lıştıklarını belirterek 1992 
yılında Evlendirme Me
murluğunda 326 adet ni
kah kıyıldığını, Emekli 
olan işçilerine de toplam 
864 milyon 204 bin 209 li
ra verildiğini bildirdi. Za
bıta Müdürlüğünün yıl 
içinde yaptığı çalışmalar
da toplam 139 milyon 
955 bin lira para cezası 
kestiğini, yine yıl içinde 
356 adet işyeri açma, 439 
adet de ehafta tatili ruh
satı verildiğini hatırlatan

Dimili, Temizlik İşlerinde 
çalışan 2 si memur 67 ki
şinin de ilçe1 temizliği i- 
çin fedakarca çalıştığını 
anlattı. Dimili, günlük ev 
sel atıkların toplamının 
91 ton, pazar atıklarının 
da 12 ton olduğunu belir
terek, bir günlük kül atı
ğının da 15 ton olduğunu 
kaydetti.

Belediye Başkanı Dimi
li, Çevre Bakanlığından 
Belediyeye bir adet sıkış
tırmak çöp arabası hibe 
edildiğini belirterek, çöp 
dökme yeri konusunda da 
bilgi verdi. Dimili, “Çöp 
dökme yerimiz göreve 
geldiğimiz günden beri 
bize sorun olmuştur. Or
hangazi Gedelek Köyüne 
yıllık 20 milyon lira kar
şılığında çöplerimizi dö
kebiliyorduk. Ayrıca, çöp 
yerinin temizlenmesi için 
de yılda 100 milyon lira 
dozçr ve kepçe ücreti ö- 
düyördük. Artık kendi çöp 
dökme yerimiz var. Yeni 
radar .yolu üzerindeki çöp

dökme yerimize 4 aydır 
çöp boşaltabiliyoruz. Böy- 
İece para tasarrufu sağla
mış oluyoruz” dedi.

Başkan Nezih Dimili, 
Kumla yolunun altında 
Manastır Bölgesine su ve
recek olan 5 bin tonluk 
deponun yeni tamamlan
dığını da sözlerine ekle
yerek, Hisar, Ata ve Gem- 
saz bölgelerine de su ve
recek 3. ncü deponun is
timlaki ve harîiyatıriın 
tamamlandığım söyledi. 
Dimili, Otobüs İşletmesi 
çalışmalarına da değine
rek, “Bursa-Gemlik ara
sında toplam 1 milyon 
149 bin sivil 226 bin adet 
öğrenci bileti satılmıştır. 
Şehiriçinde ise 548 bin si
vil ile 157 bin adet öğren
ci bileti, Gemsaz hattın
da da 17 bin 175 adet bi
let satılmıştır. Yine aynı 
dönem içinde Belediye 
kantarımızda, 17 bin 994 
araç tartılmıştır” diye ko
nuştu.

Devamı Sayfa 4’te

21. Yayın Yılımız
Gemlik Körfez bu sayısıyla 20 yıh geride bıraka 

rak 21. yayın yılına girdi.
Dünden bugüne arşivlerimizi karıştırdığımızda, 

gazetemizin Gemlik’in sesi, gözü ve kulağı olduğu 
nu görürsünüz.

«Gemlik Körfez», 1973’tenbu güne, bir Gemlik 
Belgeselidir.

Geçmişte yaşanılan olayları çok çabuk çabuk 
unutuluyor. Bu nedenle, «20 yıl önce Gemlik Kör 
fez» adıyla bir köşe hazırladık. Her hafta geçmiş 
te yazdıklarımızı kısaca anımsatacağız..

Gezetemiz, yayın yaşamına başladığı günden 
bugüne, Atatürk’ün çizdiği çağdaş, laik, demokra 
tik çizgisini korudu.

Gemlik Körfez, birçok yazar, muhabir, müret 
tip, operatör, satıcı yetiştirdi. 20 yıh geride bırak 
mamızda bu kişilerin emeklerini unutmak olanak 
siz.

Amacımız, okurlarımıza teknik yönden daha gü 
zel baskılı gazete sunabilmek. Bunun arayışları 
içindeyiz.

Gemlik Körfez’i 20 yıldır yaşatan siz değerli 
Okurlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

IW3
Telefon Kulübesinde
Bomba Paniği

PTT telefon ankesörüne bağlanan ilgiç paket 
çevrede, panik yarattı.

Devamı Sayfa 4’te
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Kaymakam Işın Yeniköy’ii Gezdi
Gemlik’in çevreci .Kaymakam’ı Orhan Işın, İl

çe; merkezine bağlı Yeniköy’e giderek incelemeler
de vamı Sayfa 4’te

Halktan İlgi bekleniyor

ÇEVİK KUVVET E 2 ARAÇ ALINACAK
Gemlik Emniyet Mü

dürlüğüne bağlı olarak 
oluşturulan Çevik Kuvvet 
ekibinin araç ihtiyacım 
karşılama kiçin Kayma
kam Orhan Işın, Yardım 
Kampanyası başlattı.

Geçtiğimiz hafta i-

çinde göreve başlayan 25 
kişilik çevik kuvvet eki
bine en azından 1 mini
büs, 1 adette Renault 
marka araç gerektiğini 
savunan Gemlik Kayma- 
kam’ı Orhan Işın, ilçeye 
gönderilen ödeneğin bu-

HAFTAYA BAKIŞ

DYP Devrim Yaptı
Kadri Güler

Doğru Yol Partisinin önceki gün yapılan ola 
ğanüstü kongresinde, tüm engellemelere karşın 
Tansu Çiller’in Genel1 Başkanlığa seçilmesi bir dev 
fimdir

30 yıldır Türk siyasi yaşamının vazgeçilmez si 
ması Süleyman Demirei’in Cumhurbaşkanı seçil 
mesi, DYP’de kan değişimine eden oldu.

Malum basın organları, ısrarla Bedrettin Dalan 
ı kongre delegelerine empoze ederken, yanşa katı 
lan^ym £İUer ye Toptan’ı yerden yere vurdu 
lar.. fa, jji. ismet Sezgin’in Çankaya'nın adayı ola 
rak pjta, yaçı^ması ye Dalan'm Sezgin lehine çekil 
meşine dek... ' • |

Devamı Sayfaı 2’de

na yetmeyebileceğim, xbu 
yüzden hayırsever' Gem
liklilerin yardımlarının 
beklendiğini söyledi.

Gemlik Kaymakam’ı 
Işın, gece gündüz deme
den ilçe halkının güven
liğini sağlamaya çalışan 
polisin daha iyi şekilde 
görev yapabilmesi için, 
halkın da yardımcı olma- 
sı gerektiğini söyledi.

Armutlu’ya
Yeni Muhtar

Armutlu Beldesi Kar
şıyaka Mahallesi Muhtarı 
Salih Zeki Aydıner’in ve
fatı’ üzerine boşalan yere 
Mehmet Vidinli seçildi.

Armutlu’nun en bü
yük mahallelerinden biri 
olan nKarşıyaka. Mahalle
si muhtarlık' seçimi için 
6 Haziran 1993 Pazar gü
nü yapılan seçimde 242 
oy alan Mehmet Vidinli 
rakipleri Ahmet Sert ve 
Nami Şa^hin’e karşı bü
yük üstünlük sağladı.

Ticaretle uğraşan ev- 
Devamı Sayfa 4’de

İlaçlamada g«ç kalmayınız

Zeytinle Mücadele 
Başladı

Zeytin’den elde edi
lecek verimin daha kali
teli ve daha fazla olması 
amacıyla İlçe Tanm Mü
dürlüğü ekiplerince yapı
lan zeytin haşaratı müca
delesi başladı.

İlçe Tarım Müdürü 
Dursun Özbey, üreticileri 
üyerçrek, vakit geçirme-

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRÜ OĞLUNU SAVUNDU

"Bu Bîr Komplodur”
Cemal KIRGIZ

Gemlik Nüfus Müdürü Muzaffer Demirtaş’m 
oğlu i. Gürkan Demirtaş’m Mudanya Kumya 
ka köyünde komşularının 19 yaşındaki spastik

Devamı Sayfa 4’de

ÖNCE ÖLDÜRDÜLER, CESEDİ TAŞLA 
ÖRTTÜLER.. ' " \

Kumla'da Şüpheli Ceset
Küçük Kumlamda Armutlu yoluhd^. bulunan 

Ulaş Et Mangal Lokantası yakınlarında öldürül 
Devamı Sayfa 4’te

Kepço operatörünün feci tonu

Oürdane’de Kaza
Bursa Gemlik Kara

yolu üzerinde Dürdane 
mevkiinde meydana gelen 
kazada 51 yaşındaki Idris 
Turan hayatım kaybetti.

Geçtiğimiz hafta Sa
lı günü saat 22.30 sırala
rında meydana gelen o- 
layda, Karayollarından e- 
mekli, Gemlik Limanında 
Kayapalı şirketine ait 
yükleme işlerinde kepçe 
operatörü olarak çalışan 
evli ve 2 çocuk babası îd- 
ris Turan, Gemlik’e ge
lirken Kurtul Köyüne 2 
kilometre kala 936-E pla
kalı yükleme aracının kep

Devamı Sayfa 4’te

TAŞI GEDİĞİNE

AMAZON...
İŞARET’Tİ, MÎŞARETT'L.
HEPSİ LÂF..
DELEGE KUDRET’Tİ...
RÜŞTÜNÜ İSPAT ETTİ...
SUSTURDU, DIR, DIR EDEN DİLLERİ
TAŞLADI BAŞINA ÇİLLERİ..
DEDİ, VESAYETE ARTIK SON 
KİR AT’A BİN!.. AMAZON...

İnan Tamel
ü 
S



15 HAZİRAN 1993 SALI Körfez SAYFA : 2

HAFTAYA BAKIŞ

DYP Devrim Yaptı
Kadri Güler

Bu basın organları 19 aydır siyaset sahnesinde 
olan Bayan Çiller’in mal varlığına el attı. Bu mal 
varlığının artışı siyaset sonrasını araştırmadı, 
hep köstekledi... Çamur attı.

Pazar günkü Kongre muhteşemdi..
Kongrenin müziği ise, 1970’11 yılların CHP’sinin 

semboli olan Şenay’ın «İnsanlar Birlik Olsa» par 
çası..!

Dikkatimi en çok bu müzik çekti...
Merkez sağ partilerin sol kavramlara ve solcu 

ların sosyal alanda yapmak istediklerine sahip çık 
ması, sol partileri son yıllarda zora soktu..

Solda kısır bir döngü başladı. Bu daha aşıla 
m adı.

X X X
DYP Kongresinin birinci raudunda Tansu Çiller 

in iki adaydan çok oy toplaması ve Sezgin ile 
Toptan’m yarıştan çekilmeleri güzel bir demokra 
si örneğiydi.

DYP bundan sonra değişimden yana, modem, 
kültürlü, çağın akışım yakalayabilecek bir genel 
başkana kavuştu.

Türkiye ilk kez bir bayan Başbakan tarafından 
yönetilecek..

Bu çok önemli bir başlangıçtır.
Türkiye için yeni bir ufuktur..
Dilerim Bayan Çiller, bu fırsatı iyi kullanır.
Bravo DYP delegelerine, dünyaya örnek bir 

kongre yaptılar. Dosta, düşmana demokrasi dersi 
verdiler.. Kongreden birlik içinde çıktılar.

Sosyal Demokratlar bu kongreden ders alma 
lılar.

Sayın İnönü, engin kişiliğiyle SHP’in önünü de 
ğişime açtı. Şimdi, SHP’li delege de kendini yeni 
lemesini bilmeli.

Çağı yakalayacak, dinamik kültürlü, birleştirici 
liderini bulmalı. Sol da birtek Ecevit’e karşın CHP 
ilemutabaka sağlanmalı.

Türkiye genç liderlerin ülkesi oluyor. Kendini 
yenilemesini biliyor. Bu dinamizm önümüzdeki en 
gelleri aşmamızda bize güç vereceğine inanıyorum.

Türkiye yeni ufuklara koşuyor...
Not : Değerli okurlarım, bir süre için yurt dışı 

na gidiyorum. Bu arada Almanya’da olacağım. 
Neo Nazilerin Türk’lere yönelik saldırılan, işçile 
rimizle ilgili gözlemlerimi sizlere ulaştırmaya çalı 
şacağım.

İLAN
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Beldemiz sahil kesimi ve dere boyu aydınlatma 
sı için gerekli aydınlatma armatürlerinin alınma 
sına karar verilmiş olup; 2886- sayılı Devlet ihale 
Kanununun 35’nci maddesi (a) bendi uyarınca 
yaptırılacaktır.

a- İşin tahmini bedeli : 82.399.200 TL.
b-Geçici teminat : 2.471.976 TL.
c- İhale 23 Haziran 1993 günü saat 15.00’deBe 

lediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
d- Bu işe ait < şartnameler mesai saatleri içersin 

de Belediyemizde görüşülebilir.
e- İştirakçilerden;'
f-1993 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası ka 

yit belgesi, , :'
g- Kanuni ikametgah,
h- Geçici teminat alındı belgesi,
ı- Noterden tasdikli imza sirküleri,
i- Şirketi veya kuruluşu yetki kıldığına dair 

yetki belgesi,
j-, Telgrafla müraacatlarda ve postadaki gecikme 

ler kabul edilmez.

Keyfiyet ilan olunur.

Eşref GÜRE
Belediye Başkam

Yerlere Tükürmeyiniz

Kumsaz'da Cinayet
Kumsaz’da sol omuzundan tek kurşunla vuru 

larak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu.
Pazar günü saat 17.00 sıralarında Kumsaz Dere 

ağzı mevkiindeki yazlık bir evin bahçesinde bulu 
nan cesedin Bursa Barboros ilkokulu öğretmenle 
rinden Aydın Çan’a (46) ait olduğu tesbit edildi. 
Çan’ın Bursa Osmangazi ilçesinde ikamet ettiği 
ve Kumsaz’a yaz aylarında gelerek yazlığında kal 
dığı bildirildi.

Evli ve 2 çocuklu talihsiz öğretmenin, vurulduk 
tan sonra kan kaybından can verdiği öğrenildi. 
Gemlik jandarması olayla ilgili soruşturmaya de 
vam ediyor.

Kurşunlu ve Yalovaya
Devamlı Sefer

Gemlik Minibüsçüler ve Otomüsçüler Odası 
Gemlik’ten Kurşunlu ve Yalova’ya devamlı sefer 
lere başladı.

Minibüsçüler Oda Başkam Erol Aksoy, 170 üye 
leri bulunduğunu .belirterek daha önce yalnızca 
Bursa ve Kumla’ya sefer düzenlediklerini söyledi. 
Aksoy, vatandaş adaha iyi hizmet vermek amacıy 
la bundan böyle, düzenli olarak Kurşunlu Gem 
saz, Kumsaz ve Yalova’ya da sefer düzenleyecek 
lerini açıkladı. Oda Başkanı Erol Aksoy, Yalova’vp 
45 dakikada bir Gemlik Minibüs Garajından, Kur 
şunlu’ya da her saat başında-araba kaldıracakla 
rır* bildirdi.

Minibüslerin sorunlarına da değinen Aksoy, özel 
likle sah günleri pazarın kurulduğu saatlerde, ğa 
rajın ana baba baba gününe döndüğünü öne süre 
rek garajın içine kadar giren, seyyar satıcıların, 
pazarcı esnafının ve traktörlerin çirkin görünüm 
oluşturduğunu ve görevlerini yaparken zorlandık 
larını anlattı. Aksoy, «Yetkililerden buna bir çö 
züm bulmasını istiyoruz. Aksi halde her 'hafta de 
ğişik Sorunlar meydana geliyor. Hırsızlık bile olu 
yor» diye konuştu.

Vakıflar Bankası
Yeni Binasında

Gemlik Vakıflar Bankası yeni şubesine taşındı. 
İstiklal Caddesinde yaptırılan yeni binalına taşı 
nan Vakıflar Bankasının açılışını Bursa Valisi Ne 
cati Çetinkaya yaptı.

İnşaatı 9 ayda bitirilen ve 3 milyar liraya malo 
lan.Vakıflaj Bankası 380 metrekare alana yapılır 
ken, personel için ikide lojmanı bulunuyor. Gemlik 
Vakıflar Bankasında 11 memur görev yapıyor.

Geçtiğimiz Cuma günü hizmete giren Banka 
nın açılışına Bursa Valisi Necati Çetinkaya’nm ya 
nı sıra, Vakıflar Bankası- Genel Müdürü, Yaşar 
Yılmaz Özen, Yardımcısı Fehmi Gültekin, Marnca 
ra Bölge Müdürü Tunay1 Özvardar, -Gemlik Şube 
Müdürü Muzaffer Ersoy„ Gemlik Kaymakamı Or 
han Işm ve çok sayıda daire amiri, davetli ile 
bankacılar katıldı.
bhmr.TrfTi—nıı r ııriTHıT>ıtı ı i' 'ur ■iBn»Mrıııı—iBiınmım—ıı mm

KAYIP

80100947 sicil numaralı BEKO CESÎO 108 ER 
marka ödeme kaydedici cihazımın) ruhsatını kay 
bettim. Hükümsüzdür.

Şükrü BOLU

KAYIP

Bursa Bağ-Kur Bölge Müdürlüğünden almış ol 
duğum 108798491 nolu Sağlık karnemi kaybettim.’.

Hükümsüzdür.

Hatice ÜNAL

Satılık Villa Arsası 
GEMSAS’IN MUTEBER YERÎNDE 520 m2 

SAHİBENDEN SATILIKTIR

TEL : 35023

20 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

16 HAZİRAN 1973 YIL 1 SAYI 1

KAYMAKAM TALAT SUNGUR İLE RÖPORTAJ

Gazetemiz 2nci Gemlik Festivalinin yaklaştığı 
bu günlerde festival hazırlıklarını festival yönetim 
komitesi başkanı sayın Kaymakamımız Talat Bun 
gur ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GEMLİK BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

Gemlik Belediye Meclisi 14 Haziran 1973 tarihin 
de toplanarak önemli kararlar aldı.

94 haneli SSK işçi sitelerine Cumhuriyet Mahal 
leşi adı verildi. Böylece yeni mahalle adı dahateş 
kil edildi. Sokaklara ise Barbaros Hayrettin Pa 
şa, Mehmet Akif ve Namık, Kemal adlan verildi.

Kanalizasyon yönetmeliği kabul edildi. Veteriner 
dairesi ve Dispanser binası için eski spor sahasın 
da, 300-400 metrekare civarında) bir yeri 22 TLna 
sembolik bedelle ayırdı.

Yeni park

Turizm Derneği iskele Meydanındaki çamlığı 
Halk Parkı haline getirdi. Bakım ve işletmeciliğini 
Gemlik Öğretmenler Derneğinin yürüteceği öğre 
nilmiştir.

SHP GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞINDAN 

KONGRE İLANI

Gemlik Sosyal Demokrat' Halkçı Partinin Genel 
Kurul Kongre seçimleri 27 Haziran 1993 pazar gü 
nü saat 11.00’de 11 Eylül ilkokulu Salonunda £a 
pılacaktır. Şayet belirtilen tarihte çoğunluğun sağ 
lanamaması halinde 4 Temmuz 1993 Pazar günü 
aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Kongre seçimiyle ilgili gündem aşağıya çıkarıl 
mıştır. t »*• |

SHP Gemlik İlçe Başkanlığı 
Seçim Komisyonu Başkanı 

Nurettin’ DURMUŞ

GÜNDEM :

1— Açılış ve saygı duruşu \
2— Divan Başkam seçimi
3_ Çalışma ve hesap raporlarının okunması 
ve aklanması .
4— Dilek ve temenniler
5— Başkan, Yönetim ve İl Delegelerinin seçimi
6— Kapanış.

Sayın Otomobil ve Araç 
Sahipleri Mutlu Aküde Olay
30 Haziran 1993 tarihine kadar tüm 
Mutlu Akü çeşitlerinde peşin satışta 
% 10 indirim Çağlar Ticaret'te

Özel Araçlara 18 ay garanti
Ticari Araçlara 12 ay garanti

Mutlu Akü Çağlar Ticaretken alınır

Her Türlü Oto Elektrik Malzemeleri 
ve Oto Aksesuar Çeşitleri

Çağlar TicaYet'te

İstiklâl Cad, No, 117/B Tel : 34291
(Kaymakamlık Lojmanı karşısı) Gemlik

Fikret Oto Elektrik
yeni düzenlemesiyle oto elektrik " ■

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SİZLERE
HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TEL ; 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI
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ATA M ER ’
TURİSTİK TESİSLERİNDE

Evlenmek, Nişanlanmak, Sünnet 
olmak bir başka zevk, 

Reslouranfımada sevdiklerinizle baş 
başa yemek yemek bir bnşkn güzel

Eski ve yeni salonlarımızda itinalı servisimiz ile sizlerin 
hizmetinizdeyiz.

Özel günleriniz için Rezervasyonlarınızı 
yaptırmada geç kalmayınız.

Piyanist Şantör: ÖZCAN - ERSEL UDİ:HAMZA

©ATAMER TURİSTİK TESİSLERİ A.Ş.
Tel: 30432 - 34593 - 94 - Fax : 34597

M İ LTO N
AİLE ÇAY BAHÇESİ

1993 Sezonunu Başlalfı
Ailenizle birlikte müzikli huzur içinde 
dinlenebileceğiniz ve unutamayacağınız 

anlar dolu bir ortam...
Yoz Sezonundu Yapacağınız Nişan - Düğün

Sünnel ve özel Günleriniz için 
Rezervasyonlar Başındı 

üzülmemek için Arzuladığınız günü
Şimdiden Ayırmada Acele Edin

Tel: 31071 Hükümet Konağı Karşısı Gemlik ____________________



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜRÜ 
KADRİ GÜLER

YIL 21 SAYI 964 FtYATI 2000 TL. KDV Dahil
KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

Sssstffi ZB-SC IIU^JBÜF gE tBsglHMS! BggEfla* 
fi YÖNETİM : H
|| istiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 34223 GEMLİK §

DİZGİ VE BASKI

S Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797 2
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Kumla‘da Şüpheli Ceset
dükten sonra üzeri taşla örtülü erkek cesedi bu 
lundu. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü saat 20.00 sırala 
rmda yoldan geçen bir grup gencin etrafa yayı 
lan ağif koku üzerine, bulunduğu erkek cesedinin 
B. Kumla Çakıl Aile Gazinosunda bağlamacı ola 
rak görev yapan Durmuş Er (40)’a ait olduğu be 
lirlendi. Bayramın 2nci günü akşamı ortadan kay 
bolan Durmuş Er’in cesedi, çürümüş ve üzerine 
taş örtülmüş bir halde bulundu.

jandarma olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya 
devam ederken, Durmuş Er’in ölüm sebebinin an 
lası İması için cesedi Adli Tıp’a gönderdi. Öte yan 
dan, Durmuş Er’in aynı Gazinoda şarkıcı olarak 
çalışan eşi Nezaket Er ile, Uluş Et Mangal Lokan 
tası sahibi Halil Ulaş ve Çakıl Aile Gazinosunda 
şovmenlik yapan Nurettin Evcim ile Garson Halis 
îmeç gözaltına alındı.

Zeytinle Mücadele başladı
den ilaçlama çalışmaları
nı yapmasını istedi. Öz
bey, bütün köy muhtar
larına ve çiftçi koruma 
başkanlıklarına konu hak 
kında tebligatın yapıldı
ğını kaydederek, zeytin 
mücadele ekibinin de köy 
lerde çalışmalara devam

ettiğini söyledi.
İlçe Tarım Müdürü 

Dursun Özbey, vatandaş
ların piyasada bulunan 
kaliteli ilaçları kullanma
sını isteyerek, ilaçların ü- 
zerinde yazılan dozda kul 
lanılması gerektiğini söy
ledi.

jandarma tarafından gözaltında tutulan Neza 
ket Ek, eşi Durmuş Er’le 23 yıllık evli oldukları 
m, bu evlilikten 7 çocukları olduğunu belirterek, 
«yaklaşık 4 aydır Kumla’da çalışıyoruz» dedi. Ne 
zaket Er eşinin daha öncede bir kaç gün orta 
dan kaybolduğunu ve aşın derecede alkol bağımlı 
sı olduğunu öne sürerek, «Kurban Bayram’nın 2 
nci gününden itibaren ortada görünmedi, bu yüz 
den jandarmaya giderek durumu bildirdim. Ko 
camın düşmanı yoktu. Herkesle çok çabul samimi 
yet kurardı. Bu yüzden defalarca kendisini uyar 
mıştım. Beni dinlemiyordu. Kıskançlık yüzünden 
kavga edip öldürülmüş olabileceğini hiç zannetmi 
yorum Beni bu işe kendisi sokmuştu. Kocamı kim 
öldürmüşse mutlaka yakalanmak» dedi.

Kaymakam İşın YenikOy’U
de bulundu. Işın burada İlçe Tarım Müdürlüğü ta
rafından açılan Biçki-Dikiş, Batik ve Besleme kur
suna da giderek yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
aldı.

İlçe Tarım Müdürü Dursun Özbey, Mal Müdürü 
Mehmet Satır, Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı 
Mehmet Aydın’la birlikte köye giden Kaymakam 
Orhan Işın, Köy Muhtan Himmet Demiroğlu’ndan 
köyün sorunları hakkında bilgi aldı. Yapımı devam 
eden Köy Tuvaletinde ve İlkokulda incelemelerde 
bulunan Işın, okulda öğrencilere sorular sordu. 
Işın, öğrencileri genelde başarısız görünce, öğret
menleri uyardı. Bu arada sorduğu sorulara başarı
lı cevaplar veren Levent Demir adlı ilkokul 5. nci 
sınıf öğrencisine de hediye sözü verdi.

Gemlik Kaymakamı Orhan Işın daha sonra, 
Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 6 ay ön
ce açılan biçki-dikiş, batik ve beslenme kurslarını 
gezerek kurs öğretmeni, Ev Ekonomisi Teknisyeni 
Gülşen Kaya’dan bilgi aldı. Burada, öğrencilerin 
yapmış oldukları yemeklerden de yiyen Işın, daha 
sonra köyün en büyük sorunu olan su sorununu 
halletmek için söz vererek köyden ayrıldı.

fi • •j GEMLİK'TE EV LENİN
fi ÖZEL ÇOCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ - 
fiBİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME YERİ -
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GUSULHANE - EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR 
TESİSLERİ

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

TESLİM

GEMLİK - KUMLA - 
ŞAHANE

ARMUTLU'DA SATILIK 
DAİRELER

£ 
9 Yaprak Ticaret

$

Gemlik : PPT karşısı Tel : (9^251) 34736
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KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel : (261)85773

fi 
fi 
fi
fiBURSA : Haşini İşcan Cd. Burçin İfhanı Kat2jg

İNEGÖL : Lariar Cammlyanı Tel (293)34949

İZMÎT : Fethiye Cdössoy îşhanı Kat 2
Tel : (9-21)218643

BSKİŞEHÎR : Hamamyolu Tel : ’9-33) 336362

9 
fi 
fi
9

ÜZMEZ
ELEKTRONİK

ALÎ ÜZMEZ

RENKLİ TV’NİZH 99 PROGRAMLI OB.D.’Lİ 
KUMANDA (EKRAN GÖRÜNTÜLÜ) 
900.000 Yerine 700.000 TL TAKILIR.

TRB ; 22539 YENİ ÇARŞI NO. 2B GEMLİK

Telefon kulübesinde
Hükümet Meydanı PTT binası arkasında bulu 

nan telefon kulübelerinden birinin ankesörüne 
geçtiğimiz çarşamba günü monte edilen ve bir 
çift kabloyla ahizeye bağlanan, plastik bantlı 20 
santim uzunluğundaki ilginç cisim etraftakilere 
heyecanlı dakikalar yaşattı.

Saat 14.00 sıralarında telefon etmek için külü 
beye gelen bir vatandaş tarafından görülen ve 
Emniyet Müdürlüğüne ihbar edilen cisim, Gemlik 
Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekiplerince kont 
rol edildi. Uzun süre Gemlik’lilerin ilgisine neden 
olan cismin, boş sinek ilacı kutusu olduğu belir 
lendi.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerini uzun sü 
re meşgu ldeen bomba süsü verilmiş cisim, Gemlik 
İllerin eğlencesi olurken, polisi oldukça kızdırdı. 
Emniyet yetkilileri, bu gibi olayların topluma za 
rar verebileceğini belirterek, yapmaya yeltenenle 
ri uyardılar.

Bu bir komplodur
özürlü kızları Çimen Güriş’e tecavüz ettiği iddia 
sıyla meydana gelen olay hakkındaki gelişmeler 
devam etti.

Gemlik Nüfus Müdürü Muzaffer Demirtaş, oğ 
lunun bir komploya kurban gittiğini öne sürerek, 
böyle bif şey olacağına ihtimal vermediğini söyle 
dİ. 22 yaşındaki oğlu 1. Gürkan Demirtaş’ın Otel 
cilik Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi olduğunu 
belirten Muzaffer Demirtaş, Marmaris’te çalıştığı 
otelden, Mudanya’ya yeni yapılan bir otelde çalış 
ması için çağırdıklarını ve önümüzdeki günlerde 
bu otelde çalışmaya başlayacağını bildirdi.

Dertli baba Muzaffer Demirtaş, «Oğlum sigara 
bile içmeyen kötü alışkanlığı olmayan bir çocuk 
tu. Olay günü dahil her zaman kardeşleri ve ar 
kadaşlarıyia birlikte gezerdi. Bana göre bir kıza 
tecavüz etmesi ile suçlanması komplodur. Üste 
iki komşu eve bahçeden girdiği iddia edilen oğlum 
için tecavüzle suçlandığı yer bizi evimizin 2nci 
kattaki yatak odası. Bu çirkin bir tezgahtan baş 
ka bir şey olamaz. Üstelik spastik özürlü bir kız 
bizim eve nasıl gelebiliyor anlayamadım» diye ko 
nuştu.

Belediye SHP- DYP
İlçe cadde ve sokaklarının büyük bir bölümü 

nün alt yapısı ile birlikte tamamlandığını kayde 
den Başkan Dimili, Muammer Aksoy kordonunu 
hizmete soktuklarım, Mustafa Kemal Atatürk Koj 
donunun da yapılacak yeni düzenleme ile Muam 
mei Aksoy Kordonuna benzeyeceğini bildirdi. Di 
mili, Arıtma Tesisi ve terfi hattının da mükem 
mel şekilde çalıştığını söyledi. Dimili işçilerinin 
toplu sözleşme sistemiyle hakkım alabildiğini, di 
leğinin memurlarınında aym hakkı elde etmeleri 
olduğunu sözlerine ekledi.

KOMİSYON SEÇİMLERİ,
Belediye Başkanı Nezih Dimili’nin raporunun 

okunmasından sonra, 1992 yılı Belediye Kesin 
Hesap raporlarıda okundu. Kesin Hesap raporu 
Ödenek toplamı 45 milyar 621 milyon lira olarak 
belirlenerek oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra geçilen komisyon seçimlerinde, 
DYP ve SHP’İi üyelerin belirlediği üyeler yine 
kendi oylarıyla seçilirken, ANAP, CHP, ve RP’li 
üyeler red oyu kullandılar.

Buna göre, Meclis Reis Vekilliklerine SHP’İi 
Yılmaz Kılıç ve DYP’li Hüseyin Er, Meclis Katip 
tiklerine, DYP’li Bekir Çakır ve SHP’İi Nazım Ka 
ragöz Belediye Encümen Üyeliğinede SHP’İi Atil 
la Köse ve DYP’li Seyhan Aydın oy çokluğuyla 
seçildiler.

8 kişiden oluşan Bütçe ve Kesin Hesap Korniş 
yonuna muhalefet üyeleri yasa gereği katılmak 
zorunda kalırlarken yine red oyu kullandılar. Bu 
na göre Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna SHP 
den Nazim Bayrak, Nazım Karagöz, Ali Mutman, 
DYP’den Mahmut Solaksubaşı, Hüseyin Er, ANAP 
tan, Haşan Sözüneri CHp’den Ali Yıldırım ve RP 
den de Mahmut Kökbıyık getirildiler.

3 kişilik tarife ve 5 kişilik imar v komisyonuda 
yine DYP ve SHP’İi meclis üyelerinin oldu. Tari 
fe komisyonuna SHP’den Nazım Bayrak, Yılmaz 
Kılıç, DYP’den Seyhan Aydın getirilirken, imar 
Komisyonuna DYP’den Mahmut Solaksubaşı Be 
kir Çakır ve Hüseyin Er, SHP’den de Atilla Köse 
ve Ali Mutman yine oy çokluğuyla seçildiler.

Gemlik Liman ve Depolama (GEMPORT) Tesis 
leri şirketi yönetim kuruluna da ana sözleşme 
gereği bir yıl süreyle görev' yapması için yine SHp 
li Yılmaz Kılıç oy çokluğuyla getirildi.

GEMPORT A.Şmin Hisar Mahallesi 5ı pafta 616 
ada 20 parseldeki Belediyeye ait yeri 49 yıllığına 
kiralama isteği yasa gereği 10 yıllığına ı milyon 
lira ve her yıl yüzde 25 zamla kiraya verilmesi 
şeklinde oy çokluğuyla kabul edildi.

BELEDİYE OTOBÜSLERİNE ZAM
Öte yandan Otobüs ücret tarifelerini de yeni 

den görüşen Belediye Meclisi Gemlik-Bursa arası 
daha önce 6 bin lira olan yolcu taşıma ücretleri 
ni 1 Temmuz’dan itibaren 7 bin 500 lira olarak 
belirledi. Buna göre daha önce 3 bin lira olan 
öğrenci bilet ücretide yine Gemlik Bursa arası 
3 bin 750 lira olarak zamlandı.

Şehirici Belediye Otobüs ücretleri ise değişmedi
Gemlik Belediye Meclisi imarla ilgili konulan 

ise İmar Komisyonuna havele etti.

İlk kurban B. Kumla’da
la İskelesi mevkiinde boğularak can verdi.

Bursa Osmangazi ilçesi Kızyakup mahallesinde 
oturduğu öğrenilen Topallar’in ölümü büyük üzün 
tü yarattı.

Armutlu’ya 
Yeni Muhtar 
li ve iki çocuk babası 
Mehmet Vidinli, mahalle
sinin sorunlarını bildiği
ni belirterek, çözümü 1- 
çin gerekli çabayı göste
receğini söyledi.

Dürdane’de
çesinin altında kaldı.

Direksiyon hakimiye
tinin kaybolması yüzjjin- 
den, yükleyicinin kepçe
sinin altında kalan Tu
ran, Gemlik Devlet Has
tanesinde yapılan tün} ÇJ 
balara karşın kurtafll* 
madı. Gemlik Jandarma
sı olayla ilgili soruştur-, 
maya devam ediyor.



ROTARY El Sanatları Sergisi Açıldı
Gemlik Rotary Kulübünün Umurbey’de açmış 

olduğu El Sanatları kursunun yıl sonu sergisi gös 
terime girdi.

Umurbey Belediye Sarayında Başkan Pars Dön 
mez tarafından tahsis edilen odada yaklaşık 4 
aydır devam eden kurs sonunda çök sayıda değer « 
li ei sanatları eseri sergilendi. 9 kursiyerin öğret

Devamı Sayfa 4’te

Tüm-bel-Sen Gemlik temsilciliği kuruldu

Gemlik! Memurini
sesini yükseltecek

Cemal KIRGIZ
Tümbel - Sen Gemlik 

Temsilciliği gerekli for
maliteleri tamamlayarak 
Kaymakam Orhan Işm’a 
başvurdu. Başvuru sonu
cu Tüzel kişilik kazanan 
sendika Gemlik Demirsu- 
başı Mahallesi Mesudiye 
Sokaktaki bürolarında hiz 
mete girdi.

Geçtiğimiz Perşembe 
günü Bursa Şube Başka
nı Zeki Büke, Şube Sekre
teri Metin Dura ile CHP 
İlçe Başkam Fikret Kum
ral ve yönetim kurulu ü- 
yeleriyle birlikte kayma
kamlık makamına giden 
sendika temsilcileri kuru
luş dosyalarını yazı işleri 
müdürlüğüne teslim etti
ler.

Eğit-Sen, Tarım-Sen 
ve Sağhk-Sen’den sonra 
tüzel kişilik kazanarak 
hizmete giren sendikanın 
İlçe Şube Başkanlığını 
Mustafa Tezsever yapar
ken, Sekreter Haydar Ü- 
nal, Mali Sekreter Cengiz 
Dural, yönetim kurulu ü- 
yeleri de Şerif Uğur, Ferit 
Çam, Mustafa Yuşan ve 
Ahmet Mirasyedi oldu.

Öte yandan Sendika
nın Demirsubaşı Mahalle
si Mesudiye Sokaktaki bi
nalarının açılışında bira- 
raya gelen Eğit-Sen, Ta- 
nm-Sen ve ' Sağhk-Sen 
Sendikaları yöneticileri 
bundan sonra aynı yerde 
çalışma yapma karan al
dılar. Bu arada sendika

nın açılışı için gelen Bur
sa DİSK Genel-İş Sendi
kası Gemlik Şube yöneti
minde yaptığı açıklama
da “Bursa Şubesinde ör
gütlü Gemlik Belediyesi 
işçileri olarak memur ar
kadaşların bu onurlu uğ
raşlarında omuz omuza 
olduğumuzu son tahlilde 
toplu sözleşmeli grevli sen 
dika haklannda mücade
le sonucunda ulaşabile
cekleri inancıyla tüm me
mur arkadaşları coşkuyla 
kucaklıyor, haklılıkların
dan aldıkları güçle kaza
nacaklarına inanıyoruz” 
dediler.

Tüm-Bel-Sen Gemlik 
temsilciliği de yaptığı ya
zılı basın açıklamasında

şu görüşlere-yer verdi.
“1990-199İ döneminde 

Türkiye’nin gündemine 
fiili olarak kamu sendika
cılığı, hukuk alanını da 
etkileyerek yeni bir hu
kuksal ve toplumsal mü
cadele sürecini başlattı. 
Kuramsal yorum ve açı
lımları öncelikle kamu 
sendikacılığı üzerindeki 
yargı perdesinin aralan
masını sağladı. Devlet me 
muru statüsündeki kamu 
çalışanlarının iç hukuku
muzda ne yasaklanmış ne 
de güvence altma almış
tır. Anayasanın 90 ncı 
maddesine göre onaylata
rak taraf olduğu Uluslar-
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EĞİT-SEN’DEN
YÜCEYE TEPKİ

(CEMAL KIRGIZ) Eğit-Sen Gemlik Temsilci
liği yaptığı açıklamada Gemlik İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Celal Yüce’nin sık sık görevden alınıp iade 
edilmesini kınarken, Yüce’nin gizli sicil raporlarım 
belgelere dayandırmadan yasalara aykın şekilde 
doldurduğunu iddia ederek eleştirdiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eğit-Sen Gemlik 
Temsilcisi Abdullah Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdü
rü Celal Yüce’nin kısa aralıklarla görevden alınıp 
geri iade edilmesinin Guiness rekorlar kitabına gir
meyi hak eden bir olay olduğunu söyledi. Çelik, 
“Sayın Celal Yüce geçmişte bir partinin milletve
kili adayı olmasının ve bir yakınının milletvekili o- 
larak T.B.M.M.’de bulunmasının avantajlarını en 
iyi şekilde kullanırken sorumluluk ve liyakat gerek
tiren bu makama hak edenlerin oturmasını ne za
mana kadar bekleyeceğiz. Sayın Yüce kaç kez daha 
görevden alınıp geri dönecektir.” dedi.
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En Temiz Deniz
Armutlu ve Fıstıklıda

Cemal KIRGIZ

Katil Garson Halis İmeç, azmettiren karısı Nezaket Er

KUMLA CİNAYETİ AYDINLATILDI
Cemal KIRGIZ

Geçtiğimiz Cuma günü 
üzeri taşlarla örtülmüş 
halde çürümüş cesedi bu
lunan Bağlama sanatçısı 
Durmuş Er (41) in öldü
rülmesiyle ilgili esrar per
desi açıldı. Durmuş Er’i 
23 yıllık karısının aşığı U- 
laş Et Mangal Lokantası 
şef garsonu Halis İmeç’in 
öldürdüğü tesbit edildi.

Çeşitli gazinolarda şar 
kıcılık yapan eşi Nezaket 
Er (42) le birlikte yakla
şık 4 ay önce Kumla’ya 
gelen Bağlama sanatçısı 
Durmuş Er, burada Ulaş 
Et Mangal Lokantasında 
çalışmaya başladılar. 23 
yıllık evliliklerine ve bu 
evliliklerinden olan 7 ço
cuğa rağmen sık sık kav
ga eden Er’ler. aralarına 
Garson Halis İmeç’in (26) 
de girmesiyle iyice koptu
lar. Bu arada aralarında
ki kavga nedeniyle Kur

ban Bayramının ilk günü 
tekrar tartışan Er çifti, 
Bayramın 2. nci günü yi
ne Ulaş Lokantasında ge
ce garson Halis İmeç’le 
birlikte yemek yediler. 
Saat 23.30 sıralarında lo
kantanın bahçesinde bu
lunan tuvalete gitmek ü- 
zere masadan aynlan Dur 
muş Er, arkasından gelen 
garson Halis İmeç tara
fından boğularak öldürül
dü. Durmuş Er’in cesedi
ni sırtlayan İmeç, lokan
tanın yaklaşık 100 metre 
ilerisine götürerek orada
ki boşluğa atıp üstüne de 
taş ve çöp döktü.

Olaydan sonra olduk
ça soğukkanlı gözüken 
Nezaket Er ve Halis imeç 
aralarındaki engelin de 
kalkmasıyla daha rahat 
yaşamaya başladılar. Ne
zaket Er, kendisinde kötü 
anı bıraktığı Ulaş Lokan-

Eğit-Sen’den Fıstıklı’da 
Dinlenme Kampı

CEM A T. KIRGIZ — Eğit-Sen Gemlik Temsilci
liği, Eğit-Sen Genel Merkezi ve Bursa Şubesi ile bir
likte Gemlik Fıstıklı Köyünde dinlenme kampı açı
yor. 1 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri arasında birer 
haftalık ve 15’er günlük devreler halinde açılacak 
kamptan eğitim emekçileri ve kamu çalışanları 
sendikaları üyeleri yararlanabilecek.
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Varmı Bu Balıkları Yiyen
Avlanma yasaklarının başlamasıyla birlikte ba 

İtkta görülen azalma, fiyatların astronomik ra
kamlara ulaşmasına yolaçtı.

Gemlik Balıkhaline gelen balıklarda tam anla 
mıyla 'el yakarken, Levrekin kilosu 250 bin,, Kal 
kan ve Tekirin kilosuda 150 bin liradan satışa su 
nuluyor. 10 kiloluk dev kalkan 1' milyon 250 bin
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tasından ayrılarak Bay
ramdan sonra Büyük 
Kumla Çakıl Aile Gazino
sunda çalışmaya başladı. 
Nezaket Er’i genç aşığı 
Halis İmeç buradaki prog 
ramlarında da yalnız bı
rakmıyor sık sık Çakıl A- 
ile Gazinosuna giderek, 
sevgilisini izliyordu. Bu a- 
rada kocası kaybolan Ne
zaket Er ise hiç bir şey ol
mamış gibi yaşantısına 
devam ediyor, eşinin kay
bolmasıyla ilgili olarak 
jandarmaya dahi başvur
muyordu, Taaki cesedin 
iyice çürüyüp etrafa pis 
koku yaymasına kadar. 
Nezaket Er geçtiğimiz Cu
ma günü öğleden sonra 
cesedin bulunmasıyla il
gili söylentilerin kulağına 
çalınmasıyla hemen K. 
Kumla Jandarma Kara
koluna koşarak kocasının 
10 gündür kayıp olduğu
nu büyük bir üzüntüyle 
bildiriyordu.

Devamı Sayfa 2’de

Kumsaz Cinayeti 
Sil Baştan

Kumsaz tatil köyünde 
13 Haziran Pazar günü 
meydana gelen cinayetle 
ilgili soruşturma devam 
ederken, gözaltına alman 
3 kişi çıkarıldıkları mah
kemece delil yetersizliği 
nedeniyle serbest bırakıl
dılar.

Bursa Barbaros İlkoku
lu öğretmeni Aydın Çan’
ın, Kumsaz’daki yazlığı
nın bahçesinde sol omzun 
dan tek kurşunla vurula
rak öldürülmesinden son
ra geniş çaplı araştırma
lara başlayan Gemlik Jan
darması Aydın Çan’la da
da önce bir arazi davası 
yüzünden kavgalı olan 
BursalI dokuma işçisi Hil-
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D YP’li hanımlardan 
Çiller’e destek

DYP Gemlik Kadınlar 
Komisyonu yaptığı top
lantıda 9 kişilik olan yö
netim kurulu üyeliğini 15 
kişiye çıkardı.

DYP Gemlik Kadınlar 
Komisyonu Başkanı Se
vim Koçdemir, ilden gelen 
istek doğrultusunda daha 
önce 9 kişi olan yönetim 
kuruluna 6 yeni bayanı 
daha eklediklerini belirte
rek, DYP Genel Başkanlı-
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Gemlik Kaymakamı Orhan Işın tarafından yap. 
tınlan periyodik su kirliliği ile ilgili tahlil sonuç 
lan açıklandı. 100 cc’de Fecal Koliform sayısına 
göre, kolibasili en yüksek bölgeler .bin İ.00 ile Bü 
yük Kumla ve Küçük Kumla Orman Kampı böl 
gesi olurken, K.Kumla Siteler Mahallesi önü ile 
Hasanağa izcilik kampı bölgeleride kirlilik oranı 
yüksek yerler olarak belirlendi.
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3 Kijide 4 Silah Yakalandı

Gemlik Gençliği 
Nereye

Meydana gelen silahlı 
olaylar nedeniyle adı Tek- 
sas’a çıkan Gemlik’te geç
tiğimiz gün yâpılan ara
malarda yine çok sayıda 
silah ve bu silahlara ait 
mermiler ele geçti. Bu si
lahların 15-25 yaş arasın
daki gençler üzerinde çık
ması da olayın bir başka 
düşündürücü yanı oluyor.

Gemlik Emniyet Mü
dürlüğü ekiplerinin geçti
ğimiz Çarşamba akşamı
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İsveç’te Türk 
Seramik Sergisi

Gemlik’li Gürcan ve 
Seray Şentürk Vural’ın 
büyük başarısı. 3 yıldır 
İsveç’te bulunan genç çift 
açtıkları seramik sergile
riyle, tüm İsveçlileri bü
yülerken, yurtdışında ya
şayan Türklerinde göğsü
nü kabartıyorlar.

Göteborg Üniversite
sinde Doçent Doktor ola
rak görev yapan Gürcan 
Vural ile Mimar Sinan Ü- 
niversitesi Seramik Bölü
mü mezunu eşi Seray Şen
türk Vural, 25-28 Nisan 
tarihlerinde Göteborg’da
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KAMU ÇALIŞANLARI SENDİKASINDAN İSTEK

'‘Anayasal Güvence istiyoruz”
Gemlik memur sendikaları Kamu Çalışanları 

Sendikalan platformunun ülke genelinde uygula 
maya koyduğu eylemi desteklediklerini açıkladı 
Eğit-Sen, Tüm-Bel-Sen, Tanm-Sen, Maliye-Sen ve 
Sağlık-Sen’in ortak olarak yaptıklan basın açıkla 
masında, platformun aldığı karar] uyarınca; 14 Ha 
ziran, 3 Temmuz tarihleri arasında yakalarına 
«Toplu sözleşmeye doğru» kokartı vel kırmızı siyah
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DYP GENÇLİK KOMİSYONU BAŞKANI UTKIRAN

‘'Gençler Politikadan Korkmasın”
DYP Gençlik Komisyonu Başkanı Mustafa Utkı 

ran, 10 olan komisyon kurulu üyeliğinin 15 kişi 
ye çıkarılması amacıyla yapılan toplantıda, «Genç 
lerin politikadan korkmaması gerekir» diye ko 
nuştu.

Parti binasında yapılan ve ilçe 2nci Başkanı 
Mahmut Solaksubaşı’nin da katıldığı toplantıda
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TUTUŞALIM, EL ELE...
i 'h , : i,.;'. * ♦ İnan Tamer

. Yeşil yürüyüş turu nedeniyle ilçemize de uğra 
I yan CHP Genel Başkanı Sn. Deniz Baykal, «Bir 

| leşmeye acil ihtiyaç var» buyurmuş.
Ha, şunu hileydiniz. Bayım...
Evet, brileşmek lazım. Şu ana kadar ilmuyorsa 

bizler nefer sîzler mülazım. Hep mülazım olma ar 
I zunuzdan.

Bu ayrılık niye? Aklım almıyor.
, Yıllar yılı ayni idealler uğruna birlikte omuz o 

muza çalıştık. Kazandık, kaybettik. Sevindik, üzül 
dük. Bedbin olmadık bezmedik. Şevk ve heyeca 
nımız azalmadı, arttı.

T.C. Devletini kurduk. 27 yıl yönettik. İkinci 
| Dünya Savaşında kimsenin burnunu kanatmadık. 
| Demokrasiyi getirdik. 14 Mayıs 1950 günü, mil 
I letin kararına karşı gönül rızası ile iktidarı1 dev 

; retmesini bildik.
; 1954 seçimleri sonrası milletvekili sayımız 30
; oldu, paniğe kapılmadık. Bu dava milli dava. în 
j sanlık davası dedik, çarığı çektik, köy, köy kent, 
• kent yurdu dolaştık. Aziz milletimize, demokrasi 
den vaz geçemıyeceğimizi, hukukun üstünlüğü 
nü, sosyal adaleti, bağımsız yargı, özerk üniversi 
te; eğitimde fırsat eşitliği, nisbi seçimi, anayasa 
mahkemesini, planlı kalkınmayı, milli petrolü, 
steratejik madenlerin devletleştirilmesini, laik dev 
leti, din ve vicdan hürriyetini, toplusözleşme, 
grev ve lokavt haklarını, insan haklarını, mal ve 
can güvenliğini, kanun önünde herkezin eşitliği 
ni, sosyal devleti savunduk. Bugünkü yaşama ge 
çirdik, vaz geçilmez kıldık.

Tam bağımsız hür, yurtta barış, dünyada barış 
isteyen Türkiye Cumhuriyetini batılı, doğulu dev 
letlere kabul ettirdik, saydırdık. Avrupa, Nato, 
Cento, R.CD. Partlarmm üyesi olduk.

İnsanı amaç gösterip, araç kılan ve özünü alıp, 
ezen komünizmden hep uzak duyduk. Bu belanın 
şiddet yoluyla önlenemeyeceğini, adil bölüşüm 
ile çanına ot tıkanacağım, sınıfsın imtiyazsız 
devlet düzeninden vazgeçilemeyeceğini, sınıflar 
arası, bölgeler arası dengesizlikler sonrası, bu be 
lanın tahriki ile toplum barışının bozulacağım 
söyledik. Bu inanç doğrultusunda uygulamalarda 
bulunduk.

Öaha nice, nice bu millet yararına işleri CHP 
liler olarak yaptık. Yapılmasını sağladık, > mil 
letimizi yanıtmadık.

SHP ÎLÇE BAŞKANI PARLAK..

Gemliklilerin Adayıyım
/ ' f., ç;-.'y. JLfı f ' • H - ’ - •' ‘ ___

2-7 Hâziran tarihinde yapılacak olan SHP ilçe 
kongresine az. .bir süre kala, adaylar kulis çalışma 
lannı hızlandırdılar. ,

SHP ilçe Başkanı Mehmet Parlak’tan, sonra Diş 
hekimi Doğan Alkaya ve Müteahhit Binalı Derin 
inde aıdayîlığım açıklandı SHP ilçe teşkilatında 
bol kulisli ve heyecanlı günlerin doğmasına, 
yolâçtı. < -

Yapılan kulis çalı şuraları hakkında bilgi veren 
.SHP ilçe Bakkam Metim et Parlak, köy ve mahal! 
leleri. tek. tek dolaştıklarını, büyük bir titizlikle 
sorunların takibe alu ıdığını kaydederek, yaklaşık 
2 yıldır zor şartlar altında görev yaptıklarım, tek 
rar göreve seçildiği takdirde, yeni yönetimi jle 
birlikte daha iyi hazmet vereceklerini söyledi.

v. SHP ilçe (Başkanı Mehmet Parlak, «Hakkımda 
şunun bunun adayı diye' spekülasyonlar yapılmak 
tâ, özellikle şunu /söylemek istiyorum ben kimse 
hin adayı değilim, ben, tüm Gemliklilerin, tüm 
Sosyal Demokratların adayıyım. Bu göreve daha 
İyi hizmet verebileceğime inandığım için talip 
oldum. 2 yıldır çok zor şartlar altında hizmet ver 
dik. Sayın Bînal\ Derin ve Sayın Doğan Alkaya 
ozaman nerelerdeydi» diye konuştu.

‘ Parlak son »sözü 27 Haziran Pazar günü ,11 Ey 
İtti İlkokulunda ı yapılacak olan kongrede delegele 
rin söyleyeceğ ini belirterek, «Tek dileğim kim se 
çilime seçilsin . SHP’ye en iyi hizmeti, versin» dedi.

Bunca inançlı, bunca millet ve memleket yara 
rina hizmet vermiş ve vermeye arzulu ve istekli 
Sosyal Demokratlar bölük, pörçük. SHP’li, DSP’li, 
CHP’li.

Nedeni senlik, benlik davası, başol, köşe tut. 
Koltuğu kap. Demeç ver. Adın duyulsun. Hep ön 
de ol.

Siz Ecevit’ler, BaykalTar, İnönü’ler ve bir kı 
sim tayfaları hiç geride duramazmısmız? Yıllar 
yılı milyonlarca Sosyal Demokrat hep sîzlerin ge 
risinde oldu. Sîzlerde biraz geri kalsanız ne olur? 
Kıyamet mi kopar? Bu milletin kendilerinden on 
yıl önde olduğunu 20 yıl önce Sn. Ecevit Meclis 
kürsüsünden ifade etmemişmiydi.

Sn. Ecevit’ler, BaykalTar, İnönü’ler bir kez ol 
sun,. birleşme yolunda. koltukları bıraksanız, o 
vefekar, cefekar, çilekeş, işini bu dava uğrunda 
kaybetmiş, oğlunu, kardeşini babasını CHP’li ol 
dukları için öldürülerek kaybetmiş Sosyal Demok 
ratlar, CHP’li dava arkadaşlarınız inanın sîzleri 
boşlamaz. Adınıza, şanınıza, geçmiş hizmetlerinize, 
uygun görevleri yine sîzlere tevdi eder sever, sa 
yar danışır.

Sn. Erdal İnönü, Eylül, ayında SHP Genel Baş 
kanlığım gönül rızası, ile bırakıyor. Bence, birleş 
meyi kolaylaştırmak arzusunda. Şimdi, sıra Sn. 
Baykal ve Ecevlt’te sîzlerde yapın bu fedekarlığı. 
Sizin, biz eski CHP’lilere hiçmi borcunuz yok. Ken 
dimize miı istiyoruz barışı,: birliği. Yinesizler işba 
şına geleceksiniz. Sîzler başkan, yönetici, başbakan, 
bakan olacaksınız. Kişisel olarak hangi gün hangi 
iş için bizleri düşündünüz kapınıza geldik. Bun 
dan sonrası içinmi özel çıkar gözetelim, çıkar bek 
leyelim. Birleşmenizden duyacağımız millet ve 
memleket yarar mâ olacağı inancı ile sevlinç.

Gelin, Sosyal Demokratlar birleşelim. CHP’yies 
ki gücü ile var kılalım.. Vatanı kurtarıp, kurduğu 
muz gibi, hür, bağımsız, laik Türkiye Cumhuriye 
tini biz yönetelim. Önder devlet yapahm. îmanı 
mız var. Bilgi birikimimiz var, yeteneğimiz var.

Tutuşalım el ele verelim gönlü, gönüle. Bitsin 
ayrılık, gayrılık. Budur gerçek «Baba»lık.

Babalık, sîzlerin büyük özlemi. Yılların özlemi.

Birleşin:.. Doğsun nur topu gibi CHP. Dürmayın, 
Haydi, Haydi...

Halk Eğitini Sergileri'
Çarşamba günü açılıyor

■Gemlik Halk Eğitim Merkezinin j992-93 Öğre 
tim yılı çalışmalarının son sergisi 23 Haziran Çar 
şamfoa günü açılacak.

' 2 ayrı merkezde açılacak olan sergilerin ilki sa 
at 10.00’da Muammer Aksoy Kordonunda Kafoğ 
lu Apartmanın altında hizmete girecek, Makina 
Nakışı, Batik ve Giyim çalışmalarının (sergilendiği 
2nci kurs ise saat 10.30’da Gazi İlköğretim Okulu 
Salonunda gösterime girecek.

Sergiler''birer hafta süreyle açık kalacak.

TÎCARjİ RUHSATLI

Satılık Özel Ambulaos 
FABRİKALARA VEYA 

ÖZEL ŞAHISLARA 76 MODEL 
FORT GIRANADA

TEL ; 32077 GEMLİK

Satılık Villa Arsası
GEMSAS’IN MUTEBER YERİNDE 520 m2 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR

TEL : 35023

20 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

23 HAZİRAN 1973 SAYI 2

ZEYTİN YAĞI İHRACININ SERBEST 
BIRAKILMASI İSTENİYOR..

Türkiye zeytin yağı, nebati yağlar, ve yağlı to 
humlar Birliği yönetim kurulu zeytinyağı ihracata 
nın serbest bırakılması için Ticaret Bakanlığına 
mürâcat etti.

Birlik ilgilileri zeytin üreticilerinin hariçte 
ki yüksek fiyatlarından istifade edilmesi için İh 
racat izninin verilmesini istediklerini açıkladılar. 
Öte yandan bu yılki yağ rekoltesinin 100 bin ton 
civarında olacağını tahmin ettiklerini söylediler. 
__ ,_r.......... ................. ....... ....... _____,.. _ ' 
ZİRAAT İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜP ŞEHRİMİZE 
GELDİ.,

» 20.6.1973 Çarşamba günü Ziraat Genel Müdürü
İSn. Burhanettin Doruk ilçemize gelerek araştırma 

larda, bulunmuş son yağan doludan zarar gören 
Yeniköy, Fevziye. Şükriye' köylerindeki hasar du 
rumu hakkında bilgi almış ve ilgililere gerekli 
emirler vermiştir;

DIŞARIDAN BİTİRMELER YAPILDI

20.71 Haziran 1973 Çarşamba ve Perşembe günü 
27 Mayıs İlkokulu Salonunda dışarıdan bitirme _ 
sınavları yapılmıştır.

Bu yıl dışarıdan ilkokul bitirme sınavları her 
yıldan da çok ilgi görmüştür. Sınava katılan 138 
adaydan HÖ’u erkek, 28 kişiside kadın adaydır.

Bilindiği gibi dışarıdan bitirme smavları yılda 
| üç kez Şubat. Haziran. Ekim aylarının 20’sinde 
| yapılmaktadır..

Kuınlâ Cinayeti
Aydınlaiıith

İşte düğüm burada' çözülmeye başlıyordu^ Gem 
lik jandarması hemen eldeki ipuçlarıyla araştır 
maya başlıyor. Çevredekilerin ifadeleri öncülüğün 
de başta Nezaket Er ve aşığı Halis İmeç olmak 
üzere, Ulaş Et Mangal Lokantası sahibi Halil Ulaş 
ile Çakıl Gazinosu şovmeni Nurettin Evcimi göz 
altına alıyordu. Gözaltında sorgulamalar sürdük 
çe katil aşıkların soğuk kanlıhklan kayboluyor 
ve en sonunda suçlarını itiraf ediyorlardı.

Dürmüş Eri öldürdüğünü itiraf eden garson 
Halis îmeç, Dunmuş karısıyla kendisinin zorla 
yatmasını istediğini iddia ediyor, daha sonrada 
kavga çıkardığını söylüyordu. İmeç, «Durmuş ön 
ce karısıyla benim zorla yatmamı istedi. Bana sik 
sik badi geç içeride ablanla yat üşümesin diyor 
du. Zorla yânına gönderiyordu. Bu şekilde giden 
ilişkimiz aşka dönüşünce bu sefer zorluk çıkarma 
ya başlamıştı. Ondan kurtulmak istiyorduk. Olay 
gecesi tuvalete gitmesini fırsat bilerek' arkasından 
gittim. Zaten çök ..sarhoştu. Bir yumruk'attım ye 
re düştü sonra ayağımla boğazına bastırdım. Ha 
reketsiz kaldığını görünce ölüp ölmediğini anla 
mak için üstüne su döktüm. Öldüğünü anlayınca 
lokantanın biraz ilersinde bir yere götürüp üstünü 
taşlarla ve çöple örttüm» dedi.

Kocasını öldürmeye azmettiren Nezaket Er’de 
23 yıllık, eşinin kendisini bu işe zorla başlattığını 
son zamanlarda sık sık içki içerek kendisini döv 
meye başladığını öne sürdü. Nezaket Er, kocası 
nın yetişkin kızlârmada sarkıntılık ettiğini; kendi 
sini yatmaya zorladığı Halis İmeç’îe aralarında 
sevgi bağı kuruluncada bir sürü sorun çıkardığı 
nı söyledi. Nezâket Er, kocasınla evliliklerinin 
son bir kaç yıldır iyi gitmediğini de belirterek yak 
laşık üç yıl önce aralarında geçen bir tartışma 
nedeniyle başını balta ile yardığını bu yüzden de 
5 ay Gölcük cezaevinde yattığını bildirdi.

Geçtiğimiz Salı'günü mahkemeye çıkartılansa 
nıklar tutuklanarak cezaevine gönderilirken gözal 
tında bulûnan Halil Ulaş ve Nurettin Evçim ise 
serbest bırakıldılar.
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Yeni Pazar Girişi Gemlik
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GAYRİMENKULUN AÇIK ARTİRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No. 993/149
Satılmasına kanar verilen gayrimenkulün cinsi, 

kıymeti, adedi, evsafı :
1— Gemlik tapu sicilinin pafta 13 ve parsel 234 

de kayıtlı Gemlik Armutlu köyü Yılandar mevkiin 
de kain 1315,57 m2 miktarındaki arsa üzerine in 
şaa edilen tapu sicilinde kat irtifakı halindeki 
kargir apartmanın zemin kattaki 10/216 arsa pay 
iı (3) normal kattaki 17 nolu meskenin 1. giriş 
antresi,-denize nazır, bir balkon, 3 yatak odası ve 
Wc ile mutfaktan ibaret olup elektrik ve suyu 
mevcut olup yazlık olarak kullanılır. Mesken bilir 
kişi tarafından borçlu hissesi olan l/2sinin 
125.0001000 TE. kıymet taktir edilmiştir.

2— Yine aynı taşınmaz üzerinde inşaa edilen 3 
normal kattaki 17. bağımsız bölüm sıra noluyaz 
lık meskenin borçlu hissesine isabet eden 1/2 his 
sesinin 150.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir, 
taşınmazlar açık artırma suretiyle satışa çıkarıl 
mıştır.

SATIŞ ŞARTLARI ;

1-i Sıradaki taşınmaz 23.7.1993 Cuma günü sa 
at 11.00 ile 11.20 arasında

2— Sıradaki taşınmaz 23.7.1993 Cuma günü sa 
at 11.30 ile 11.50 arasında Gemlik İcra Müdürlü 
günde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu ar 
turnada tahmin edilen kıymetin %75ni ve rüçhan 
lı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış 
masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle 
bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taah 
hüdü baki kalmak şartiyle 2.8.1993 Pazartesi gü 
nü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çı 
kanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar eldeedi 
lememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhü 
dü saklı kalmak üzere artırma' ilanında gösterilen 
müddet sonunda en çok artırana ihale edilecek 
tir.. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin 
edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış. İsteye 
nin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamın

dan fazla olması ve bundan başka, paraya çgvir 
me ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi dü 
şecektir.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edi 
len kıymetin %20’si nisbetinde pey akçesi veya bu 
miktar kadar milli bir bankanın teminat mektu 
bunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, 
alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç 
ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler sa 
tış bedeûinden ödenir. KJD.V. alıcıya aittir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin 
( + ) bu gayrimenkul üzenindeki haklarını husüsiy 
le faiz ve masrafa dair oûan iddialarını dayanağı 
belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirme 
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile 
sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacak 
lardır.

4— İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini ya 
tırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan 
tüm alıcılar ve kefirleri teklif ettikleri bedel ile 
son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zarar 
lardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen 
mesul olacaklardır. îhale farkı ve temerrüt faizi 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil 
olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat İjedelin 
den almacaKur.

5_ , Şartname ilan rarihinâen itibaren herkesin
görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildi 
ğı takdirde istemen alıcıya bir örneği gönderilebi 
lir..

6— Şatışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş 
ve münderecatını kabul etmiş sayılâcaliShn, baş 
kaça bilgi almak isteyenlerin 993/149 sayılı dosya 
numarasiyle Müdürlüğümüze başvurmaları üan 
olunur.
(İç. îf. K. 126)
(★) İlgililer tabirine irtifak icra Müdürü 
hakkı sahipleri de dahildir. " T

g GEMLİK’TE EV LENİN
g, ÖZEL COCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ -
$ BİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME YERİ -
* GUSULHANE . EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR
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20 MİLYON PEŞİN - 2 MİLYON TAKSİT
98 m2 80 MİLYON 6 VE 12 AYDA 

TESLİM

GEMLİK - KUMLA - 
ŞAHANE

ARMUTLU’DA SATILIK 
DAİRELER

Yaprak Ticaret

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

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

BURSA : Haşim îşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2 S 
İNEGÖL : Lazlar Cammiyanı Tel : (253)34949 g 

İZMİT : Fethiye CdÖssoy İşhanı Kat 2
Tel : (9-31)218043 g

ESKİŞEHİR : Hamamyohı Tel : '9.22)336362 $
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Körfez
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütün Cm.

İcra ve Mahkeme İlanları Cm.

»

EMRE KUNDURA
KALİTEDE GÜVENCİ DRTİNCB AKLA 

EMRE KUNDURA GELİR 
GELİN GÖRÜN VE GÜVENİN 

O SİZE HEP GÜVENİYOR

EMRE KUNDURA
TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA 

ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR.

AKYILDIZ
AİLE GAZİNOSU

Zayi İlanları
Dernek Kongre İlanları

Kooperatif Kongre İlanları

Tüzük İlanları

11.000 TL.

5.000 TL.

50.000 TL.

200.000 TL.

300.000 TL.

1.000.000 TL.

ABONE

EMRE KUNDURA SÎZLER® 
B9MPATÎ VB HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP 
lÖZMBTİNDB GÜVEN VHRMRKTMDİR.

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

Düğün - Nişan Sünnet Cemiyetlerine 
verilir. Rezervasyonlar başlamıştır.

30039
İskele Meydanı No. 4 Gemlik

Yıllık

Alt; Aylık

100.000 TL

50000 TL.

Gazeteye gönderilen yanlar yaymlanatR vera 
yayınlanmasın geri verilmez. i

Gazetemiz basın ahlak yasatma uymağa tacMM
•der. f
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KADRİ GÜLER a
S YLI 21 ŞAYİ 965 FİYATI 2000 TL. KDV Dahil «
| KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar. «

UBs-scsnssa; assa» as^ae^BB^nB«t»öMi»«W8^cı 
YÖNETİM MERKEZİ :

istiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 34223 GEMLİK | 

DİZGİ VE BASKI ‘ I

Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797 S
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Gemlikli Memurlar sesini
arası sözleşmenin iç hu
kukta bir yasa kuralı ni
teliğini taşıması dikkate 
alınarak, sözleşme kural
lar kamu görevlilerinin 
sendikal hak ve güvence
leridir. 2 yıllık uygulama 
süreci olumlu yargı kural
ları ile de desteklenerek 

SİLO sözleşmelerinin hu
kuka dayalı olarak 87 ve 
151 nci maddelerini da- 
mştay karan ile serbest 
bırakılarak tüm devlet 
memurları statüsündeki 
kamu çalışanlarına sendi
ka kurma ve üye olması, 
serbest bırakılmıştır. Ka
mu iş kollarında 1982 a- 
nayasasmda anayasa ve 
yasal düzenlemeler mik
tar ve bir özle belirlenmiş 
çalışan ve topluluklann 
katılımı tamamen engel
leyerek yönetenlere mut
lak bir hareket serbestli
ği oluşturulmuştur.

Organik yapı ve teknik 
açıdaı^ yönetim, devletin 
kamu gücünün objektif 
günlük görünüş biçimidir.

Yönetim ve hükümet ara
sında nitel bir ayırım yok 
tur. Tüm kamu çalışanla
rı sendikaları çalışma ha
yatının anayasal ve yasal 
düzenlemeleri çalışmala
rında memur statüsüne 
karşı çıkarak revizyonlar
da farklı olarak 657, 2821 
ve 2822 sayılı yasalara al
ternatif ortak ve genel de 
mokratik sendika Ihaklar 
ve yasasının hayata geçi
rilmesini istiyoruz.

Kamu sendikacılığının 
toplu sözleşme düzeninde 
gerek toplumsal pazarık 
görüşmelerinin her aşa
masında ve gerekse ku
rumsal çalışmalarının her 
aşamasında- sendikaların 
çıkarma ye greve karar 
verme ve uygulama hak
lan yasal düzenlemelerle 
güvence altına alınmalı
dır.’*

Öte yandan diğer ka
mu çalışanları platformu 
da 'birer bildiri yayımla
yarak, Tüm-Bel-Sen’i kut
ladılar.

DYP'li
Hanımlardan
ğına seçilen Tansu Çil
leri de kutladıklarını söy
ledi. Koçdemir, yeni yöne
tim kurulu üyeleri Faika 
Kurt, Rezzan Yurt, Gül 
Bade Özkeskin, Aynur Es
ra, Hülya Kula ve Mürşi
de Korkusuz’u basına ta
nıtarak, “Şimdi daha güç- 
lüyüz. DYP ve Türk kadı
nı için elimizden geleni 
yapacağız.” dedi.

Genel Başkanlarının 
ve Başbakan’ın bayan ol
malından duyduktan mut 
luluğu da dile getiren Se
vim Koçdemir, " “Tansu 
Hanım’m Genel Başkam
mış ve Başbakanımız ol
ması büyük bir atılımdır. 
Yurtiçinde olduğu gibi 
yurt dışında da kadın baş- 
bakan’ın olması Türkiye’
ye artı puan kazandım. 
AT’na daha çabuk girme
mizi sağlar” diye konuştu.

Gemlik Gençliği
dörtyol mevkiinde yaptığı 
aramalarda 16 K 3946 pla 
kah araçta bulunan Ke
nan Sandal’ın (24) üze
rinden 1 adet 9 mm. ruh
satsız Kınkkale marka 
tabanca ile 7 adet mermi 
ele geçerken, 16 E 1080 
plakalı araçta yapılan a- 
ramalarda da Koray Ballı 
(16) ve Mustafa Küçük- 
batal (17) nin üzerinden 
1 adet İtalyan yapımı 7.65 
mm. çapında Baretta mar 
ka tabanca ile 1 adet kısa 
eski tip 12’lik kırma av 
tüfeği ele geçti. Emniyet 
yetkilileri Koray Ballı’nın 
K. Kumla’daki evinde de 
1 adet yine ruhsatsız Bre
zilya yapısı 6.35 silah bil- 
du.

Emniyet Müdürlüğün
de gözaltına alınan genç
ler ifadeleri alındıktan 
sonra mahkemeye sevke- 
dilecekler.

Kumsaz
Cinayeti
mi Türkay (23), ile yine 
arası açık bulunan Kum- 
sazlı emekli işçi Dahil Şa
hin (55) ve Çan’ın kayın
biraderi Bayram Yurtse
ver’! (41) gözaltına aldı.

Yaklaşık 5 gün gözal
tında tutulan katil zanlı
ları yapılan sorgulamala
rında cinayeti işlemedik
lerini söylediler. Zanlılar 
Cuma günü çıkarıldıkları 
mahkemece delil yetersiz
liği nedeniyle serbest bı
rakıldılar.

İsveç'te Türk
Seramik
yaklaşık 70 bin kişinin 
gezdiği Turizm Fuarında, 
Türk Pavyonu bölümün
de büyük ilgi gören 20 a- 
det seramik çanaklarıyla 
gözleri kamaştırırlarken, 
2-16 Mayıs 1993 tarihle
rinde de Göteborg Galeri 
Forum Börsen’deki kişi
sel sergileriyle ses getir
diler. İsveç televizyonu i- 
le çeşitli gazetelerde bü
yük ve geniş yer verilen 
sergiye isveçlilerin dışın
da Göteborg’da çalışan 
Türk’ler ve çok sayıda ya
bancılar da gezdi.

Kişisel sergiye ayrıca 
Türkiye’nin Stockholm 
büyükelçisi Solmaz Gü
naydın ile Türk demekle
ri yetkilileri de büyük ilgi 
gösterdiler. Kişisel sergisi 
hakkında görüşlerini a- 
çıklayan Seray Şentürk 
Vural, “Bir Türk olarak 
yabancı bir ülkede insan
lara ‘tarihsel birikimleri
mizi seramiklerim yoluyla 
aktarmak bu sergilerimin 
başlıca konusunu oluştu
ruyor” dedi.

Fikret Oto Elektrik
YENİ DÜZENLEMESİYLE OTO ELEKTRİK 

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SİZLERE 
ı HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TEL : 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

Eğit-Sen’den Fıstıklıda |
Kamp hakkında bilgi veren Eğit-Sen Gemlikli? 

Temsilcisi Abdullah Çelik, tatil olanaği bulamayan İ 
dar gelirli emekçi kesime uygün fiyat ve taksitli ö- : 
deme koşulları yaratarak nefis bir dinlenme yeri 
sağlamayı amaçladıklarını belirterek “Deniz kıyı
sında 60 yataklı motelden bir kişi tam pansiyon ya
tak, kahvaltı, öğle ve akşam yemeği dahil günlük 
90 bin lirayla yararlnaabilecek. 6-12 yaş arası ço
cuklar içinse fiyat 50 bin lira, bu fiyatlar tatil bel
delerindeki pansiyonların sadece yatak fiyatının 
bile altında kalmaktadır.” dedi.'

Özel plajı olan motelin odalarında sıcak su, 
banyo ve tuvalet bulunduğunu kamp süresince kül
türel ve sportif etkinliklere yer verileceğini, bildiren 
Abdullah Çelik, “Özellikle çocuklara ve gençlere yö
nelik yüzme kursları, okuma olanakları, resim ve 
animasyon etkinlikleri, yazarlarla söyleşiler gibi fa
aliyetlerden ücretsiz yararlanılacak; Kampa' katı-.- 
lanlara hizmetten onur duyacağız. Katılmak iste
yenlerin bir an önce yer ayırtması gereklidir. Daha 
fazla bilgi için temsilciliğimize bizzat gelebilir ya da 
40445 nölu telefondan bilgi alabilirler” diye ko
nuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü ölçümlerine göre Gemlik 
Körfezinin eh temiz yöresi olarak belirtilen Fıstıklı 
Köyü, deniz, kum, güneş ve yemyeşil doğanın ke- 
şiştiği nefis bir tatil yeri.

Anayasal Güvence, istiyoruz 
kurdela takma karan alındığı ayrıca T.B.M.M.’ye 
toplu sözleşme hakkı ve sendikaların Anayasal 
güvenceye kavuşturulması isteğiyle telgraf çeke 
çeklerini söylediler.

Tüm-Bel-Sen biriasmda toplanan memur sendika 
lan ortak' yapılan açıklamada 3 Temmuz tarihin 
de. yapılacak'plan Ankara mitingine kalabahk bir 
topluluk, olarak katilar aklarını bildirdiler. Ayrıca 
sendikalar yasasının anayasal güvenceye kavuştu 
rulması amacıylada bir imza kampanyası başlata 
caklarını açıkladılar.

Öte yandan Eğit-Sen Gemlik temsilciliğide ülke 
genelinde memur sendikaları hakkında açılan da 
vaları kınayarak, kaymakamlıkların ve valilerin 
görevlerini kötüye kullandıklarım bildirdiler. Sen 
dika yaptığı açıklamada «Vali-ve Kaymakamlar, 
hukuk devleti ilkesini bir yana .iterek sendikaları 
mız üzerinde idare terörü estirmişlerdir» dediler.

Şube Başkanı Abdullah Kelik Eğit-Sen’in 75’ten 
fazla şubesi. 100’den fazla temsilciliği ve on binler 
ce üyesi bulunduğunu belirterek, sendikalafmm 
Gemlik temsilciliği hakkında da çok sayıda dava 
açtığını söyledi. Çelik, «Ülke gecelinde olduğu gi 
bi Gemlik’te de bağımsız yargı haklıdan yana ka 
rarım yermiş, açılan davalar beraatla sonuçlan 
mıştır. Aslında suçlanması ve cezalandırılması 
gereken idaredir. İdare görevlerini kötüye kullan 
mış özellikle kamu çalışanları sendikaları söz ko 
nusu olduğunda hukuk devleti ilkesi ayaklar altı 
na alınmıştır. İdarenin bu tutumunu kınıyor. Yet 
kilerini kötüye kullanan, idare hakkında suç duyu 
rusunda bulunuyoruz» dedi.

Gençler- Politikadan 
gençliğin sorunlarının yam sıra Gençlik Korniş 
yonlarınin partilerdeki görevleride tartışıldı. Genç 
ler, işsizlik sorununun bir çığ gibi büyüdüğünü 
öne sürerek işsiz gençlere iş bulunması konusun 
da iktidar partisi DYP’nin diğer partilere göre da 
ha etkisiz kaldığını söylediler.

Gençlik komisyonlarının 3 yıl önceki durumuy 
la şimdiki durumunun farklı olduğunu vurgula 
yan Mustafa Ubkıran, «3 yıl önce gençlik kolları 
bayrak asan, sigara alan, ayak işlerini gören işler 
verilen bir organ olarak görülüyordu. Şu şimdi 
ieğişti. Artık tüm gençlik komisyonları, yönetim 
kadar etkili olabiliyor. Çünkü en sağlıklı politika 
cılar gençlik komisyonlarında pişerek yönetimde 
görev alan politikacılardır. Bu yüzden hepimiz bu 
işin ciddiyetini bilerek çalışmalıyız» dedi.

DYP Gençlik Komisyonu Başkanı, Utkıran, 1994 
teki genel yerel seçimlerde partilerinin daha ba 
şarılı olabilmesi İçin, komisyonlarda politikadan 
korkmayan aktif ve çalışkan gençlerin görev al 
ması gerektiğini öne Sürdü.

■Eğit-Sen’den Yiice’ye tepki
Bu olumsuzlukların eğitim ve öğretim sürecin

im de istikrarsızlık yarattığmı bildiren Çelik, bunun 
sonucunda doğan verim düşüklüğünün faturasının 
Gemlik halkına, öğrencilere ve öğretmenlere kesil
diğini öne sürdü. Eğit-Sen Şube Başkam Abdullah 
Çelik, “Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Celal Yüce, 
öğretmenler ve idareciler hakkında düzenlenen giz
li sicil raporlarım belgelere dayandırmadan başarı
lı insanlardan intikam alırcasma art niyetle ve ya
salara aykırı şekilde doldurarak yeni bir skandala 
daha neden olmuştur. İlköğretim müfettişleri 95-98 
gibi yüksek puanlar verirken okul müdürü ve ilçe 
kaymakamı bu görüşe katılırken sayın Yüce, hiç 
bir belgeye dayandırmadan makamın gerektirdiği 
tarafsızlık, art niyetsiz ve objektif değerlendirme 
sorumluluğunu bir yana iterek bu meslektaşlarımı
za çok düşük puanlar ve yetersiz raporlar verebil
miştir; Skandal niteliğindeki sorumsuzluk örneği 
davranış il yöneticilerince fark edilmiş gizh sicil ra
porları geri iade edilerek düzeltilmesi istenmiştir. 
Ancak bu konu böyle geçiştirilerek nitelikte değil
dir. Yüce’den hesap sorulmalıdır.” diye konuştu.

Eğit-Sen Şube Başkam Çelik, Gemlik’te görev 
yapna eğitim çalışanlarından Yüce’ye güven duy
masını beklemenin haksızlık olduğunu belirterek, 
kendisine hiç bir eğitim çalışanının güveninin kal
madığını sözlerine ekledi. Çelik, “Devlet olma cid
diyetinin Yüce’den güçlü olmasmı bekliyoruz. So
runun ancak çalışanların kendi yöneticilerini ken
disinin seçmesi gibi demokratik bir uygulamaya 
geçilmesiyle çözüleceği inancındayız.” dedi.

En Temiz Deniz Armutlu
Bursa Halk Sağhğı Labaratuvarı Gıda ve Kont 

rol Şube Müdürlüğü Uzman Doktor ve biyologla 
rınca yapılan kontrollerden temiz bölgeler Armut 
lu T.E.K. kampı ve. Fıstıklı Halk Plajı ileKapakh 
rialkPaljı oldu. Gemlik Kaymakamlığına verilen 
25.5.1993 tarihli rapofo göre Gemlik Körfezindeki 
5U kirlilik oranı şöyle belirlendi

Yer 100 cc’de KJbas^ay Sonuç
Gemsaz Halk Plajı 75 Su kontrol yönt.

" uygundur.
Kumsaz Halk Plajı 20 M
Kurşunlu Siteler önü 9
Köy altı Plajı Kurşunlu 15 »
Armutlu Ahmetbey'Köycüğü 43
Armutld Halk Plajı 93
Fıstıklı Halk Plajı 4
Armntlu T.E.K. Kampı 0 »
Kapaklı Halk Plajı 4
Narh Halk Plajı 23
Karacaali İzcilik Kampı 39 . »
Sunğipek Fabrikası önü 23 »
B.Kumla Hlak Plajı 1100 Şukont. yönt. 

uygun değildir.
K.Kumla Siteler önü Plajı 460
K.Kumla Orman Kampı 1100
Hâsanağa. İzcilik Kampı ° 'A — 240

Rotayr El Sanatları sergisi
menleri Emine Alkaya nezaretinde haftada! 2 gün 
çalışarak hazırladıkları el emeği göz nuru ürünler 
Umurbey’lilerin yam sıra Gemlik’Ulerinde beğeni 
sini kazandı.

Bu arada kurs öğretmeni Emine Alkaya, kups 
boyunca kendilerine gösterilen ilgiden dolayı, Ro 
tary Kulübü ve öğrenciler adına Belediye Başka 
m Pars Dönmez’e kendi yaptıkları bir çalışmayı 
hediye etti.

Varmı bu Balıkları yiyen
lira, 12 kiloluk levrekte 3 milyon liradan ahcı bek 
Uyof.

Balıkhane satıcılarına göre çaparayla ya da 
amatör balıkçı ağlarıyla yakalanarak satışa çıka 
rıl n balıkların en ucuzu ise 25 bin lirayla sandal 
ya diğer balık fiyatları ise şöyle) :

Uskumru 80 bin, Çıpra 130 bin, Karades 40 
bin lira.



Karnesini Göremedi
Bursa Emirsultan Lisesi Ortaokul son sınıf öğrencisi Ali 

Kocadere (15), arkadaşlarıyla birlikte okuldan kaçıp Kum 
saz’da, yüzme bilmediği halde denize girince boğularak can 
verdi.

Aynı sınıfta okuyan 4 arkadaşıyla birlikte tatilden bir 
gün önce okuldan kaçıp' denize girmeye karar veren Ali Ko
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SHP’de Yeniden
Pırlnk’lı Günler

SHP Gemlik ilçe teşkilatı kongresi Pazar günü 
yapıldı. 110 delegeden 105'inin oy kullandığı kong 
rede 47 oy alan eski ilçe Başkanı Mehmet Parlak 
yeniden bu göreve seçilirken, rakibi Diş Hekimi 
Doğan Alkaya 33 oyda kaldı.

27 Haziran Pazar günü 11 Eylül ilkokulunda ya 
pılan kongreye SHP İl Başkanı Mithat Kırayoğ 
lu, PM üyesi Güîer Buğday, DYP, ANAP, CHP ve 
DSP ilçe başkanlan ve yöneticilerinin yanı sıra 
çok sayıda SHP’li delege ve üyeler katıldı. Tüzük 
değişikliği nedeniyle çarşaf liste yönetimini^ kul 
lanıldığı kongrede, Mehmet Parlak ve yönetimi 
yeniden seçildiler. 25 delege ise yönetimi kurulları 
ve il delegeleri için oy verirken Başkanlan işaret 
etmediler. Bu arada oy kullanan tüm delegeler çar 
şaf liste yöntemi nedeniyle 42 ile 46 arasında dele 
ge işaretlemek zarfında kaldılar.

KONGRE BAŞLIYOR
Divan Başkanlığına Haşan İçöz, Divan Katiplik 

lerinede Nuri Han ve Arif Akkaya’nin getirilme 
siyle başlayan SHP ilçe kongresinde, bir. konuşma 
yapan PM üyesi Güler Buğday’m Başbakan Tan 
su Çilier’in özelleştirme ve ekonomi politikası, üze 
rine sözleri Salonda bulunan bazı DYP’lilerin yanı 
sıra SHP’li delegelercede büyük tepki gördü. Buğ

Cemal KIRGIZ

day’ın koolisyonun DYP kanadım eleştiren sözleri 
üzerine kaynayan salon, konuşma bitiminde salon 
dan ayrılmasıyla yatıştı.

Daha sonra çalışma raporunun oy birliğiyle ka 
bul edilmesiyle her iki başkan adayı birer konuş 
ma yaptı. İlk olarak konuşan Doğan Alkaya, SHP 
ilçe başkanlığına parti üyesi eski sosyal demokrat 
arkadaşlarının isteğiyle aday olduğunu anlatarak, 
«SHP örgütünü tanıyorum. Bu partiyi yerel seçim 
lerde başarılı yapacak gerekli güç yoktur. Benim 
birinci sloganım partiyi büyütüp genişletmektir. 
SHP içindeki çalkantılar ve CHP’nin yeniden açıl 
ması partimizi yıpratmıştır. Başarı için, yeni ve 
güçlü kadrolar gerekmektedir. Ben ve arkadaşla 
rım bunları gerçekleştirebilecek kapasitededir» 
dedi.

Doğan Alkaya, konuşmasının son bölümünde 
bundan 14 yıl önce katledilen Avukat Cengiz Gö 
ral’ın 3 Temmuz’da yapılacak anma töreninin 
unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra söz alan Mehmet Parlak’ta, sosyal 
demokratlara güvenerek yola çıktığım belirterek, 
2 yıldır vekaleten yürüttüğü ilçe başkanlığı göre 
vini delegenin temiz oylarıyla yeniden sürdürmek 
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KURTUL’DA
KANLI OLAY

Kurtul Köyünde çiftçilik yapan 41 yaşındaki 
Nail Şeker bir süre önce smır anlaşmazlığı nede 
niyle tartıştığı komşusu İsmail' Doğan’ın kayınbi 
raderi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kal 
çasından aldığı 3 kurşunla ağır yaralanan 3 ço 
cuk babası çiftçi kanlar içinde Tıp Fakültesi Has 
tanesine kaldırıldı.

Ameliyat edildikten sonra hastanede tedavi altı 
na alınan Nail Şeker, kendisini vuran Gürhan 
Sayın’dan davacı olacağım söyledi. Şeker, «Kendi 
si sürekli silahla gezerdi. Geçen hafta akşam üze 
ri evimin çatışma taş attı. Avluya çıktığımda ba 
na birbiri ardından ateş etmeye başladı. Ne oldu 
ğunu anlayamadan yere yıkılmışım» diye konuştu.

Öte yandan olaydan sonra kaçan Gürhan Sayın 
ın aranmasına devam ediliyor.

İzzet Kaptan Sezonu Açtı
Yılların eskitmedeği Gemlik’ülerin sevgilisi tz 

zet Kaptan, 1993 yaz sezonunu açtı. İzzet Kaptan 
ın sezon açılışına katılan Bursa Valisi Necati Çe 
tinkâya, Gemlik Kaymakamı Orhan Işın, Belediye 
Başkanı Nezih Dimili, DYP ilçe Başkanı Yüksel 
Yıldırım ve Vergi Dairesi Müdürü Necdet Sezer, 
Kaptan’ın motoruyla Körfez turu atarak denizde 
incelemelerde bulundular.

1953 yılından beri körfezde gezi yaptırdığım an 
latan izzet Bayrak "(67) 1975 yılında Yüksek; De 
nizcilik okulundan kaptan diploması aldığım be
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DYP İl Başkan Vekili Füsun Yaşar Gemlikteydi.

“KADINA GEREKLİ DEĞERİ VERİYORUZ”
DYP İl Başkan Vekili 

Kadın ve Gençlik Korniş 
yonlanndan sorimln Avu
kat Füsun Yaşar Gemlik 
’e gelerek kadın ve genç
lik komisyonu üyeleriyle 
sohbet etti.

. Kadınların erkekler a- 
rasında politika yapabile
ceğini ve katılımcı demok 
raside yer alabileceğini ö- 
ne süren Füsun Yaşar, 

. «Kadına, gerekli değeri ve 
ren DYP’nin çatısı altın

da toplanarak bu kadın
ların bu mücadeleye katı
lımını bekliyoruz» dedi.

Kadın ve Gençlik ko
misyonlarının görev ve so 
rumluluklannı anlatan 
Yaşar, «Türk kadınının 
sosyal, ekonomik, siyasal 
statüsünü açık toplum ve 
serbest piyasa ekonomisi 
ilke ve esasları doğrultu
sunda hür ve güvenli bir 
ortamda yükseltmek, ça - 
lışma hayatında erkeğiyle 

yarışacak bilgi ve beceri
yi kazandırmak, Büyük 
Atatürk’ün sağladığı siya 
si haklardan yararlanıp 
ülke meselesine sahip çı
kararak katılımcı demok
raside yerini alması için 
başlayan kadın hareketle 
rinde iktidar partisi olan 
DYP kadın komisyonları
nın özendiriii yol gösteri
ri, yönlendirici, faaliyetle

Devamı Sayfa 4’te

İZİNSİZ 
YÜRÜYÜŞE
POLİS ENGELİ

Viskon ve Selofan üre
timinde önemli bir yeri o- 
İna Gemlik Sunğipek Fab
rikası işçilerinin düzen
lemek istedikleri yürüyüş 
Gemlik Emniyet Müdür
lüğü ekiplerince' engel
lendi.

Yaklaşık bir aydır Top 
lu Sözleşme farklarından
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Gemlik’te Tuvaletlere Zam
Gemlik Belediye Encümeni 9 Haziran toplantı 

sında aldığı kararla tuvalet ücretlerine yüzde 50 
oranında zam-yaptı.

Yaz tarifesi uygulamasına göre ilçede daha ön 
cebin lira olan tuvalet ücretleri bin 500 liraya yük 
seltildi. Zam tarifesi uygulaması geçtiğimiz gün 
lerde başlatıldı. 1 *• 1

Öte yandan vatandaşlar zam uygulamasını nor 
mal karşılarlakren, tek şikayetlerinin tuvaletlerin
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İZCİ SORUNLARI 
HASANAĞA’DA TARTIŞILDI

(CEMAL KIRGIZ) 76 İlin Milli Eğitim Müdür 
Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katıldığı “Okul 
içi spor ve izcilik” konulu panel Gemlik Hasanağa 
Gençlik Kampında yapıldı. 3 gün süren panelde, 
izci sorunlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı
na bağlı okul içi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dai-
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20 NCÎ YILINDA ÇÎMTAŞ
Cemal KIRGIZ (Gemlik)

Geçtiğimiz günlerde 20. nci yılını dolduran ve 
bu süre içinde tüm dünyaya kendini kabul ettiren 
ÇİMTAŞ Çelik Konstrüksiyon Tesisat İmalat A.Ş. 
kadrolu 55 işçi 60 memur ve anlaşmalı 6 taşeron 
firmaya bağlı 255 işçiyle kendi alanında bir çok ün
lü dünya markası firmayı geride bıraktı.

1960’11 yıllardan itibaren ENKA İnşaat Sanayi 
AŞ.’nin bünyesinde oluşan çelik, imalat montaj ve 
tesisat işlerine ait bilgi 'birikiminin değerlendiril
mesi amacıyla 1973 yılında kurulan ÇİMTAŞ, 1979 
yılında da Gemlikteki imalat fabrikasını hizmete 
açtı. Bu imalat fabrikası hizmete girdiği günden 
bu yana gerek- ENKA Holding’in gerekse ÇİMTAŞ’ın
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İki fabrikaya 48 milyon lira ceza < 

DEREYİ KİRLETENLERE 
AF YOK

Cemal KIRGIZ

Gemlik Ilıca deresi ile 
Engürücük Köy deresini 
kirlettiği tesbit edilen Hel 
mersan Mermer fabrikası 
ile Gökçenteks fabrikası - 
na 24’er milyon lira para

GEMLİK LİONS
KULÜBÜNDEN

BAŞARILI 
ÖĞRENCİLERE

DESTEK
Gemlik Lions Kulübü 

Lise son sınıf öğrencileri 
arasında okullarını birin
cilikle bitiren öğrencileri 
ödüllendirdi.

Perşembe günü Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işm’ın 
makamında yapılan ödül
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cezası verilirken, Akövalı- 
gil Diabas işletmesine a- 
rıtma tesisini yenilemesi 
için 3 ay süre tanındı.

Son günlerde Ilıca ve 
Engürücük derelerinde 
görülen yüksek oranda 
kirlilik üzerine harekete 
geçen Gemlik Kaymaka
mı Orhan Işın, tarafın - 
dan yaptırılan labaratu-
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Kovboy Yakalandı
Yaklaşık 2,5 ay önce 

eniştesini korkutmak için 
ateş edip kaçan Tamer 
Kur (34) silahıyla birlik
te yakalandı.

Geçtiğimiz Nisan ayı
nın 13’ünde aile arasında 
ki bir husumetten dolayı 
eniştesi Ramazan Erçetin 
’i Gemlik Kayıkhane mev 
kiindeki evinin önünde 
yakalayarak bir el ateş e-
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Denizcilik Bayramını Kutlayacağız
Kabotaj hakkının Türk Bayrağına ve Türk va 

tandaşlarına verilmesinjn 67nci yıldönümü İTem 
muz 1993 Perşembe günü kutlanacak.

Perşembe günü saat 09.30’da Atatürk Anıtına
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HALK EĞİTİMDE MUTLU SON
Gemlik Halk Eğitim 

Merkezi Müdürlüğünün 
1992-1993 eğitim öğretim 
yılında açmış olduğu 11 
branştaki toplam 180 kul

sun yıl sonu sergileri ön 
çeki gün sona erdi.

10 Mayıs 1993 tarihin 
de Gemlık’e bağh köyler- 
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® TAŞI GEDİĞİNE 4
I NUR... |

GEMLİK’ÎN ENİŞTESİ SN. RIZA AKÇALI, 2 
ÇEVRE BAKANI ATANINCA DYP’DE j

9 KIYAMET KOPTU... 4
9 VAY EFENDİM.. O NURCU, LÂİK CUMHURİ < 
& YET HÜKÜMETİNE NASIL BAKAN OLURMUŞ 4 
$ OLUR, OLUR.. BAL GİBİ OLUR.. 4
& NURSUZLAR NURLU, NURCULAR ONURLU 4
9 BAŞKA NASIL KILINIR Kİ... 4
•ğ 9-nan. Tornam 9



20 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

28 TEMMUZ 1973 CUMARTESİ SAYI 3
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TOFAŞ’TA GREV.

Bursa Metal Iş Sendikası 8 işyerinde grev kara 
rı aldı, ilk kez Tofaş Otomobil Fabrikasında uy 
gulamaya geçmiştir.

Sendika ile işveren arasındaki toplu sözleşme I 
ierde uyuşma sağlanmayınca Metal-İş Sendikası > 
Tofaş, Oyak-Renault, Mako, SKT, Karsan, Çem 
taş, Coşkunöz ve Burçelik fabrikalarında grevka 
ran almış ilkini ise Tofaş’ta uygulamaya başla 
iniştir.

KKUMLA ELEKTRİK'VE SU SIKINTISI 
ÇEKİYOR.
Türkiye’nin her bölgesini saran susuzluk ve 

elektriksizlik K.Kumla’yada sıçradı.
Türkiye’nin en güzel sayfiye yerlerinden biri o 

lan Kumla bir hafta 4 gece ışıksız kalmıştır. Ne 
dense arıza birkaç günde bulunamamıştır. Anla 
şıldıgıha göre sarfiyatın fazlalığı nedeniyle ^eldeki 
trafolar, veterli gelmemektedir. Böyle olunca tu
rizm mevsiminde elektriklerin sık sık kesilmesi 
beklenmektedir.

TOHUMLUK KREDİSİ 450 MİLYONA ÇIKTI.

Muhtaç çiftçilere her yıl verilen 150 milyonluk 
tohumluk kredisi bu yılki tabiyat şartlan gözönü 
ne alınarak 450 milyon liraya çıkmıştır.

SHP‘de Yeniden
Parlaklı Günler

istediğini bildirdi. Parlak, partiye KKumla belde 
örgütünü kurmakla başladığını, burada seçim ka 
zanamamalarına rağmen 48 olan oy sayısını 489’a 
yükselttiğini öne sürdü. 2 yıl' önce Erkan Mutman 
ın ilçe başkanlığı görevini bırakarak milletvekili 
adayı olmasıyla bu göreve vekaleten geldiğini an 
latan Parlak, «O günden bu yana zor şartlar al 
tında görev yaptım. Benim ve yönetimim başarı 
sız olduğu öne sürüldü. Bana onun bunun adayı 
denildi. Ben kimsenin adayı değilim, şimdi dele 
gasyona sesleniyorum verin bana 10 tane sağlam 
üye görün o zaman yönetim nasıl olur. Amacımız, 
tüm sosyal demokratları sadece Gemlik’te değil el 
ele, kol kola, gönül gönüle, çağdaş düzeyde tüm 
yurt çâpında güçlü hale getirmektir. Partimiz son 
1991 Genel seçimlerinde Bursa’da 5nci Gemlik’te 
3ncü olmuştur. Öyleyse başarısız denilemez. Şimdi 
birinci parti olmak istiyoruz öyleyse son söz siz 
sayın delegasyonun» diye konuştu.

SEÇİMLER
İlçe Başkan adaylarının konuşmalarından sonra 

jarşaf liste yönetiminin kullanıldığı seçimlere ge 
çildi. 110 delegenin 105’inin katıldığı ve her üye 
nin 42 ile 46 arasında isim işaretlediği seçimlerde 
Mehmet Parlak 47, Doğan Aikaya 33 oy aldı. 25 
ı iye ise yönetim kurulu ve il delege listesini işaret 
lerken başkanların isminin yazıldığı bölümü boş 
bıraktı. Bu arada 10 kişilik yönetim kurulunun 

tamamının Mehmet Parlak’ın listesinden oluştuğu 
gözlendi. Gemlik SHP ilçe yönetiminde şu isimler 
yer aldı.

Vildan Yiğit, Mehmet Akyıldız, Ahmet Açım, Nu 
rettin Durmuş, Hüseyin Demir, A. Savaş Şenol, 
Servet Aydoğan, Nusret Mutman, Asım Temel ve 
Gül Buçukoğlu.

Bu arada 35 kişilik il delege listesinden 30’ubel 
li oluıken 45’er oy alan 6 kişiden biri kurayla 
elenecek buna göre il delegeleride Şu isimlerden 
oluştu :

Osman Dehman, Turan Akyıldız, Mehmet Akyıl 
diz, Hayri Akyıldız, Kemal Ayar, Azmi Bayraktar, 
Nazım Bayrak, Zeynel Bakır, Osman Çam, Osman 
Çelik, Nezih Dimili, Süleyman Derin, Şevket Dal 
kılıç, Adnan Esen, Osman Ertuğrul, Abdullah Gen 
cer, Nuri Han, Bahri Irmak, İbrahim Koç, Ali Ka 
ya, Hüseyin Kaya, Haşan Mirasyedi, Erkan Mut 
man, Mustafa Malyemez, Nermin Pikişli, Mustafa 
Özalp, Mehmet Parlak, Halil Selvi, İnan Tamer, 
ismet Yiğit.

Doğan Aikaya, NuriÇelikel, Haşan Çay, Meh 
met Gülenç, Baki Kütahya ve Gül Buçukoğlu ara 
sında kura çekilecek.

Öte yandan kongreden zaferle çıkan Mehmet 
Parlak yaptığı açıklamada «Seçimlerin ilçemize 
ve partimize hayırlı olmasını diliyorum. Kongrede 
kaybeden yoktur. Kazanan partimizdir» dedi.

Gemlik’te Tuvaletlere Zam
erken kapanması olduğunu bildirdiler. Vatandaş 
lar tuvaletlerin hiç olmazsa yaz aylarında saat 
24.00’den önce kapatılmaması gerektiğini söyle
diler.
ı.

GEMLİK LİONS
törenine katılan Gemlik 
Lions Kulübü Başkam 
Maksut Akçay ve yöne - 
tim kurulu üyeleri, başa- 
nlı öğrencilere teşvik a- 
macıyla bu tür girişimde 
bulunduklarım açıklaya-- 
rak, eğitim ve öğretimde 
başarıyı teşvik edecek her 
türlü çalışmaya destek ve 
receklerini bildirdi.

Kaymakam Orhan Işın 
da, başanh öğrencileri 
kutlayarak, Lions Külü-

KULÜBÜNDEN
büne gösterdikleri ilgiden 
dolayı teşekkür etti. Bu a 
rada okullarım birincilik’ 
le bitiren Endüstri Mes
lek Lisesinden Fatma 
Sönmez, Ticaret ve Mes - 
lek Lisesinden Seyhan Tu 
ran, Gemlik Lisesinden 
Sema Oğuz, İmam Hatip 
Lisesinden Haşan Örücü 
ye Kız Meslek Lisesinden 
Çevriye Yıldırım düzenle
nen törenle hediyelerini 
aldılar. •

HALK EĞİTİMDE MUTLU SON
de açılmaya başlayan yıl 
sonu kurs sergileri, 23 Ha 
ziran Çarşamba günü 
merkezde açılan 3 başarı 
h sergi ile son buldu. 
Gemlik Muammer Aksoy 
Kordonu Kafoğlu Apart - 
inanındaki yerinde açılan 
ilk sergide Giyim ve Ba - 
tik branşlarındaki el eme 
ği göz nuru ürünler sergi 
lenirken. Gazi İlköğretim 
Okulu salonunda açılan

2 nci sergide de makina 
nakışı branşındaki çalış
malar gösterime sunuldu.

Sergilerin açılışına İlçe 
Kaymakamı Orhan Işın 
’ın yanı sıra İl Milli Eği
tim Müdürü Halil Öztürk 
siyasi parti yönetim kuru 
lu üyeleri,, daire amirleri 
ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. Büyük beğeni ka 
zanan sergiler bir hafta 
süreyle açık kalacak.

9

|KÖRFEZ
l MATBAACILIK

i Diktin - Sünem - Nişan 
L İ I Yanacaklar i * ?
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| DAVETİYENİZ BİZDEN
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K. Kumla’da Yaralama

Tiirkiyenin en kaliteli ve 
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım
KKumla’da önceki gece meydana gelen olayda 

Mehmet Oral (50) adlı şahıs ayaklarından kur 
şunla yaralandı.

Önceki gece saat 01.00 sıralarında meydane ge 
len olayda, sabıkalı Ahmet Ballandı (31) adlı şa 
his Çınaraltı İskender Kebab salonuna giderek 
lokantanın işletmecisi Mehmet Oral’la tartışmaya 

, başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 
silahını çeken Ballandı, Oral’ı 2 kurşunla ayakla 
rından yaraladı.

Ahmet Ballandı olaydan bir süre sonra yakala 
nııken, yaralı Ahmet Oral, kaldırıldığı Gemlik 
Devlet Hastanesinden Bursa Devlet Hastanesine 
sevk edildi. Sabıkalı Ballandı dün çıkarıldığı mah 
kemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1 GÜNDE TESLİM

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 31797 Gemlik
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ÇİMTAŞ FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ..

[ Şampiyon Megaspor
Gemlik’te kurulu bulunan ÇİMTAŞ A.Ş. tarafın 

dan düzenlenen 20nci yıl İlkbahar futbol turnu 
vasi sona erdi.

12-takımın katıldığı ve 3 Mayıs tarihinde baş 
layan turnuvanın finalinde karşılaşan Megaspor 
ve Oras takımları arasında oynanan zevkli karşı 
laşmayı Megaspor 2-1 kazandı.

Sporu teşvik amacıyla fabriki müdürlüğü tara 
fından tertiplenen futbol turnuvasında şampiyon 
Megaspor olurken 2nci Oras, 3ncü’de Transport 
takımı oldu. Bu arada İdare ve Robot’da eri1 çentil 
men futbol takımları seçildiler. En başarılı hakem 
Zafer Bayram olurken, gol kralı 6 golle Megaspor 

II dan Demir oldu.
ÇİMTAŞ Fabrika sahasında karşılaşan takımlar 

* sahanın normal sahalara göre daha küçük ol 
ması nedeniyle 7’şer kişiden oluşan takımlarla 20 
şer dakikadan 40 dakika olarak mücadele ettiler. 
Başarılı olan takım ve oyunculara ödülleri Fahri 
ka Müdürü Ramazan Yüksel, İmalat Müdürü Ke 
mal Sansoy ve Kalite Kontrol Müdürü Kadir Ak 
soy tarafından verildi.

Final oynayan takımlar sahaya şu kadrolarıyla 
çıktılar :

HAKEMLER : Zafer Bayram 3, Ertuğrul Tuna . 
3, Ercan Kapan 3.

MEGASPOR : Yüksel 2, Necati 2, Akif 2, Mus 
tafa3, Nazım 3, Demir 3, Şevki 3.

ORAS : Remzi 3, İbrahim 2, İsmet 2, Yücel 3, 
' Nihat 3, Ahmet 3.

GOLLER : İbrahim (kendi kalesine), Demir, Ni 
hat.

Körfez
TÜGSAŞ'lı İşçi Haşan Öztürk,

iş Bankasının Ayıbı
Tügsaş’h işçi Haşan 

Öztürk, İş Bankası Gem
lik Şubesinin 300 bin lira
lık senet yüzünden kendi<- 
sini haksız yere rezil etti
ğini' öne sürdü.

Dertli işçi Öztürk, İş 
Bankası Gemlik Şubesine 
16 Haziran tarihinde ö- 
denmesi gereken 300 bin 
liralık senetin parasmı, 
bir arkadaşıyla gününde 
göndermesine rağmen,

bankadaki görevli memur 
lann böyle bir senetin bu
lunmadığım söyledikleri
ni ancak 2. nci notere pro 
testo çektiklerini bildirdi.

Haşan Öztürk, “Gelen 
ceza 85 bin lira bu önem
li değil ama koskoca ban
ka 85 bin liralık değilde 
daha büyük bir hata yap
saydı ne olurdu. Beni 300 
bin lira için rezil ettiler” 
dedi. ’

S onay Sürücü Kursu
Altın Dağıtıyor

Gemlik’te faaliyetini sürdüren Sonay Sürücü 
Kursu bundan böyle her dönemde kursu birincilik 
le bitirenlere altın ödülü veriyor.

133.cu dönem kursiyerleri içinde sürücü kursunu 
birincilikle bitiren Nesip İpek’e sürücü kursu sa 
hi'bi Mehdi Kösegil tarafından altın armağan 
edildi.

Fikret Oto Elektrik
YENİ DÜZENLEMESİYLE OTO ELEKTRİK 

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SİZLERE
HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TEL 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

SAYFA : 3

GEMLİK’TE EVLENİN
ÖZEL ÇOCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ - 

BİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME YERİ -
GUSULHANE - HÛ İTİM, SAĞLIK, SPOR 

TESİSLERİ

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

TESLİM

İ GEMLİK - KUMLA - ARMUTLUDA SATILIK 
ŞAHANE DAİRELER

Yaprak Ticaret
i Gemlik : PPT karşısı Tel : (9-261) 31736

KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel : (261)85773
j BURSA : Haşini İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2
i 4. M.
: İNEGÖL : Laslar Cammlyam Tel : (253)34949
i İZMİT : Fethiye Cd.öıaoy İşhaıu Kat 2

Tel : (9-21)216643
| ESKİŞEHİR : Hamamyolu Tel ; *9-22) 336362

Satılık Villa Arsası
GEMSASTN MUTEBER YERİNDE 520 m2 

SAHİBİNDEN SATILIKTIR

TEL : 35023

A T A M E R
TURİSTİK TESİSLERİNDE

Evlenmek, nişanlanmak, Sünnel
olmak bir başka zevk,

Reslaurantımızda sevdiklerinizle baş 
başa yemek yemek bir başka güzel

Eski ve yeni salonlarımızda itinalı servisimiz ile sîzlerin 
. hizmetinizdeyiz.

Özel günleriniz için Rezervasyonlarınızı 
yaptırmada geç kalmayınız.

Piyanist Şantör: ÖZCAN - ERSEL UDİ: HAMZA

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



rnsamoBssc.tarmrrnînmTiiı ıı~m nmuımjL x..l--u. 
SAHtBÎ VE SORUMLU MÜDÜRÜ 

kadri güler
S • YIL 2İ SAYI 966 FİYATI 2000 TL. KDV Dahi;

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973
E Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

YÖNETİM MERKEZİ :

j [karfez
^■■"■"Haftalık Siyasi Gazete ■■■■■"

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

Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797
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TEŞEKKÜR

Pazar günü yapılan ilçe kongremizi onurlandıran İl Baş- 
kanımız ve yönetim kurulu üyelerine, Gemlik DYP, ANAP 
CHP, ve DSP ilçe Başkanları ve yönetim kurulu üyelerine 
Partili delegelerimize, üyelerimize. Kongremize çelenk ve 
telgraf göndererek bizleri onurlandıran tüm kuruluşlara ve 
kurumlara teşekkür ederiz.

İzzet Kaptan sezonu açtı
lirterek, denizciliği, turizmciliği' ve insanları çok 
sevdiğini vurgulayan Bayrak, bu yıl turizme elve 
rişlli bir gemi yaptığını ve Gemlik Körfezinden 
sonra, Adalar ve İstanbul’a da gezi yapacaklarım 
söyledi.

Gemlik’i ve körfezi en iyi şekilde tanıtmak için 
elinden geleni yapacağmı söyleyen Gemlik’lilerin 
İzzet Kaptan’ı, İzzet Bayrak, «Ben halkı gezdir 
mekle, onlarla iyi diyolog kurmakla İzzet Kaptan 
oldum bundan da gurur duyuyorum» diyeko 
nuştu.

Öte yandan İzzet Kaptan’m sezon açılışına katı 
lan Bursa Valisi Necati Çetinkaya ve Gemlik Kay 
makamı Orhan Işın’da, İzzet Kaptan’a turizm ala 
nında gösterdiği başarıdan dolayı teşekkür ettiler. 
Daha sonra motorla körfez turuna çıkan heyet, 
Büyük Kumla’ya kadar giderek bir sür Baytaş Mo 
tel’de konakladılar._ Dönüşte deniz kirliliği hakkın 
da açıklamalarda bulunan Çetinkaya son yapılan 
tahlillerin sevindirici olduğunu ancak, akıntı ne 
deniyle bu kirlilik oranının değiştiğini söyledi. Çe 
tinkaya, deniz ve çevre kirliliği için yapılan müca 
delenin sadece devletten beklenmemesinin gerekti 
ğini belirterek vatandaşlarında üzerine düşen so 
rumluluklan yerine getirmesinin zorunlu olduğu 
nu vurguladı.

Karnesini göremedi
cadere, yüzme bilmediği halde yanında getirdiği 
plastik topla denize girdi. Kocadere bu arada bir 
arkadaşıyla yüzme yanşı yapmaya başladı. Farkın 
da olmadan kıyıdan uzaklaşan talihsiz öğrenci, 
elindeki topu kaçırınca birden çırpınmaya başladı.

Arkadaşlarının tüm çabalarına karşın çok mik 
tarda su yutan Ali Kocadere zorlukla kıyıya çıka 
rildı. Bir minibüsle hastaneye yetiştirilmeye çalı 
şılan talihsiz öğrenci yolda yaşamım yitirdi. Koca 
dere’ln tatilden bir gün önce ölmesi ailesi ve okul 
arkadaşları arasında büyük üzüntü yaratırken, 
karnesinde hiç zayıfı bulunmadığı ve başarılı bir 
öğrenci olduğu öğrenildi.

Kadına gerekli
ri ile toplumun bir adım 
önünde yürümesi gerekir» 
diye konuştu.

DYP İlçe Başkam Yük
sel Yıldırım’m da katıldı
ğı toplantıda, DYP’nin 
çağdaş, laik ve ilerici bir 
parti olduğunu savunan 
Avukat Füsun Yaşar, ”Ü1 
keyi 2 binli yıllara götü
recek nesli yetiştiren kişi
ler olarak Türkiye’nin sı
kıntılarım en fazla yaşa
yan kesim olarak sorunla 
rımıza sahip çıkıp mazide 
taşıdığımız kabulcü yapı
mızı bir kenara bırakıp 
demokrasi mücadelesi ver 
memiz en doğal hakkımız 
ve gbrevimizdir” diye ko
nuştu.

SHP GEMLİK
İLÇE ÖRGÜTÜ

izinsiz yürüyüşe
doğan alacaklarıyla ikra
miyelerini alamayan Sun 
ğipek işçileri Çarşamba 
günü saat 16.30 sıraların
da fabrika çıkışında top
lanarak, Gemlik Dörtyol 
mevkiinden Hükümet bi
nasına kadar yürümek is
tediler. işçiler yasal izin 
lamayınca fabrika çıkı
şında polis tarafından dur 
duruldu.

Petrol İş Sendikasına 
bağlı işçiler, sosyal hakla 
nnı alana kadar mücade
lelerine devam edecekleri
ni kaydederek, önümüz
deki günlerde gerekli iz
ni alarak amaçladıkları 
yürüyüşü gerçekleştirecek 
lerini söylediler. İşçiler iş
vereni sözünü tutmamak
la sdçladılar.

Denizcilik Bayramını
çelenk konulması ve saygı duruşu ile başlayacak 
olan törenler, İzzet Kaptan motoruyla körfez tu 
runa çıkılmasıyla devam edecek. Burada deniz şe 
bitlerimiz için hazırlanan çelenk Kaymakam Or 
han Işın tarafından denize bırakılacak.

Törenlerin İnci bölümü ise yüzme yarışları vf 
deniz eğlenceleriyle sona erecek. Deniz törenleri 
saat 17.30’da iskele meydanında yapılacak.

20. Yılında Çimtaş
diğer kuruluşlannında yükünü taşıyarak, haklı bir 
üne kavuştu.

Fabrika Müdürü Fuat Ramazan Yüksel, ilçede 
kurulu bulunan imalat fabrikasının 1979 yılından 
bugüne kadar, her türlü hafif, ağır ve yüksek ya
pılar, demiryolu köprüleri, basmçlı kaplar, büyük 
çaplı boru ve fittingsler, gezer köprü vinç kirişleri, 
kule vinçler, kelebek vanalar, Francis türbin sal
yangoz ve genaratör statorlarından oluşan 120 bin 
tonu aşkın imalat yaptığım belirtirken, uluslara
rası limanların yanı başında kurulu bulunan fab
rikanın 100 bin metrekarelik bir alan üzerinde ku- 
ulu 33 bin metrekarelik kapalı imalat alanından 
oluştuğunu ve yılda 30 bin ton kapasiteyle çalıştı
ğım söyledi.

Yurt içinde olduğuka dar yurtdışında da etkin 
bir firma olduklarım hatırlatan Fabrika Müdürü 
Yüksel, “Gemlik Fabrikası modem makina ve e- 
kipmanı ile beraber DİN 18800 ve AD-Merkblatt 
HP O/TRD 201 her türlü çelik yapı ve basmçlı kap 
imalat sertifikalarına haiz olup bütün imalatlar 
BS 5750/ISO 9001 normuna uygun bir kalite gü
venlik sistemi altında yapılmaktadır. İmalat faali
yetlerinin yanı sıra ÇİMTAŞ tarafından bugüne 
kadar, Türkiye, Suudi Arabistan, Irak, Ürdün, Lib
ya, Kuveyt, Cezayir, Sudan ve Sovyetler Birliğin
deki çeşitli şantiyelerde 260 'bin tondan fazla çelik 
montaçı, termik santraller, Sınai tesisler, hava ve 
gaz kanalları büyük çaplı borular dahil 125 bin ton 
makina ekipman montajı, buhar ve gaz türbinleri, 
kazan, pompa ve kompresörler dahil 64 bin ton bo
ru ön imalat ve montajı, 25 ton da elektrik ve ens- 
trümantasyon montaj işleri taahhüt ve ikmal edil
miştir.” dedi.

öte yandan, fabrikanın son bir yıldır robot sis
temine girdiğini bildiren Fuat Yüksel, daha seri ve 
dah fazla imalat yapılabileceğini vurgulayarak, ro
bot sisteminin özelliklerini İfade etti.

TEŞEKKÜR

Pazar günü yapılan ilçe kongremizde 
bizleri destekliyen tüm parti delege
lerimize ve parti üyelerimize teşek
kür ederim.

Ahmet Savaş Şenol 
SHP Gemlik İlçe 
örgütü Yönetim 
Kurulu Üyesi

İzci Sorunları Hasanağada
re Başkanlığının çalışmaları ve okulların spor faa
liyetleri konuları tartışıldı.

Geniş kapsamlı panele 76 ilin Milli Eğitim Mü
dür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin yanı sıra, 
Okul İçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Daire Baş
kam Mustafa Gümüşova, İl Milli Eğitim Müdürü 
Halil Öztürk. Şube Müdürü Erdal Gülöz, Mali İşler 
Müdürü Hüseyin Çınar ve İlçe Milli Eğitim Müdü
rü Celal Yüce Katıldılar.

Toplantıda söz alan İzcilik Daire Başkanı Mus
tafa Gümüşova, İllerden gelen temsilcilerin vere
cekleri raporlara göre, eksiklerin tesbit edileceğini 
ve 1993-1994 eğitim yılında daha iyi hizmet sunmak 
için çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi. Musta
fa Gümüşova, 1992 yılında İzmir’de yapılan dünya 
basketbol şampiyonası organizasyonunun çok ba
şarılı geçtiğine değinerek, önümüzdeki öğretim yı
lında da Bursa’da yine dünye liseler arası Halk 
Dansları Folklor yarışması düzenleyeceklerini öne 
sürdü.

Bu arada toplantının ilk gününde söz alan Mil
li Eğitim Şube Müdürleri de, geçtiğimiz eğitim öğ
retim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
gönderilen ödeneklerin yeterli olduğunu ve zama
nında gönderildiğini belirterek memnunluklarını 
dile getirdiler.

Panel, 24 Haziran Perşembe günü alman ka
rarların oylanmasıyla sona erdi.

Dereyi Kovboy
Kirletenlere Yakalandı
var tahlillerinden bu de
relere atık bıraktığı sap
tanan Helmersan ve Gök 
çenteks fabrikalarına 24 
er milyon lira para ceza
sı kesti.

Bu arada yapılan ince
lemelerde Akovalıgil Dia- 
bas işletmesinin mevcut 
arıtma tesisinin yetersiz 
olduğu görülerek, yenilen 
mesi için 3 ay süre tanın 
dı. öte yandan, Kayma
kam Işın, diğer sanayi ku 
ruluşlannı da uyararak 
cezaların katlanarak gel
meye devam edeceğini 
söyledi.

den ve olaydan sonra ka
yıplara karışan Tamer 
Kur ilçe merkezinde dola 
sıricen, Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü ekiplerince ya 
kalandı.

Gözaltına alınan Kur 
’un yapılan sorgulamasın | 
da 1 adet 7.65 Irak yapı-1 
mı Baretta marka taban
ca ile bu tabancaya ait 14 
adet de dolu mermi ele I 
geçti. Tamer Kur sorgu-1 
lamasından sonra malike 1 
meye sevk edilecek.
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