
Zabıta Sorunları Masaya Yatırıldı
Cemal KIRGIZ

Bursa 'iü ve ilçe belediyeleri Zabıta Müdürleri 
ve Amirleri Gemlik’te biraraya gelerek sorunları 
ve çözümü hakkında görüş alışverişinde bulundu 
lar. t

Büyükşehij Zabıta Müdürü Şevket Orhan ve 
Gemlik Zabıta Müdürü Ömer Kahraman ile Bur

Devamı Sayfa 4’te

Denizin tadı kalmadı
Bursa Halk Sağlığı Labaratuvan Gıda Çevre 

Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından periyodik 
olarak yaptırılan Körfez Deniz suyu kirlilik ölçüm 
terinde Gemlik Körfezinde numune alman 16mer 
kezden 7’sinde kirliliğin üst seviyede olduğu sap 
tandı.

Mayıs ayı ölçümlerinde en temiz bölge olarak 
saptanan Armutlu T.EK. kampı 1 aylık süre için 
de oldukça kirlenirken, en kirli yer olarak belirle 
nen K. Kûmla ve B. Kumla plajları bu kez daha 
temiz çıktı. Yetkililer, Körfezde meydana gelen 
akıntının kirli bölgeleri sık sik değiştirdiğini bu 
yüzden kirlilik oranının sık sık değiştiğini söyle 
diter.

Gemlik Kaymakamlığına verilen Haziran ayı 
raporuna göre lOOcc’de Kaliform sayısı en düşük 
olan yer Fıstıklı Halk plajı olarak belirlendi,’ en 
kirli bölgeler ise Armutlu, Kapaklı, Narh ve Sun 
ğipek fabrikası önü olarak saptandı.

KAYMAKAMIMDAN SHPYE ZİYARET
Gemlik Kaymakamı 

Orhan işin geçtiğimiz haf 
ta ilçe yönetimine yeni
den seçilen SHP’nin yöne
tim kurulunu ziyaret e- 
derek ilçe sorunları hak
kında bilgi verdi.

Gürle İş Hanındaki 
binalarında ziyareti ger
çekleştiren Gemlik Kay
makamı Orhan Işın ve 
Emniyet Müdürü Üzeyir 
Ergüven, İlçe Başkanlığı
na yeniden seçilen Meh
met Parlak ve yönetim ku 
rulu üyelerine başarılar

dilediler. Kaymakam Or
han Işın Parlak’a ilçe so
runlarının yakın takipçi
si ohnasmı söyleyerek, ö- 
zellikle deniz ve çevre kir
liliği konusunda duyarlı 
davranması gerektiğini 
bildirdi.

Armutlu çevre yolu 
için istimlak bedellerinin 
çıktığını hatırlatan Or
han Işın, yapım progra
mına geçilmesi için gerek
li çabayı göstermelerini, 
ayrıca, Kapalı Spor Salo
nu yapımı, saha çimlen-

Karacaali ve Hasanağa Start aldı

Gençlik Kamplarının ilk 
konukları küçük izciler

Her yıl binlerce öğ
renciye unutamıyacakla- 
n bir tatil fırsatı sunan 
Gendik Karacaali ve Ha-

lunan 30 kişilik liderleriy
le izcilik ve istasyon çalış
malarının yanı sıra deniz 
etkinliklerine de katıla- 

sanağa Gençlik Kampla
rının ilk konukları Bur- 
sa’lı küçük izciler oldu.

Okulların, tatile gir
mesiyle birlikte Milli E- 
ğitim Müdürlüğüne bağlı 
kamplara hücum eden 
öğrenciler 8 günlük tatil
lerini en iyi şekilde değer
lendirmeye çalışıyorlar. 
130’u kız olmak üzere 300 
ilkokul öğrencisi küçük 
izci grubu başlarında bu-

rak güzel yaz güneşinden 
ve denizden yararlanma
ya çalışıyorlar.

Kamp yetkilileri 15 
Eylül’e kadar sürecek o- 
lan kamp devrelerinde kü
çük izcilerin yanı sıra, 
ortaokul, lise ve üniversi
te grubu öğrencilerin de 
sırasıyla bu kamptan ya
rarlanacaklarım söyledi
ler.

taşlı Çaycı Boğuldu
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren 

boğulma olaylarına bir yenisi daha eklendi. Gem 
lik’U çaycı Miktat Ofluoğlu (61) denizin son kur 
banı oldu.

Çarşamba günü saat 06.00’da Atatürk Kordonu 
na gezmeye çıkan yaşlı çaycı, denizle kordon ara 
sında bulunan kayalıklara çıkarak ayağını serin 
letmek istedi. Bir ayağı sakat ola nve görme bo 
zukluğuda olduğu öğrenilen çaycıbiran dengesini 
kaybederek denize düştü. Sabahın erken saatleri 
olması nedeniyle kimse tarafından görülmeyen 
Ofluoğlu feci şekilde can verdi.

Olaydan yaklaşık 2 saat sonra cesedi bulunan 
Miktat Ofluoğlu’nun cenazesi doğum yeri olan Ya 
lova’ gönderildi. Gemlik’te Miktat Dayı olarak ta 
nınan yaşlı çaycı evli ve 1 çocuk babasıydı.

Buna göre Gemlik Körfezinde su numunesi ab 
nan yerler ve kirlilik oranlan şöyle belirlendi.

Yer K. Basili Sayısı Sonuç

Gemsaz Halk plajı 4 Su kirliği uygundur
Kurşunlu Siteler önü 4 »

Kurşunlu Köy altı plajı 4
Armutlu Ahmetbey köycüğü 15 )>

Armutlu Halk plajı 4
Fıstıklı Halk plajı 0 »

K.Kumla Halk plajı 150 ))

K.Kumla Orman Kampı 28 ))

Hasanağa İzcilik Kampı 240 Su kont üy< değil
Sunğipek Fabrikası önü 2400 »

Armutlu T.E.K. Kampı 2400 ))

Kapaklı Halk plajı 2400 »

Narlı Halk plajı 2400 »

Karacaali İzcilik Kampı 2400 »
Büyük Kumla Halk plajı 2400

dirilmesi ve trübün yapı
mı ile Anadolu lâsesi’nin 
istimlak ödeneklerinin a- 
lınması için çalışılması 
gerektiğini vurguladı.

Kaymakam Orhan I- 
şın SHP’li yöneticilerden 
ilçe sorunlarının çözümü 
için Ankara ile yakın te
maslarda bulunmalarını 
isteyerek, “Sorunların çö
zümü telefonla falan ol
maz. Mutlaka gidilerek il
gili bakanlıklarla temasa 
geçilmesi lazım” diye ko
nuştu. |

SHP’li yöneticilerin 
K. Kumla’da meydana ge 
len adli olaylarla ilgili şi
kayetleri üzerine de ko
nuşan Işın, K. Kumla’ya 
önümüzdeki haftadan i- 
tibaren 2 tim komando

Devamı Sayfa 4’te

Miiteahhitler’den
Dayanışma Sözü

Geçtiğimiz aylarda 
tüzel kişilik kazanan Gem 
li'k Müteahhitler Deme- 
ği’nin yeni yönetimi yap
tıkları basın toplantısın
da, tüm Gemlik’li müte
ahhitleri birlik içerisinde 
olacağını vurguladılar. 
Müteahhitler, “Tüm Der
nek ve kuruluşlarla daya
nışma içinde hareket ede
rek, ilçede bir güç olduğu
muzu göstermek istiyo
ruz” diye konuştular.

Asil Han’daki der
nek binalarında biraraya 
gelen Gemlik’li müteah
hitler yeni yönetim kuru
lu üyelerini basına yanıt
tılar. Derneğin çalışma
ları hakkında bilgi veren 
Başkan Bekir Pehlivan, 
“Her şeyden önce, müte
ahhitler arasında daya
nışmayı ve hukuki, idari 
sorunlarda yardımcı ol
mayı hedefliyoruz. Bu a- 
rada yapılacak tüm konu
larda özellikle çevre ko
nusunda hassas olacağı-

Devamı Sayfa 4’te

ANAP’ll
Gençlerden 
Serteleştiri

ANAP Gemlik Genç
lik Komisyonu Başkam 
Mehmet Dinç ve yönetim 
kurulu üyeleri bîr basın 
toplantısı düzenleyerek, 
Belediye Başkanı Nezih 
Dimili’den, iktidar parti
lerine, milletvekillerinden 
Başbakan’a kadar her şe
yi eleştirdiler.

Parti binasında dü
zenlenen basın toplantı
sında Belediye Başkanı 
Dimili’yi eleştirerek baş
layan Gençlik Komisyonu 
Başkanı, Mehmet Dinç, 
Dimili’nin seçim vaadle- 
rini tutmadığım, görevde 
4 yılını doldurmasına rağ
men ilçede başta su ol
mak üzere alt yapı ve yol 
sorunlarının bulunduğu-
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Gemport’u 
Tanıtım
Toplantısı

Cemal KIRGIZ

Gemlik Liman ve De
polama Tesisleri A. Ş. 
(GEMPORT) tanıtım top" 
lantısı yapıldı. Meyve, seb 
ze ve dondurulmuş gıda 
ihracatçıları yetkilileri i- 
le yapılan geniş çaplı ta
nıtım toplantısına bazı 
büyük yurtiçi ihracat fir
malarının yanı sıra ya
bancı şirketlerin de yetki
li personeli katıldı.

GEMPORT Yönetim 
Kurulu Başkam Orhan 
Yıldırım Çakan, Genel 
Müdür Ziya Alkan ve 
GEMNAK, GEMTRANS 
Şirketleri kurucu ortağı 
Mimar Haşan Sözüneri 
tarafından düzenlenen ta 
nıtım toplantısında, 1992 
yılında hizmete giren li
manın çalışma kapasite
si, yükleme ve boşaltma
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ÖLÜMÜNÜN 14NCÜ YILDÖNÜMÜNDE .

Avukat M. Cengiz Göral’a
Buruk Anma

Bursa Barosu Avukatlarından CHP’nin eski il 
yönetim kurulu üyesi, Gazetemizin eski Yazi İşte 
ri Müdürü, Gazeteci yazar Av. Mehmet Cengiz 
Göral, ölümünün 14ncü yıldönümünde buruk şe 
kilde anıldı.

Adliye köyünde bulunan1 mezarı başındaki an 
ma törenine yakın arkadaşlarından sadece bir ka 
çının katılması burukluk yarattı. 3 Temmuz 1979 
günü Bursa Atatürk caddesindeki yazıhanesinden 
çıkan Göral Gümüşçeken caddesindeki evine gi 
derken başından tek kurşunlu vurularak kahpece
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı
Kabotaj hakkının Türk Bayrağına ve Türk va 

tandaşlanna verilmesinin 67nci yıldönümü tüm 
yurtta olduğu gibi Gemlik’te de törenlerle kutlan 
dı.

1 Temmuz günü saat 09.30’ Atatürk anıtına çe 
lenk konulması ve İstiklal marşının okunmasıyla

Devanp Sayfa 4’te

Gemlik’te Operasyon
Gemlik Emniyet Müdürlüğünce Perşembe gece 

si yapılan operasyonlarda çok sayıda araca para 
cezası kesilirken, 1 kişide ruhsatsız silahla yaka 
landı.

Manastır Mevkii ve Dörtyol’da yapılan trafik 
ve kimlik kontrolleri sırasında çeşitli şekillerde 
trafik yasalarına uymayan çok sayıda araca yak 
iaşık 2 milyon lira para czeası kesilirken, 53 AC

Devamı Sayfa 4’te

Su Kavgası Yeniden Gündemde
Gemlik’e bağlı Adliye ve Güvenli köyleri arasm 

da yaklaşık 4 yıl önce başlayan su kavgası suyun 
kaynaktaki borularının ve deposunun kırılmasıyla 
yeniden gündeme geldi.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü boruların kırıl 
masıyla başlayan geıginlik üzerine bölgeye her 
gün 1 kaç sefer jandarma ekipleri gönderiliyor. 
Adliye köylüleri suyun 120 yıldan beri kendileri 
ne ait olduğunu savunarak 1989 yılında meydana 
gelen çatışmadan sonrada Gemlik Asliye Hukuk

Devamı Sayfa 4’te

TAŞI GEDİĞİNE

| UYAN, UYAN...
E AH EMEKÇİM AH... SENİ YEMEK ÎÇİN
E VARLAR...
E SIRTLARINDA PİEERRE JCARDİNNE, EL
E LERİNDE VİSKİ KADEHİ,
E ALTLARINDA MİLYARLIK MERCEDESLER,
f JAGUARLAR., 
K UYAN, UYAN ARTIK. 
K SİLKELEN KENDİNE GEL!... 
| AT SIRTINDAN, KENELERİ 
| GÖRECEKSİN DÜZELECEK ŞENDEKİ EĞİK 
i BEL...
f SEN BİR LOKMA’ EKMEK UĞRUNA TER
f DÖKERKEN,
F SEN KOLSUZ, BACAKSIZ, GÖZSÜZ
F KALIRKEN,
F SEN MADEN OCAĞINDA CAN VERİRKEN,
J AĞALARIN ÇILGINCA YAŞIYOR..
| KUSURA BAKMA AMA,
• AYMAZLIĞINA DÜNYA ALEM ŞAŞIYOR...

İnan Tatne-^
K ................«



6 TEMMUZ 1993 SALI Körfez BAYTA ! 2

YAZINCA
Cengiz Göral’ı Anarken...

Av. Ali Aksoy
Bugün 3 Temmuz 1993.
14 yıl önce bugün Cengiz Göral’ı vurdular... 
Peki neden vurdular?
Gemlik-Adliye Köyü doğumlu, bu ilçede büyü 

yen, tam adı Mehmet Cengiz Göral olan bu gü 
zel inşam, 33 yaşında ikin avukat olduğu için vur 
dular...

Cengiz vurulmadan önce CHP üyesiydi. «O dö 
nemki» demokratik sol düşüncenin, halkın oyu ile 
tek başına iktidara gelmesini istiyordu. Emeğiyle 
geçinen insanları kollayacak sosyal devletten, 
planlı kalkınmadan ve laik toplumdan yanaydı.

Cengiz Göral anti emperyalist yönü budanma 
mış bir Atatürkçü ve devrimciydi. Çağdaş Türk 
ulusçuluğunu benimsemiş, hukuk devletine bağlı, 
hoşgörülü bir barışseverdi.

Ve nihayet Cengiz, oğlunu teröre kaybetmiş bir 
ananın avukatıydı ki tüm kusuru (!) tam bir gö 
rev bilinciyle üstlendiği davayı izlemekti. Bu yüz 
den vurdular.
XXX

Birkaç arkadaşla birlikte bugün Cengiz’in meza 
rını ziyaret ettik. ,Daha sonra doğduğu köyde, bü 
yük bir çınarın gölgesinde köylüleriyle birlikte 
oturup karşı kahveden gelen çayları içtik. Düne, 
bugüne ve yarma dair konuştuk.

21 Şubat 1976’dan vurulduğu 3 Temmuz 1979’a 
kadar her hafta bu gazetede yazan Göral, güncel 
konulan dünden başlayıp geleceğe uzanan bir ba 
kışla ele alıp işlerdi. Bu çok doğru bir yöntemdir 
ki kendisini konu almış bir yazıda aynı yönteme 
başvurmak onurlu bir görev.

Cengiz sürüp giden terönün demokrasinin sonu 
olacağını, sonunda en büyük zararı demokrasiye 
dudak bükenlerin göreceğini biliyordu. Hemen her 
yazısında terörün bir «çıkmaz sokak», olduğunu 
anlatırken, bu yola başvuran gençlere «Artık ye 
ter» diye haykırıyordu^ Şunu diyordu. «Hem kendi 
nize, hem demokrasiye yazık ediyorsunuz...»

Ve çok sürmedi «netekirn» demokrasinin sonu 
oldu.
Xxx

Bursa CHP örgütü içinde Cengiz Göral^y^pıla 
cak ilk seçimde milletvekili olabilecek durum 
daydı. İşte bu yüzden dönemin kimi CHP millet 
vekilleri, Yargıtay’daki duruşmaları için Ankara 
ya gelmiş Cengiz’i görünce: (-Sayın Göral, Anka 
ra’mn havası bu yaştaki adamı çarpar! Fazla eğ 
lenme burada) derlerken, asıl koltuklarının gele 
ceğini düşünüyorlardı.

Yeni hükümetin bakanları arasında DYP Bursa 
milletveküi Sayın Mehmet Gazioğlu’da var. Ateş 
ten bir gömlek olan İçişleri BakanlığıInda Gazioğ 
lu’nun başarılı olması içten dileğimizdir. Bakan 
olduğunu duyunca mazideki bir anı canlandı gö 
zümde: Bursa Adliyesinin Baro odasında duruşma 
bekliyoruz. Yıl 1979 ilkbaharı. îki Mehmet hemen 
bir siyasi tartışmaya girdiler. 2.MC hükümetini 
eleştiren Göral’ın konuşma yeteneği karşısında Ga 
ziıoğlu, gizli bir dertlerini içtenlikle itiraf etti1: 
(-Vallahi şimdiden düşünüyorum Cengiz! Gelecek 
seçimde senin bu konuşmalarınla nasıl başa çıka 
cağız?) ‘

Çok ama çok ilginçtir...
Bursa CHP’de vaktiyle Cengiz’le birlikte çalış 

mış,partinin «ağır toplarından» (!) hiç kimse, 12. 
Eylül sonrası dönemde milletvekili seçilip Ankara 
ya gidemedi...

X X x
Peki Gemlik’te neler oldu? 
Tahlilini herkesin farklı yapacağı beklentiler, 

umutlar, acılar, hapisler, «adam ürkütmeler», kar 
bon zehirinin etkisi ve sömürünün dürtmesi üe 
sağlanmış sol' oylar, ilk seçimde değil ama 1989 
da sosyal demokratlan yerel iktidar yaptı. Bu so 
nuç kazananlara tarihsel bip armağandır.

SHP’li belediye ne yaptı?
Yasanın yüklediği tüm görevleri yapmak yanın 

da, asıl' önemlisi, sosyal demokrat olmanın gerek 
tirdiği başka «ek görevleyi» dahi bularak yaptı 
mı? Yapabildi mi?

Eğer ince düşünülürse kendilerini ou makamla 
ra getiren birikimin içinde, Cengiz’in teröre kur 
ban gitmesi dahi vardır... Yani çok zor bir Jiş miy 
di baba evinin olduğu, çocukluğunun geçtiği Ilıca 
Caddesi’ne, bir karar alarak «Cengiz Göral Cadde 
si» demek...

Anısı önünde saygıyla eğilirim...

KONUK YAZARLAR
Birleşme Evet ! Ama ?

Sayın înan Tamer; birleşme konusunda yazdığı 
nız köşe yazınızdan sonra bir takım gerçekleri 
saptamak ve Gemlik’li hemşehrilerimizi bazı konu 
larda aydınlatmak, sizin deyiminizle «Taşı Gediği 
ne Koymak» gerektiğine inanmaktayım.

Bir kere şu konuyu en net biçimde ortaya koy 
mak gereKirki CUMHURİYET HALK PARTİSİ 
üçüncü sosyal demokrat parti olmak amacıyla ku 
rulmadı, aksine 12 Eylül yönetiminin buldozer 
gibi ezdiği sosyal demokrat kitleyi, tekrar evren 

i sel sosyal demokrat düşünceler etrafında topla 
mak; dürüstlüğü, ilkeli siyaset’ yapmayı, KEMA 
LİZMİ, cumhuriyetçiliği, halkçılığı, laikliği, milli 
yetçiiiği, devrimciliği, yeniden yaşama geçirmek 
ve yaşatmak amacı ile kuruldu.

12 Eylül’ün kapattığı siyasi partileri tekrar 
açılması gündeme geldiğinde, neden acaba MSP 
nin açılması Refah Partilileri; AP’nin açılması 
Doğru Yol Partilileri fazla heyecanlandırmadı? 
Çünkü bu partilerin tabanları, yerlerine kurulan 
larda aradıklarını bulmuşlardı. Her iki partide 
tabanlarına oturmuştu. Oysa Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin kurulacağının duyulması ile ülkede 
esen rüzgar, yerine kurulan SHP ve DSP’nln CHP 
nin yerini doldurmada güdük kaldığının en somut 
göstergesidir. İşte sosyal demokrat ve demokratik 
solcu olduğunu iddia eden (iddia eden diyorum 
çünkü, ilkinin hükümetteki uygulamaları, diğeri 
ninde partileşme sürecindeki tavrı ne kadar il 

' kelerine bağlı kaldıklarının somut göstergeleridir.)
Rı iki partinin Türk siyasal yaşamının sol kana 
dında dolduramadıkları boşluğu doldurmak ve 
sağın seçeneğinin sağ olmaması düşüncesiyle; ya 
şayan son kurultay delegelerinin verdiği onurlu 
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ve tarihsel kararla yaşamaya devam etmiştir.
Birleşme konusundaki düşüncelerinize gelince; 

bunu her sosyal demokrat ve her demokratik sol 
cu gibi yüreğimizde hissediyoruz. Ancak bu bir 
leşmeden önce sosyal demokrat kanadın kendini 
sorgulaması, ilkelerinin belirlenmesi, belirlenen 
bu ilkeler çerçevesinde ödünsüz mücadele edecek 
kadroların bulunup çıkarılması gerektiğine inanı 
yorum. Yoksa salt birleşmiş olmak için yapılacak 
birleşme dağın fare doğurması gibi yeni bir SHP 
örneğini doğurabilir.

Bu tehlikenin olmaması, çocuğun ölü doğmama 
sı için, solculuğun sağın istepnesi demek olmadığı 
yenileşmenin sağa yanaşmak olmadığı özelleşmen' 
nin verimli ve karlı KIT’leri peşkeş çekmek olma 
dığı konusunda görüş birliğine varılabilmeli. Yük 
selen değerler denilerek, geçnlerin önüne 
dayatılan kapkaççı düzenin seçeneği üzerinde 
uzlaşabilmeli ve hepsinden önemlisi kırmızı plaka 
uğruna ilkelerinden ödün vermeyecek kadrolar 
bulun çıkarmalı. Partisine her aşamada sahip çı 
kan üyeler için uğraşmalı. îşte tüm bu çabalar 
fiziksel birleşmeden daha önemlidir,

Birde; birleşme konusunda, insanların samimi 
yetine inanmak gerekmektedir. Bir kere bile'CHP 
nin kapışım açmamış, partisini bazı ailelerin em 
rine tahsis etmemiş bugüne kadar yaptıkları ile 
kanarya sevenler demeği olmadığım ispatlamış 
genç kadrolar yolda görse tanımayacak insanlara 
bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demezler mi I 
Sayın TAMER.

GEMLİK CUMHURİYET HALK
PARTİSİ YÖNETİM KURULU

ADINA NURİ ACI
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■ Gayrimenkulun Açık Artırma ilânı 
Gemlik icra Müdürlüğünden

DOSYA NO. 992/657 T.
F Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, 

kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin pafta 57, ada 479 ve par 

sel2’de kayıtlı Hisar mahallesi Küçükçiftiik mev 
kiinde kain 71O.m2 miktarındaki arsa üzerinde in 

■ şaa edilen 2,5 katlı ve bulunduğu ve ayrık nizam 
■ villa tipi olup zemin katta ı salon, 2 oda, banyo 
■ tuvalet ve mutfak bulunduğu İnci normal katta 

1 salon, 2 oda, iki balkon, tuvalet banyonun mev 
H cut olduğu, yine çatı katında i oda, banyo, tuva 

let ve terasının bulunduğu yine bahçenin bir kena 
■ nnda, tek katlı 1 odalı ve 1 mutfaklı kapıcı da 

I iresinin bulunduğu ve binanın bahçesinde elips 
şeklinde 30-35 metrekarelik bir havuzun bulundu 
ğu, elektrik ve suyunun mevcut olduğu villa bilir 

■ kişi tarafından 1.200.000.000 TL. kıymet taktir 
edilmiştir. Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa 

H çıkarılmıştır.
I SATIŞ ŞARTLARI

1— Satış 13.8.1993 Cuma günü saat 11.00’den 
11.20’e kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık ar j 
tırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin I 
edilen kıymetin %75’ini ve rüçhanlı alacaklılar 
varsa alacakları mecmuunu ve satıs masraflarını I 

I geçmek şartı- ile ihale olunur. Böyle bir bedelle 
I alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki

I kalmak şartiyle 23.8.1993 Pazartesi günü aynı yer 
ve aynı saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacak

İ tır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse 
I gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kal 
I mak üzere artırma ilanında gösterilen müddet 

. sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu ka 
dar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıy 

|i metinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alaca 
tına rüçhanı olan alacaklarının toplamından faz 
la olması ve bundan başka paraya
’ çevirme ve paylaştırma masraflarını (geçmesi 
lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış 
talebi, düşecektir.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edi 
len kıymetin %20’si nisbetinde pey akçesi veya 
bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mek 
tubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, 
alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, harç ve mas 
taflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bede 
linden ödenir. K.D.V. vergisinin alıcıya aittir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin 
(+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiy 
le faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayana 
ğı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildir 
meleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili 
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakıla 
lâklardır.

4— İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini 
yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan 
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile 
son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zarar 
lardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteseasilen 
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi 
aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil 
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bede 
linden alınnacaktır.

5_  Şartnamede, ilan tarihinden itibaren herke
sin görebilmesi için dairede açık olup masrafı ve 
rildiği takdirde isteyen "alıcıya bir örneği gönderi 
lebilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş 
ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başka 
ca bilgi almak isteyenlerin 992/657 T. sayılı dos 
ya numarasiyle Müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.
(îc. tf. K. 126) İcra Müdürü
( + ) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de 
dahildir. A 1 ■ '/'T??*

Fikret Oto Elektrik
YENİ DÜZENLEMESİYLE OTO ELEKTRİK 

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SÎZLERE 
HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TEL : 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

GEMLİK ŞEHİR KULÜBÜ DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI
Demeğimizin ilk genel kurul toplantısı 21 Tem I 

I muz 1993_ Çarşamba günü saat 20.00’de Gazhane 
I Cd. Ocakbaşı Restaurant üstü No. 44’de yapıla 
I çaktır.
j Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2nci toplantı
I bir hafta sonra aynı yer ve aynı saatte yapılacak 

tır.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM .
1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan oluşumu
3— Faaliyet raporunun okunması
4— Raporların ibrası
5__ Yeni yönetim ve denetim kurulu seçimi
6— Dilekler ve temenniler
7— Kapanış.

9
Satılık Daire

MANASTIR GÜNAYDIN SİTESİNDE 
SAHİBİNDEN

£ 
£
£

TEL : 39120 (Gemlik 353580 (Bursa
£

Mesai saatleri dışında aranmaması. £
£

KAYIP

Erzurum ili İspir kazası Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum Nüfus cüzdanım kaybettim.

Hükümsüzdür.

Bedrettin ARLI

Devren Satılık
ÎŞ DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE ÇALIŞIR 
VAZIYETTE KONFEKSİYON MAĞAZASI

TEL : 35019 1-Nolu Cadde GEMLİK

£

| GEMLİK'TE EVLENİN &

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

GUSULHANE . EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR 
TESİSLERİ 

£ 
£

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

TESLİM

& 
£ 
£ 
£

GEMLİK KUMLA
ŞAHANE

ARMUTLU’DA SATILIK 
DAİRELER

£ 
£ 
£

Yaprak Ticaret

Gemlik : PPT karşıaı Tel : (9-M1) >1736
KUMLA : Abdullah Aslan Od. Tel : (281)85771
BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İfhanı Ket 2 
İNEGÖL : Lazlar Camini yanı Tel : (253)34949

İZMİT : Fethiye Cd.ösaoy îşhanı Kat 2
Tel : (9-21)218043

ESKİŞEHİR : Hamamyohı Tel : '9-22)330362

a •»&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

V. imarlar Odası sergi açtı
TMMO Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği 1 

Temmuz Dünya Mimarlar günü nedeniyle Gemlik 
Belediye Sarayında bir sergi açtı.

1-7 Temmuz tarihleri arasında açık kalacak 
olan sergide Gemlikli Mimar, Mühendis ve Müte 
ahhitlerin çalışmaları sergileniyor. Serginin açılı 
şında konuşan Mimarlar Odası Başkanı Orhan Bu 
lut, «Mimar ve mimarlığın toplumda tanıtılmasın 
da öncülük edecek bölge halkının bilinçlenmesine 
katkıda bulunacak değerlere sahip olan, proje ve 
yapıların sergilenmesine dikkat ediyoruz. Sergimi 
zin ilgi göreceğini umuyoruz» dedi.

Grup Yorum'dan bol türkülü 
bol sloganlı, gözaltılı konser

Söyledikleri şarkılar yüzünden her gittikleri yer 
de olay yaratan, bu yüzden defalarca hapse_ girip 
çıkan adları hapishane şarkıcılarına çıkan Grup 
Yorum Küçük Kumla’da verdikleri konserle kendi 
alanlarında rakipsiz olduklarını gösterdiler.

Analiz Organizasyon tarafından düzenlenenken 
ser için 'güvenlik ekipleri geniş önlemler aldılar. 
Pazar günü saat 19.00’da Akarsu çay Bahçesinde 
düzenlenen konser için Bursa Jandarma Alay Ko 
mutanlığmdan komanda birlikler gönderildi. Yak 
laşık 3 saat süren konser süresince her hangi 
bir olay yaşanmazken, Grup Yorum’un şarkılany 
la kendinden geçen yaklaşık 500 kişilik, grubun 
attığı sloganlar, konser bitiminde de devam edin 
ce 5 kişi gözaltına alındı.

«Yaşasın Halkların kardeşliği, Sivas Olaylarının 
Hesabı Sorulacak, Kürdistan Faşistlere Mezar Ola 
cak, Mahir Hüseyin Ulaş Kurtulaşa Kadar Savaş. 
Yaşasın Liderimiz Dursun Karataş, Bülent Ülkü 
ler Ölmez, Vur Gerilla Vur Kürdistanı Kur, Dev 
rimciler Ölmez, Haklıyız Kazanacağız, Hesap Sora 
cağız» gibi sloganların atıldığı konserde jandarma 
olaya müdehale etmezken, bu sloganların konser 
bitiminde de devam etmesi üzerine, Şener Yılmaz, 
Faruk Bostancı, Feridun Yücel Batu, Yusuf Kara 
dos ile Grup Yorum’dan İskender. Taş gözaltına 
alındılar.

jandarma yetkilileri gözaltına alınmalar hak 
kında yaptıkları açıklamada Yorum’un ilgili yer 
lerden slogansız sadece şarkılı ve türkülü bir kon 
ser için izin aldıklarını, buna rağmen konser sü 
resince ve bitiminde bölücü sloganların devam et 
tiğini, bu yüzden 5 kişiyi gözaltına almak zorun 
da- kaldıklarını söylediler.

AKYILDIZ
AİLE GAZİNOSU

Düğün - Nişan Sünnet Cemiyetlerine 
verilir. Rezervasyonlar başlamıştır.

30039
iskele Meydanı No. 4 Gemlik

# OLAY # SABAH
♦ BURSA HAKİMİYET
« MİLLİYET *• CUMHURİYET
* HÜRRİYET GAZETELERİNDE

ilan ve reklamlarınız için 
bizi arayın

KÖRFEZ REKLAM
TEL : 31797 GEMLİK
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§ SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜRÜ

KADRİ GÜLER
S YIL 21 SAYI 967 FİYATI 2000 TL. KDV dahil'
J KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

raaaacaB&f^teaı Maana» «maan <ew m Kttozmeac aunn» 
YÖNETİM MERKEZİ :

(| İstiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 34223 GEMLİK I 

DİZGİ VE BASKI |

2 Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797 ” 
«acc ifcssccsfisHs assan
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ANMA
Demokrasi ve insan hakları savunucusu. 

Partimizin onurlu üyesi, gençlik kolu başkanı

Avukat

CENGİZ GORAL’ın
katledildiği 3 Temmuz 1979 günü anısı önünde 

saygıyla eğiliyoruz.
Unutulmadın yaşıyorsun

CHP 
GEMLİK İLÇE 

YÖNETİM KURULU

Avukat Mehmet Cengiz
öldürülmüştü.

Av. M. Cengiz Göral’ıanma töreninde konuşan 
Av. Ali Aksoy, Türkiye’de bugün yaşanan olayla 
nn önemine değinerek, Uğur Mumcu’nun katle 
dilmesi ve son Sivas olaylarının ve giderek artan 
terör olaylarının ülkeyi yeniden bir kapalı rejimt 
götürebileceğini bildirdi. Aksoy, Göral’m tıpkı 
Mumcu’lar, Üçok’lar, Dursunlar gibi demokrasi 
yolunda öldürüldüğünü vurgulayarak, «Cesur ve 
yiğit bir demokrasi svaaşçısı olan Av. Cengiz Gö 
ral’in anısının yaşatılması için anısına çeşitli pa 
nel: toplantı ve etkinlikler düzenlenmesi gerekir. 
Bu bizim görevimiz olmalı» diye konuştu.

Diş Hekimi Doğan Alkaya’da, Göral’m kişiliği 
hakkında bilgi vererek «Böyle cesur ve yiğit bir in 
sam gelecek nesillere tanıtmak için önümüzdeki 
sene daha iyi bir anma töreni düzenleyeceğiz» de 
di.

Denizcilik ve Kabotaj
başlayan törenlerin £l/k bölümü, Denizcilerimizin 
aziz hatıralarım anmak üzere hazırlanmış çelen 
gin Kaymakam Orhan Işın tarafından denize atıl 
masıyla sona erdi.

Bursa Valisi Necati Çetinkaya’mnda izlediği 2. 
bölümünde ise eğlence • ve heyecan içiçeydi. Gem 
lik Halk Dansları Folklor Demeğinin gösterileriy 
le başlayan törenlerin 2nci bölümü 50 metre ve 
100 metre serbest, kelebek, kurbağalama yüzme 
yarışları, yağlı direk ve öredek kapma yarışı ve 
ödül törenleriyle sona erdi.

Su kavgası yeniden
Mahkemesince suyun tekrar kendi köylerine ve 
rildiğini, bu konuda Gemlik Asliye Hukuk Mahke 
meşinden alınan 1989/110 sayılı karar yargıtay 
tarafınca onaylanmasına rağmen su kullanım hak 
larmın Güvenli köyü tarafından engellendiğini 
ilrei sürerek, büyük çatışmaların meydana gelme 
mesi için konuya idari ve adli çözüm bulunması 
m istediler. ,

Öte yandan konuya el koyan Kaymakam Orhan 
Işın, olayların büyümemesi İçin köyde jandarma 
kanalıyla gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı 
bildirildi. • i .

Zabıta sorunları masaya
sa’nin diğer ilçelerininde zabıta müdürlerinin ka 
tıldığı toplantıda, Bursa Zabıtalar Birliği ve Zabı 
talar Vakfı kurulması için çalışmaların başlatıl 
ması karan alınarak zabıtalığın saygınlık kazan 
ması için çeşitli etkinlikleri yapılacağı belirtildi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı, zabıta sorunla 
nnin görüşülüp, yetkili mercilere aktarılması ka 
rarıyla sona erdi. Bu aradan zabıtaların bundan 
sonra her ay değişik bir yerde toplanacak görüş 
alışverişinde bulunması kararlaştırıldı.

ANAP'LI
nu belirtti. Dinç, Beledi
ye Başkanı’nın ilçeyi gez
mememle de suçlayarak, 
“Sayın Dimili ilçeyi dik
katli gezerse bir çok so- 

. runu görür. Sadece yıkıl
mak üzere olan harabe bi- 
nalan görse o da yeter.” 
dedi.

İktidar partilerinin 
ilçe teşkilatlarının da iyi 
çalışmadığını vurgulayan 
Dinç, spor sahasımn çim- 
lendirilmesi ile kapalı spor 
•salonunun yapımının ha
la gerçekleşmediğini, çev
re yolunun ise hala söz
de kaldığını öne sürdü. 
Dinç, “İktidar partisi ilçe 
teşkilatları bizim iktidarı
mız dönemimizdeki kadar 
bile çalışsalardı bu sorun
ların büyük bir bölümü 
çözümlenmiş olurdu” dedi

Hükümet programı 
ve dış politikayı da eleş
tiren Mehmet Dinç, “Dış 
politikada 10 üzerinden 2 
aldılar bizden. 10 senede 
kazanılan itibarımızı 1 se 
nede yok ettiler. Azerbey- 
can, Bosna-Hersek, Kıb
rıs politikalarımız hep 
yetersiz kaldı. Diğer ülke
lerle olan dış ilişkilerimiz 
giderek kötüleşti. Yine iç
te terör bir türlü durdu- 
rulamıyor. Buna rağmen 
DYP’li Milletvekilleri ba
kanlık sevdasmdalar. Ön
ceki gün açıklanan hükü
met programı da Turgut 
Özal’ın programının bir 
kopyasıdır. Bir de sonu 
meçhul KİT’lerin özelleş
tirilme programlan deği- 
şik” diye konuştu.______
MÜTEAHHİT 
mızı bildiriyoruz. Başta 
Belediyemiz olmak üzere 
diğer kurum ve kuruluş
larla iyi niyet içinde, ça- 
lışmak istiyoruz. Şu anda 
demeğimize kayıtlı bulu
nan 51 arkadaşımızla il
çeye en iyi şekilde hizmet 
etme sözü veriyoruz” dedi 

öte yandan yeniden 
görev ıbölümü yapan Gem
lik Müteahhitler Deme
ğinin yeni yönetim kum
lu şu isimlerden oluştu :

Başkan Bekir Pehli
van, Başkan Vekili tdris 
Kurt, Muhasip Halit Ak
kan, Sekreter Nazım Ka
ragöz, Üye Kemal Enkul.

Gemport’u
seviyesi ile personel hak
kında bilgi verilirken, bu 
yılın ilk altı ayı içinde 
yapılan çalışmalarda ak
tarıldı.

Yabancı konuklara da 
İngilizce ve fransızca ola
rak tercüme edilen çalış
ma halkında ilk söz alan 
Genel Müdür Ziya Alkan, 
limanın henüz daha yeni 
olan tarihçesi hakkında 
bilgi verdi, Alkan, “Nü
fusu, sanayisi, ticareti, 
her türlü iş imkanları hız
lı gelişen Bursa’mızın, 
Bursa’ya yakın çevre ille
rimizin ve hatta Kuzey
batı Anadolu (bölgemizin 
gururu olacağına inandı
ğımız genel hizmet lima
nımız, 1990 yılı Aralık a- 
yında temeli atılarak kı
sa sürede tam teşekküllü 
olarak hizmete girmiştir. 
Toplam olarak 140 bin 
m2’lik bir alana kurul
muştur. Toplam uzunlu
ğu 455 metre olan 3 ayrı 
rıhtımda aynı anda 3 ge
mi birden yükleme ve bo
şaltma yapabilmektedir. 
Liman sahamızın dışında 
aynca liman girişinden 
önceki düz sahada 150 
bin metrekarelik antrepo 
ve açık saha depolama 
hizmetleri yapmaya mü
sait alanımız vardır. 
GEMPORT Türkiye’nin 4 

' ncü derecede büyüklükte
ki Konteyner limanı özel 
sektörün ise ilk kontey
ner limanı olma özelliğini 
taşımaktadır. Limanımı
zın tüm hareketleri bilgi
sayar kontrolünde yapıl
maktadır.” dedi.

GEMNAK ve GEM- 
TRANS şirketleri yönetim 
kurulu başkanı ve kuru
cu ortağı Mimar Haşan 
Sözüneri de, limanın or
tak limited şirketinin tah
mil tahliye müteahhitliği 
ve nakliye işlemleri hak
kında şirket yöneticilerine 
bilgi verdi. Sözüneri, “Tah 
mil tahliye müteahhitliği 
ve başta konteyner taşı
macılığı olmak üzere ge
nel yük taşımacılığında 
da organize olarak liman
la bütünleşmeyi sağla
mış olduk. Bu suretle li
man kapasitesinin yüksek 
düzeyde kullanıma yar
dımcı olmaktayız. Yeni 
bir şirket olmamıza rağ
men araç parkımızdan 
büyük bir kısmı öz malı
mız olan 30 trayler, 50 
kasalı kamyon ve .100 
damperli kamyon mevcut 
bulunmaktadır. Ancak iş 
hacmine paralel olarak 
her geçen gün bu parkı 
genişletme ve iş makina- 
larıyla da takviye etme 
yolunda adımlar atılmak
tadır. Amacımız serbest 
piyasa koşullan içinde 
sîzlere en ekonomik ve i- 
yi taşıma hizmeti vermek
tir.” diye konuştu.

Toplantı sonunda yer
li ve yabancı konuklar 
GEMPORT A.Ş. tarafın
dan verilen yemeğe ka
tıldılar.

Gemlik’te Operasyon
395 plakalı aracın sürücüsü Metin Çelki (25) üs 
rine yapılan aramalarda da 1 adet ruhsatsız 7.7' 
çapında silah ve bu silaha ait 6 adet mermi ele 
geçirildi.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü yetkilileri arama 
ve kontrollerin artarak devam edeceğini söylediler

Kaymakam Işın’dan SHP’ne
birliğinin gönderileceğini 
söyledi.

Öte yandan geçtiği
miz günlerde ilk toplantı
sını yapan yeni SHP yö
netimi organ dağılımım 
belirledi. Buna göre Baş

kan Mehmet Parlak olur
ken, Başkan Yardımcısı 
Nurettin Dunmuş, ilçe 
Sekreteri Ahmet Savaş 
Şenol, Sayman Mehmet 
Akyıldız, Eğitim Sekrete. 
ri de Ahmet Acun oldu.

Gemlik Devlet Hastanesi Döner Sermaye 
Saymanlığı Satın Alma Komisyonu

Başkanlığından
Haatanemizce ihtiyacı olan aşağıda, cinsi, mik

tarı, geçici teminatı yazılı Et, ekmek ve tüp mal
zemeleri alımı için 84/8213 sayılı kanunun 29-A 
maddesi müteakip maddelerine istinaden KAPALI 
TEKLİF USULÜ’yle eksiltmeye konulmuştur. İhale 
14 07 1993 ÇARŞAMBA Gemlik Devlet Hastanesinde 
yapılacaktır, ihale ile ilgili idari ve teknik şartna- 
meler Gemlik Devlet Hastanesi Dönersermaye Say
manlığından ücretsiz görülebileceği gibi, İstendiği 
taktirde 50.000.-TL bedelle temin edilebilir. İstek
lilerin idari ve teknik şartnamede istenilen belge
lerle birlikte hazırlayacakları teklif mektupları iha
le saatine kadar Dönersermaye Saymanlığımıza ver 
meleri postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği 
ilan olunur.

CİNSİ MİKTARI GEÇ. BED. TUT. GEÇ* TBM.

İHALE SAATLERİ :

1- Ekmek 1 kalem 30.000.000.- 900.000.-
2- Tüp 3 kalem 8.8S0.C00.- 286.000.-
3- Et 1 kalem 160.000.000.- 4.800.000.-

1- Ekmek : 14.07.1993 Çarşamba saat 14.00 de
2- Tüp : 14.07.1993 « « 14.30 da
3- Et : 12.05.1993 « « 1S.00 de
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RENKLİ TV’NİZE 90 PROGRAMLI OB.D.'Lİ 
KUMANDA (EKRAN GÖRÜNTÜLÜ) 
900.000 Yerine 700.000 TL TAKILIR.
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Damat Bakandan ilk icraat

■yası
Sivas olaylarına Gemlik’ten büyük tepki UMURBEY YOLUKatillere lanet yağıyor BU AY AÇILACAK
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Cemal KIRGIZ
Sivas’ta meydana gelen ve 37 kişinin ölümü 

ne 60 kişinin de yaralanmasına neden olan olaylar
la ilgili tepkiler artıyor. Gemlik’te düzenlenen 
yürüyüşe katılan siyasi parti temsilcileri ve Demok
ratik kitle örgütleri yöneticileri Sivas olaylarının 
sorumlularına lanet yağdırırken, Atatürk anıtına 
siyah çelenk bıraktılar.

Saat 18.00 de Gemlik Belediye Sarayı ö- 
nünde toplanan SHP, CHP, DSP ilçe yöneticileri i- 
le Eğit-sen, Tüm-Bel-Sen, Tüm-Maliye Sen, Tüm- 
Sağlık-Sen, Tüm-Tarım-Sen, Diş Hekimleri Odası, 
Eczacılar Odası ve Tuncelililer Demeği yöneticileri 
Atatürk Anıtına kadar yürüyerek bir basın bildiri
si yayımladılar. Alkışlı protestolarla Atatürk Anı
tına gelen Demokratik Kitle örgütlerine bağlı yak
laşık 150 kişi burada 1 dakikalık saygı duruşunda 
bulundular.

Daha sonra ortak bir basın bildirisi yayımla
yan, temsilciler adına konuşan Diş Hekimi Doğan 
Alkaya şöyle dedi :

“Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas’ta 
Cumhuriyete ve kurucusunun aydın fikirlerine sal
dırılmış, irtica hortlatıhnıştır.

Beş yüz sene önce Pir Sultan’ı darağacına gö
türen zihniyet ve hoşgörüsüzlük değişmemiştir. İn
sanlar, düşünce, inanç ve ırksal farklılıklar nede
niyle horlanmakta, bu farklılıklar körüklenerek 
toplu kıyım ve katliamlara zemin hazırlanmakta- 
dır. Dün Maraş’ta, bugün Sivas’ta, yarın bir başka 
yerde bu kıyımlar sürdürülmektedir.

Devlet olaylar karşısında ilgisizdir. Sistemin

2 nci Erzincan felaketi kapımızda
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GEMLİKİN YARISI YOKOLABİLİR
Cemal KIRGIZ

Konum itibariyle bi
rinci derecede deprem 
bölgesinde olan Gemlik’
te bir çok bölgenin ze
min etüd çalışmaların
dan yoksun olarak yapı
lan inşaatlarla dolu oldu 
ğunu bunun da en ufak 
bir sarsıntıda büyük fe
laketlere yolaçabileceği 
bildirildi.

Jeolojik Yüksek Mü
hendisi İlker Ören konu 
hakında yaptığı açıkla
mada Gemlik’te en riskli

bölgenin Manastır Mev
kii ile Hasanağa Koyu 
bölgelerinde kalan inşa
at sahalarının olduğunu 
bunun da ileride onarıl
ması güç yaralar bıraka
bileceğini belirtti. İlker 
Ören “Gemlik İmar ve 
İskan Bakanlığı yeraltı 
haritalarıyla onaylanmış 
1. nci derecede deprem 
bölgesidir. Aktif fay hattı 
olan Kuzey Anadolu fay 
hattının 1 kolu Gemlik 
Körfezi’nden denize gir-

Su kavgası
. Gemlik Adliye Köyü i- 

. le Güvenli köyü arasında
ki şu kavgası Çarşamba 

iff gecesi yeniden alevlendi.
Gemlik’ten Güvenli kö 

yüne gitmekte olan köy 
muhtarı Recep Kakan’ın 
oğlu Metin Kakan’ın kul 
landığı 16 EE 050 plakalı 
özel aracın Haydariye kö 
yü çıkışında kurşun yağ
muruna tutulmasıyla iki 
köy arasındaki gerginlik 
yeniden başladı.

4 | Çarşamba gecesi, saat 
01.00 sıralarında meyda - 
na gelen olayda araçta 
bulunan Metin Kakan ya 
ra almazken, aracın arka 
kısmındaki tamponuna 3

I kurşunun isabet ettiği 
/ tesbit edildi.

alevlendi
Cemal KIRGIZ

Olayın jandarmaya bil 
dirilmesinden sonra hare 
kete geçen güvenlik güç
leri Adliye köyüne gide - 
rek soruşturma başlattı
lar. Bu arada jandarma 
şüphe üzerine Arif Koç 
(62) adlı şahsı gözaltına 
aldı. Jandarma 2 köy ara 
sındaki gerginliğin daha 
da büyümemesi için bu - 
ralardaki güvenlik önlem 
lerini artırdı.

Öte yandan köylerde 
inceleme yapan güvenlik 
güçleri olayların sebebi o 
lan Karapınar suyunun 
Adliye köyüne giden bir 
bölümündeki borularında 
kırıldığım tesbit etti. O - 
layla ilgili soruşturma 
devam ediyor. 

getirdiği yapılanma ile bir yanına “Rabıtayı” bir 
yanma “Hizbullah’ı” alan devlet kadrolarım bu in
sanlarla doldurarak ilticanın arkasında yer almış
tır.

Laik eğitimden şeriatçı esaslarda eğitime ge
çilmiş, bilim sanat, düşün ve kültür adamı yetişti
ren kurumlar yozlaştırılıp kapatılırken şeriatçı 
kadrolar yetiştiren okullar açılmıştır. Kuran kurs
larının 8 yıllık eğitime denk sayılması gibi densiz
likler hep devlet kademelerinde rağbet bulmuştur.

Vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyama
manın aczi içindedir. Sekiz saat süreyle kuşatılan 
oteldeki vatandaşlarım koruyamamıştır, koruma- 
mıştır.

Daha önceleri işlenen çok sayıda cinayetin fa
illerini bulamamak yada bulmamakla katilleri ce
saretlendirmiştir.

Bugünse işin kolayına kaçmakta, devlet ciddi
yetiyle bağdaşmayacak açıklamalarla olayı geçiş
tirmek istemektedir/

Olaylar süresince başta İçişleri Bakanı olmak 
üzere hükümetçe saldırganlar cesaretlendirilmiş, 
ciddiyetsiz tutum nedeniyle katliama zemin hazır
lanmıştır.

Siyasetini, dini inançların sömürüsü üzerine 
kurmuş olan siyasi parti ve o’nun belediye başkam 
olayların kışkırtıcısı ve yönlendiricisidir.

Siyasi çıkarları uğruna Cumhuriyete ve Cum
huriyetin temel ilkelerine yapılan saldırılara ses 
çıkarmayan devlet adamları ve siyasi partiler ola
yın destekleyicisi ve ortaklarıdır.

Devamı Sayfa 4’te

K. Kumla da 
Tek Yön

mektedir. Bu kırık hattı 
zayıflık bölgesi oluşturu
yor. Bu zayıflığın etkisi i- 
le ezilen kırılan kaya ve 
toprak parçalan zayıf 
bölgeleri oluşturmakta
dır. Manastır bölgesi de 
yerleşim için hassas bir 
bölgeyi oluşturmaktadır. 
Bu bölgede ezilmiş toprak 
parçalan iklim ve yeral
tı suyu etkisi ile heran 
büyük heyelanlara yola- 
çabilir. Buralara çok dik
katli olarak binalar.ya
pılması lazım” diye ko
nuştu.

Yapılacak inşaatlarda 
güncel zemin etüd çalış
malarının yapılarak İn
şaat ve Jeoloji ile koor
dinen çalışmalar sonun
da gerçekleşecek projeler

Devamı Sayfa 4’te

Grup
Yor um’dan 
açıklama

Geçtiğimiz hafta Pa
zar günü K. Kumla Akar 
su Çay Bahçesinde kon
ser veren ve bu konser 
sonrasında aralarında so 
üstlerinden birininde bu 
lunduğu 5 kişinin gözal
tına alınıp tutuklanma
sıyla 'sonuçlanan Grup 
Yorum şarkıcıları bir a- 
çıklama yaparak gözaltı
na alınanların serbest bı 
rakılmasını istediler.

Gazetemize yapılan a-
Devamı Sayfa 4’te

Uygulaması
Yaz mevsiminin gelme 

siyle nüfusu önemli oran 
da artan K.Kumla’da tra 
fik sıkışıklığını önlemek 
amacıyla tek yön.uygula 
ması başlatıldı.

K. Kumla Belediyesi ta 
rafından alman karar ge
reği araçlar sadece giriş 
istikametinde hareket e- 
debilecekler. Yine aynı 
karara göre ise gece saat 
20.00 den sonra araçlar 
sadece iskele meydanına 
kadar girebilecekler. 15

Devamı Sayfa 4’te

Arıcılara
Sertifikaları verildi

Gemlik İlçe Tarım Mü 
dürlüğü tarafından başla 
tılan Arıcılık Kursuna ka 
tılan 37 kişi başarı serti
fikalarım aldı.

Hasanağa Kampı mev- 
kiindeki bir çiftlikte baş
latılan ve 1 hafta süren 
kursta, kursiyerlere An
alığa başlama, fenni arı
cılık esasları, ilkel kovan
dan fenni kovana geçiş, 
ân aktarılması, an yetiş
tiriciliği, an beslenmesi 
ve an hastalıkları ile mü 
cadelesi konularında uy
gulamalı eğitim verildi.

Öğretmenleri Murat 
Çömez, Tahsin Kaya ne
zaretinde her gün 3 saat 
süreyle ders gören 37 kur

Devamı Sayfa 4’te

Gemlik’ti Uzunlar ailesinin kızıyla evli olması 
nedeniyle ilçenin damadı konumunda bulunan Çev 
re Bakam Rıza Akçalı i£k kıyağım Umurbey’e 
yaptı.

Umurbey Beldesinin acil itfaiye aracı problemi 
ni çözümlemek için söz veren Çevre Bakam Akça 
lı, bu sözünü tuttu. Umurbey Belediye Başkanı

Devamı Sayfa 4’te

Yaklaşık 3 ay önce genişletme çalışmaları baş 
layan Umurbey yolunun bu ay içersinde bitirilerek 
açılışının yapılacağı bildirildi. ।

' 3 km.lik yol 25 metre genişliğe çıkarılmıştı. Ko 
nu hakkında açıklama yapan Belediye Başkam 
Pars Dönmez, daha önce 2 aracın bile zar zor ge 
çebileceği dar yolun oldukça genişletildiğini belir 
terek, 13 milyar liraya malolan yolun toplam ma 
liyetinin ışıklandırılmasıyla birlikte 20 milyar lira 
ya çıkacağını söyledi.

Umurbey Belediye Başkanı Pars Dönmez, geniş 
letilen köy yolunun bu ay hizmete açılacağım söz. 
lerine ekledi.

KÖRFEZ FM START ALDI
Anayasa’nın 133. mad

desi ile ilgili teklifin bi
rinci maddesinin TBMM 
Genel Kurulu’nda kabul 
edilmesinden sonra yak
laşık 2 aydır suskun olan 
Körfez FM’de tekrar ya
yma başladı.

Cuma günü Asil Han
daki stüdyolarından yine 
106.6’dan yayma başla
yan Körfez FM biranda 
tekrar Gemliklilerin göz-

desi oldu. Körfez FM’nin 
kurucularından Ufuk E- 
sen, ilk yayma başlayan 
kadrolarının radpolann 
kapanmasından sonra da 
ğıldığım ifade ederek, ye
ni bir kadro oluşturmaya 
çalıştıklarım söyledi.

Gemlik’in ilk özel rad
yosunun kurucularından 
olan Esen, yaptığı açıkla
mada gerekli kanun ve

Devamı Sayfa 4’te

Jandarma operasyonları sürüyor

6 işyerine kapatma cezası
Komando birliğiyle tak 

viyeli Gemlik Jandarma
sının tatil beldelerinde 
yaptığı operasyonlar de
vam ediyor.

Önceki 'gün K- Kumla, 
B. Kumla, Karacaali ve 
Kurşunlu’da yapılan ara 
malarda her hangi bîr o- 
laya ve şüpheli şahısa 
rastlanmazken, ruhsatsız

oldukları tesbit edilen K. 
Kumladaki 4 işyerine sü 
resiz kapatma cezası ve
rildi. Çay ocağı .ve Bar ti 
pi küçük işyerleri olan ti 
carethanelerin ruhsatsız 
olarak çalıştıktan tesbit 
edilerek kapatılırken, sa
hipleri hakkında da ya
sal işlemler başlatıldı.

Devamı Sayfa 4’te

Gemlik’te Minibüslere zam
Gemlik - Bursa arası 

Belediye Otobüs fiyatları 
mn artırılmasından son
ra Minibüsçüler koopera
tifi de zam karan aldı.

Gemlik Minibüsçüler 
Kooperatifi kararma gö
re tüm zamlı uygulama
lar' Temmuz ayının ilk 
haftası içinde başlatıldı. 
Alınan karara göre daha

önce 6 bin 500 lira olan 
Gemlik - Bursa arası 8 
bin liraya, 3 bin lira olan 
K. Kumla 4 bin liraya, 3 
bin 500 lira olan Karaca 
ali 4 bin 500 liraya, 4 bin 
lira olan Narlıda 5 bin li 
raya çıkarıldı.

Zamlı uygulamaların 
bir daha ki yaza kadar 
değişmemesi bekleniyor.
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20 YIL ÖNCE 
GEMLİK KÖRFEZ

YIL 1 ŞAYİ 5 14 TEMMUZ 1973 CUMARTESİ

HALKA 5 TON PİRİNÇ DAĞITILDI.
Belediyenin üstün gayretleri ile ithal olunan 

Seyhan pirinçlerinden Gemlik’ede 5 ton getirile 
rek 5 TL.den halka dün dağıtılmış ve çok kısa 
bir zamanda tükenmiştir.

Belediye kanalıyla getirilen piriçler muhtarlık 
Zardan alınan fişlerle dağıtıcı mahalle bakkalların 
dan halka intikal ettirilmiştir.

Seyhan’dan gelecek olan pirinçlerden 15 ton 
daha Gemlik’e tahsis edileceğini de ilgililerce 
müjdelendi.

İLÇEMİZ KAYMAKAMININ GÖREVİ SONA 
ERDJ.
Uç yıldır ilçemiz Kaymakamlığını yapmakta 

olan Sayın Talat Sungur, Gelibolu Kaymakamlı 
gına atanmıştır Bu nedenle Gemlik’teki görevin 
den 15 günlük iznini kullandıktan sonra aynla 
cakve yeni görev yeri nde çalışmağa başlayacak 

Sayın Talat Sungür’a yeni görevinde başarılar 
dileriz.

TİCARET BAKANI İLÇEMİZİ ZİYARET ETTİ.

Ticaret Bakam Ahmet Türkel, Bursa milletvekil 
lerinden Mustafa Tayyar, Kasım Önadım, Ertuğ 
rul Mat, Barlsa Küntay, Cemal Külahlı ile Bursa 
Vali Yardımcısı, Ziraat İşleri Genel Müdürü, Jan 
darma İl Komutam, Emniyet Müdür Yardımcısı 
ve öbür ilgili kişiler 10.7.1973 günü ilçemize gele 
rek ilgili kuruluşlarla temas ve incelemelerde bu 
] unm uçlardır.

GEMDİ ASLİYE HUKUK . HAKİMLİĞİNDEN 
Dosya No 1992/342

Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi, Mej-sinli boğa 
zı mevkiinde kain doğusu Rıfat Minare Zeytinliği 
batısı Ahmet Acar zeytinliği, kuzeyi davacı Hami 
de Aksu’ya ait 92 nolu parsel, kuzeyi Haşan Nüb 
fer zeytinliği ile çevrili Tapu Fen Memuru Ahmet 
Erzurum’un 30.10.1990 tarihli krokisinde tesbit 
ettiği 3560 m2.1ik taşınmazın davacı Hamide Ay 
su tarafından senetsizden tesçili talep edildiğin 
den, iş bu taşınmaz hakkında hak iddiasmda bulu 
nanlarin ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde 
mahkememizin 1992/342 esas sayılı dosyasına mü 
racat etmeleri ilan olunur.

GEMLİK’TE EV LENİN
ÖZEL ÇOCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ - 

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

TESİSLERİ

24 MİLYON PEŞİN - 2 MİLYON TAKSİT 
N mî 10 MİLYON 6 VI 12 AYDA

TESLİM

GEMLİK - KUMLA - ARMUTLUMDA SATILIK 
|AHANE DAİRELER

Yaprak Ticaret

Emniyete 3 Araç
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nin başlattığı 

yardım kampanyası sonucu toplanan paralarla 
alınan 3 adet Renault marka otomobil düzenlenen 
törenle ilçe Emniyet Müdürü Üzeyir Ergüven’e 
teslim edildi.

Gemlik Kaymakamı Orhan Işın, Emniyet Müdü 
rü Üzeyir Ergüven, TSO ilçe Başkam Kemal Akıt, 
Başkan Vekili Haşan Sözüneri, TSO Meclis Başka 
m Mehmet Turgut ve yönetim kurulu üyelerinin 
hazır bulunduğu törende araçların anahtarları 
Kaymakam Orhan Işın ve TSO Başkam Kemal A 
kıt tarafından Emniyet Müdürü Ergüven’e teslim 
edildi.

Törende bir konuşma yapan TSO Başkam Ke 
mal Akıt, ilçede huzurun sağlanması için en bü 
yük güvence olan polisin, daha iyi görev yapabil 
mesi için fferekli donanımlara sahip olması gerek 
tiğini belirterek, TSO’na kayıtlı üyelerden topla

Ruhsatsız Silahla Yakalandı
Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 

operasyonlarda 1 kişi ruhsatsız silahı ile yakalan 
dı.

Önceki gece saat 02.00 sıralarında Dörtyol mev 
kilindeki SSK Hastanesi önünde yapılan nokta 
kontrollerinde, aynı yerden Bursa minibüsüne 
binmek isterken şüphe üzerine yapılan kontrolde 
üzerinde 1 adet ruhsatsız 7.65 Belçika Brovnin 
marka tabancayla yakalanan Şerafettin Özdemir 
(35) yakalandı.

Özdemir bugün yapılacak sorgulamasmdan son 
ra mahkemeye çıkarılacak.

DSP İLÇE BAŞKANI ALÎ ALTINTAŞ

“Sümerbank işçisi tedirgin*’
DSP Gemlik ilçe Başkanı Ali Altıntaş, Haziran 

ayında biten Toplu-İş sözleşmesi neticesinde doğan 
8 aylık ücret farkı ile diğer sosyal yardımların 
Sümerbank işçisine henüz ödenmedim hatırlata 
rak, Sümerbank işçisinin ne yapacağını şaşırmış 
bir duruma geldiğini savundu.

DSP ilçe Başkanı Altıntaş, «Tarihinde ilk defa 
bu sene toplu izne çıkarılan işçilerimiz, bu izin 
süresince maaş ve izin parası dahil ancak 4 mil 
yon lira almışlardır. 3 aylık süre içinde( Bayram 
dahil bu para kendilerine yetermi?, bunu kamuo 
yunun dikkatine sunuyoruz. Sümerbank Sunğipek 
fabrikası işçileri ne yapacaklarım şaşırmış durum 
dadırlar. Bu durumda Petrol-îş Sendikası Bursa 
şubesi de beceriksiz davranarak işçilere birdestek 
veremiyerek duruma düşmüştür» dedi.

Ali Altıntaş, Petrol-İş Sendikası yöneticilerinin 
toplu sözleşmeyi bağıtladıkları duyarlılığı, hakla 
nnin alımında da beklediklerini bildirerek, işçile 
re sahip çıkmalarını istedi. Altıntaş, «Diğer yetki 
İllerde hak kaybolmaz gecikir dedikleri devlet po 
litikasına boğun eğdiklerini söylemektedirler. Sü 
merbank’in satışının gündeme geldiği şu sıralar 
da, işveren, sendika ve müdüriyet yetkililerinden 
işçilerimizin mağduriyetinin giderilmesini bek 
liyoruz» diye konuştu.

Satılık Daire
MANASTIR GÜNAYDIN SİTESİNDE 

SAHİBİNDEN

TEL : 39120 (Gemilik 353580 (Bursa

Mesai saatleri dışında aranmaması.

nan 350 milyon liranın 310 milyonuyla bu araç 
lann alındığını, geriye kalan 40 milyon lira llede 
Emniyet Müdürlüğünün acil bir ihtiyacının gide 
rilmesinin yanı sıra Namık Kemal ilkokuluna 1 
adet kalorifer kazam aânacağma söyledi.

Kaymakam Orhan Işın’da, TSO Başkanı ve yö 
netim kurulu üyelerine teşekkür ederek, araçların 
hayırlı olması dileğinde bulunau.

Öte yandan bir konuşma yapan Emrjiyet Müdü 
rü Üzeyir Ergüven’de yapılan faaliyetler hakkında 
kısa bir bilgi sunarak, başta Manastır bölgesi ol 
mak üzere ilçede bir çok bölgenin huzura kavuş 
turulduğunu, ilçede meydana gelen üzücü olayla 
rın ise azaldığını öne sürdü. Ergüven, gerekli hu 
zurun sağlanması için, ellerinden gelen fedakarlı 
ğı yapacaklarım vurgulayarak, halktanda yardım 
larını esirgememelerini istedi.
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Körfez
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütün Cm. 11.000 TL.

İcra ve Mahkeme İlanları Cm. 5.000 TL.

Zayi Hanları 50.000 TL.

Dernek Kongre İlanları 200.000 TL.

Kooperatif Kongre İlanları 300.000 Tik-

Tüzük İlanları 1.000.000 TL'.

ABONE

Yıllık 100.000 TL.

Alt; Aylık 50.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veyd 

yayınlanmasın geri veirilmez.

Gazetemiz basın ahlak yasatma uymağa tacffiiffll 

eder.

Gemlik : PPT karfisı Tel : (t-251) 11726 

KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel ! (281)80713

BURSA : Hafim İycan Cd. Burçin İfham Kat 2 

İNEGÖL : Laılar Cammlyam Tel : 053)3494»

İZMİT : Fethiye Cd Öeıoy İşhanı Kat 2
Tel : (4*11)218643

MKİfEKİR : Mamamyohı Tel ; 0-32) 3*6362

SATILIK 
LÜKS DAİRE

KAYIKHANE SEMTİ ORHANÎYE MH.
MUTMAN APT. KAT 2 DAİRE 4 150 m2

TEL : 34941 ,* GEMLİK

ÜZMEZ
ELEKTRONİK

ALÎ ÜZMEZ

RENKLİ TV’NİZE 99 PROGRAMLI OS.D.’U 
KUMANDA (EKRAN GÖRÜNTÜLÜ) 
900.000 Yerine 700.000 TL TAKILIR.

TB> : 3253g YBtfj CAR§I NO. ftS GEMLİK
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Atomer 
Turistik Tesislerinde

Eski ve yeni salonlarımızda itinalı 
servisimiz ile sizlerin 

hizmetinizdeyiz.

Evlenmek, Nişanlanmak, Sünnet 
olmnk bir başka zevk, 

Restourontımızdo sevdiklerinizle boş 
başa yemek yemek bir bnşko 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 ■ 34S93 - 94 - Fax: 34587



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜRÜ 
KADRİ GÜLER

YIL 21 SAYI 968 FÎYATI 2000 TL. KDV Dahil
KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973 1 [kSrfe

Siyasi Gazete

S YÖNETİM MERKEZİ : 1
istiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 34223 GEMLİK | 

DİZGİ VE BASKI

Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797 2
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Sivas olaylarında ve Erzincan Başbağlar 
katliamında kaybettiğimiz vatandaşlarımız 
için içimiz kan ağlamaktadır. Bunları yapan
ları nefretle kınıyoruz.

SHP
GEMLİK İLÇE ÖRGÜTÜ

Grup Yorum’dan 
çıklamada İstanbul DGM 
de yargılanmak üzere tu 
tuklanan 5 kişiden adı 
geçen solistlerin İsken
der Taş değil de Yusuf 
Karadaş olduğunu bildi
ren Yorumcular, konser 
sonrasında slogan atılma 
dığını ve görevlilere haka 
ret yapıldığı şeklindeki 
iddialarında asılsız oldu
ğunu öne sürdüler.

Grup Yorumcular göz
altına alındıktan sonra 
tutuklanarak DGM’de 
yargılanmaları için İstan 
bul’a gönderilen arkadaş 
lan için alman kararın 
haksız ve ağır bir karar 
olduğunu belirterek ser - 
best bırakılmalarını iste
diler.

Damat Bakandan ilk icraat
Pars Dönmez, yeni bakana itfaiye aracı ihtiyaçla 
rmı ilettiklerini belirterek, bakanın konu hakikin 
da tereddüt etmeden gerekli işlemleri yaparak ara 
cm tedarikini sağladığını bildirdi.

Bakanın ilk1 icraatı olan itfaiye aracının bu hal 
ta içinde Umurbey’e gönderileceği öğrenildi.

Gemlik’in
doğrultusunda inşaat ça
lışmalarının yapılması 
gerektiğini öne süren İl
ker Ören, “Zemin etüdle- 
ri ile inşaat sahalarının 
belirlenmesi gerekir. İs
tinat duvarları çözüm o- 
lamaz. Zayıf bölgelerin 
kaldırılabilecek kısmı kal 
dirilip yerine seçilmiş 
malzemelerle dolgu ya
pılması gerekir” dedi.

K. Kumla da 
Tek Yön Fikret Oto Elektrik

Körfez Fm
yasallaşmanın kesinleş
mesini beklediklerini be
lirterek, yeni ve kaliteli 
radyo ile ilk etapta Gem
lik ve Bursa’ya süper mü
zik haber ve aktüel yayı
nı yapacaklarını söyledi. 
Esen, radyonun açılışın
da mikrofona bağladık
ları siyah kurdelayı sö
kerek “Bir daha kapan
mamak üzere hepimize 
hayırlı olsun” dedi.

Eylül’e kadar sürecek o- 
lan uygulama yazlıkçılar 
arasında memnunlukla 
karşılandı.

Öte yandan yine K. 
Kumla, B. Kumla ve Ar- 
mutlu’da 1 Eylül’e kadar 
inşaatlarda çalışma yasa 
ğı getirildi. Gemlik Kay
makamlığınca yapüan a- 
çıklamada 3194 sayılı i- 
mar yasasının 32 ve 42 
nci maddeleri gereğince 
inşaat yasağına uyma
yan müteahhitler hakkın 
da yasal işlemler yapıla
cak.

Arıcılara 
Sertifikaları

£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£
£

YENİ DÜZENLEMESİYLE OTO ELEKTRİK 
AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SÎZLERE 

HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TEL : 31 001 GÜMRÜK BÎNASI ARALIĞI

Katillere lanet yağıyor
İbadet yeri olması gereken yerler şeriat örgüt

lenmelerinin merkezi durumuna getirilmiş, insan
ların dini duygulan sömürülerek Cuma Namazı 
sonralan şehirlerde terör estirilmiştir.

Vakıflar ve demekler aracılığı ile yoğun dış 
destek sağlanmış devlet içinde İslam devleti adın 
da devlet oluşturulmaya çalışılmıştır.

Bütün olup bitenler karşısında devlet sadect 
seyirci kalmıştır.

Hedef bir kaç kişi değildir. Hedef çağdaş, lail 
demokratik düşünce ve bu düşünceye inanan top 
lumdur. Hedef ırk ve mezhep kavgaları yaratmak 
tır.

Bu nedenledir ki;
Katliamlan ve katliamların arkasında bulu 

nanlan kınıyoruz.
Sivas’ın hesabı katillerden sorulmalıdır, soru 

lacaktır diyoruz.
Suskun toplum olmak istemiyoruz, susmaya 

cağız.
Çağdaş, laik ve demokratik bir ülke yaratm. 

ideallerinden ödün vermeyeceğiz.”
Kınama bildirisinin okunmasından sonr 

“Türkiye Laiktir. Laik Kalacaktır.” “Türkiye İra: 
Olmayacak” “Alevi Sünni Birleşsin Gericiler Din 
leşin” “Devlet Baktı Yobaz Yaktı” “Yaşasın Hat 
ların Kardeşliği” şeklinde sloganlar atıldı. Polisi 
müdahale etmediği olaylardan sonra kalabalı 
sessizce dağıldı.

î

İ 
İ

6 İşyerine
Öte yandan geçtiğimiz 

hafta sonu yapılan bas - 
kında fuhuş yapıldığı tes 
bit edilen B. Kumla pan 
siyonu ile yapılan ikaza 
rağmen işyerini zamanın 
da kapatmayan Kurşun
lu Çakıl Aile Gazinosu da 
Gemlik Kaymakamlığın
ca birer hafta süreyle ka 
patıldı.

siyer, kurs sonunda yapı
lan uygulamalı sınav son 
rasında başarı sertifikala 
nnı alarak, arıcılık mes
leğini yapmaya hak ka-
zandılar. Kursiyerlere
belgelerini İlçe Tarım 
Müdürü Dursun Özbey 
takdim etti.

Kurs sonunda konuşan 
Tarım Müdürü Dursun 
Özbey, sağlıklı ve bilgili 
bir tarım kesimi yetiştir
mek için açılan kurslraın 
bundan böyle her yıl dö
nem dönem yapılacağını 
kaydetti.

EMRE KUNDURA
KALİTEDE GÜVENCE DEYİNCE AKLA 

EMRE KUNDURA GELİR 
gelîn görün ve güvhnîn

O SİZE HEP GÜVENİYOR

EMRE KUNDURA
TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA 

ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR.

EMRE KUNDURA SÎZLERE
SEMPATİ VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP

EMRE KUNDURA
PAZAR CAD. NO. 1 GEMLtK’DE DIB.

&

£

£

£

£ 
£ 
£

£
£

S

£

MATBAACILIK
Düğün - Sünnet - Nisan

Yapacaklar
DAVETİYENİZ BİZDEN

Türkiyenin en kaliteli ve
Ucuz Davetiyelerini

siz beğenin biz basalım

1 GÜNDE TESLİM
Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf 31797 Gemlik
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GEMLİK
B.P.’yi tokatlamaya gelen sahte ehliyetli I 
sahte ruhsatlı ve sahte plakalı araç sürücüsü 
Jandarmaya yakalandı

500 Milyonluk Tokada Gelmişti
B.P. Dolum tesislerinden motor yağı yüklemeye 

gelen 33 RY 378 plakalı araç ile sürücüsü bulu 
nan Bakır Çelik (28) jandarmaya yapılan ihbar

Devamı Sayfa 2’de

Mesut Yılmaz’m 
körfez çıkarması

Cemal KIRGIZ

•Çsğtu 
imaj».
n.^

Odiir4 |
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ANAP Bursa milletvekili Feridun Pehlivan’ın 
kızının düğünü için gelen ve Bursa’da 2 gün ka 
lan ana muhalefet partisi ANAP’m Geıjel Başkanı 
Mesut Yılmaz Gemlik’e, Gemlik'tiler de Mesut 
Yılmaz’a büyük ilgi gösterdiler. Gemlik, Armutlu, 
KKumla, Umurbey ve Mudanya’da miting düzen 
leyen Mesut Yılmaz, yaz gezilerine Gemlik’ten baş 
ladığını belirterek, bütün Türkiye’yi tek tek dola 
şacağını kaydetti.

Mesut Yılmaz’m cumartesi günü düzenlenen 
Gemlik mitingine, ANAp Genel Başkan Yardımcı 
ian Ersin Taranoğlu, Cumhur Ersümer, Teşkilat 
Başkan Yardımcıları İbrahim ÇebL Mehmet Ge 
dik, Bursa milletvekili Hüsamettin Örüç, Giresun 
milletvekili Hasim Zaimoğlu, Artvin milletvekili 
Süleyman Hatinoğlu, İstanbul milletvekili Yusuf 
Namoğlu katıldı.

Gündoğdu-Kurşunlu üzerinden «Petek» otobü 
sü ile Gemlik’e gelen Mesut Yılmaz, Gemlik Dört 
yol mevkiinde Belediye Başkanı Nezih Dimili ve

Büyük^Değişim Partisi kurucuları belirlendi

KONGREYE
Büyük Değişim Parti

si Gemlik İlçe kurucuları 
belirlendi. Partinin Kuru 
cu Başkanlığım yürüten 
Mehmet Kaptan geçtiği
miz gün düzenlediği ba
sın toplantısında BDP’nin 
Gemlik İlçe Örgütü kuru 
cular listesini açıkladı.

BDP İlçe Başkanlığına 
kendisinin atandığım bil
diren Mehmet Kaptan ku 
rucu üyeliklerine ise; Du
ran Bıyık, Mustafa Taş-

Armutlu SHP’den
SHP Armutlu Belde

Teşkilatı yönetim kurulu 
üyeleri bir dayanışma ye
meği düzenleyerek, Mart 
1994 seçimlerine yemekli 
ve müzikli bir programla 
başladılar.

Armutlu Mercan Resta- 
urantta düzenlenen daya
nışma yemeğine SHP İl 
Başkanı Mithat Kırayoğ- 
lu, eski İl Başkanı Kadir

“MENDERES”
dan, Taner Gençoğlu, 
Mehmet Öztürk, Erdoğan 
Yurtseven, Nuri Kaptan, 
Maşuk Tunç, Alkan Ada- 
can, İsmail Aydın, Hüse
yin Karaahmetoğlu, İb
rahim Çakın, Mustafa 
Küçük, Süleyman Avcı, 
Hikmet Turgut, Şener İz- 
mirlioğlu, Necati Çelik, 
Mustafa Soyran, Oğuz- 
han Bülbül, Hayrettin 
Çengel, Emin Dağ, Recai 
Samanlı, Ekrem Sansu,

Dayanışma Yemeği
Burhan, İlçe Başkanı
Mehmet Parlak ve yöne
tim kurulu üyeleriyle bir
likte, çevre ilçe ve belde 
başkanlan ve yönetim ku 
rulu üyeleri katıldılar. Ye 
ineğe ayrıca Armutlu’da 
ikamet eden sinema sa
natçısı Mahmut Cevher 
de iştirak etti.

Yemeğin gündemini po
Devamı Sayfa 4’te

Faruk Güzel'den anlamlı jest
Gemlik’e Düşkünler Yurdu

Gemlik’in hayırsever 
vatandaşlarından Güzel 
Nakliyat sahibi Faruk Gü 
zele Gemlik’te bakıma 
muhtaç, akıl hastası ve 
düşkünlere sürekli hiz
met verecek modem bir 
yurt yapacağını müjde
ledi.

Gemlik’e huzurevi ve 
düşkünler yurdu yaptır
mak için kollan sıvadığı
nı bildiren nakliyatçı Gü
zel, “Yetkililer yer göster
din tam teşekküllü bir hu
zurevi yapacağıma söz ve 

riyorum.” dedi. Güzel, 
düşkünler yurdunun ya
pılması durumunda yiye
cek, giysi ve sağlık hiz
metlerinin de bizzat ken
disinin yaptıracağını bil
dirdi.

Bakıma muhtaç, akıl 
hastası ve düşkünler için 
yazıhanesinde fotoğraflı 
bir fon hazırlatan Faruk 
Güzel, nakliyat şirketine 
ait bir tır’ın gelirini de 
bu kişilere ayıracağım 
söyledi.

yoğun vatandaşlar topluluğu ile karşılandı. Bu a 
rada DYP Gençlik Komisyonu üyelerinin Mesut 
Yılmaz’m Gemlik’e gelmeden bir gece önce tüm 
duvarlara Başbakan Tansu Çiller’in posterlerini 
yapıştırması iki parti arasında gerginliğe neden 
oldu.

Gemlik’in kendisi için özel bir anlam taşıdığını 
belirten Mesut kılmaz, «Gemlik güzel Bursa’nın 
en güzel ilçesi. Ben Genel Başkan olmaya ilk de 
fa burada karar verdim. Sonra Genel Başkan ve 
Başbakan olarak Gemlik’e geldim. Şimdi, muhale 
fet partisinin başkanı olarak buradayım, hiç şüp 
hesiz olmasın başbakan olarak yine geleceğim», 
dedi. Yaz gezilerine ilk kez Gemlik’te başladığını 
kaydeden Yılmaz, tüm Türkiye’yi tek tek dc^laşaca 
ğını bildirdi. Gemlik’lilere «Ben sizden oy isteme 
ye falan gelmedim hatırınızı sormak, derdiniz var 
mı demek için» geldim diyenMesut Yılmaz, Bur 
sa’yı ANAP’m kalesi yapacağını öne sürdü.

Devamı Sayfa 2’de

GELİYOR
Ali Aydın, Kahraman Er
dem, Ziya Mayda, Ömer 
mer Canlı, İbrahim Akyol 
Ali Hıdır Kılıç, Mustafa 
Toplu, ve İskender Özlü’- 
nün bulunduğu bildirildi.

Olağan kongresi 25 
Temmuz’da yapılacak o- 
lan BDP’nin genel kuru
lunda Genel Kurula BDP 
Genel Başkam Aydın 
Menderes gelecek. Bursa 
ve ilçeleri içinde ilk kez 
Gemlik’te örgütlenen ve 
bu arada Gemlik’in U- 
murbey, Kumla ve Ar
mutlu belde örgütlerim a 
çan partinin genel kuru
luna Genel Başkan Aydın 
Menderes ve Genel Mer
kez yetkilileri katılacak.

Mîllî Boksör
Silahla Yakalandı

Gemlik Jandarma ekip
lerinin tatil beldelerinde 
yaptığı huzur operasyon
ları devam ediyor. Geçti
ğimiz hafta yapılan ope
rasyonlarda bir kişi ruh
satsız tabanca ile yakala
nırken, bir kişi de sustalı 
bıçakla yakayı ele verdi.

Çarşamba gecesi saat 
22.00 ile 02.00 saatleri a- 
rasında yapılan operas
yonlarda herhangi bir hu 
zur bozucu olaya rastlan- 
mazken, arkadaşlarıyla 
Püsküllü Bar Restaurant- 
ta eğlenen 63.5 kiloda 
Türkiye Şampiyonu Milli 
■Boksör Atilla Arslan’m ü- 
zerinden 1 adet 7.65 ruh
satsız Baretta marka ta
banca yakalandı. Bu ara-

Devamı Sayfa 4’te

Şenol Güzel 
aranıyor

48 Yıl Ceza
Yedi

Gemlik’te Kaptan Em
lak sahibi Mehmet Kap
tan ve kardeşi İsmail Kap 
tan’ı bıçakla yaralama ve 
haraç isteme suçundan tu 
tuksuz yargılanan Şenol 
Güzel, Bursa 2 nci ağır 
ceza mahkemesi’nde 48 
yıl ağır hapis cezasına 
çarptırıldı.

Daha önce işlediği bir 
suçtan dolayı cezaevine 
giren ve şartlı tahliyeden 
yararlanarak çıkan Şenol 
Güzel, hapis cezasının ke 
sinleşmesinden sonra ka
yıplara karıştı. Şenol Gü- 
zel’in yakalanması için 
Gemlik Emniyet Müdür
lüğü ve Jandarma ekiple-

Devamı Sayfa 2’de

DYP’li Hanımlar
Eğlendirdi

DYP Kadınlar Komis
yonunun düzenlediği ye
mekte biraraya gelen par 
tililer, birbirlerini daha 
yakından tanıma fırsatı
nı bularak, bol bol eğlen
me fırsatı buldular.

Gemsaz Turistik Er
man Tesislerinde düzen
lenen yemeğe İlçe Başka
nı Yüksel Yıldınm’ın ya
nı sıra, ilçe yönetim kuru 
lu üyeleri, belde teşkilatı 
yöneticileri, Kadınlar Ko
misyonu üyeleri ve genç
lik komisyonları temsilci
leri eşleriyle birlikte ka
tıldılar.

Yaklaşık 4 saat gönül-
Devamı Sayfa 4’te

Memurlar
Ayaklandı

Cemal KIRGIZ
Hükümetin açıkladığı memur maaşlarına tep

kiler devam ediyor. Tüm yurtta olduğu gibi Gem
lik’te de demokratik kitle örgütleri eylem düzenle
yerek maaş bordrosu yakıp zamları protesto ettiler.

Perşembe günü saat 12.00 de Gemlik Belediye 
Sarayı önünde toplanan Eğit-Sen, Tüm Bel-Sen, 
Tüm Tanm-Sen, Sağlık-Sen, Maliye-Sen ile CHP ve 
DSP ilçe yöneticileri bir basın bildirisi yayımlaya
rak, bordro yakma eylemi düzenlediler. Bu arada 
halay çekip pankart asan ve sloganlar atan örgüt 
yöneticileri hükümetin son zamlarını çeşitli şekilde 
protesto ettiler.-

“İşçi Memur elele genel greve”, “Tek yanlı belir
lemelere hayır”, “Ücretti kölelik düzenine son”, 
“Sadaka değil toplu sözleşme”, “Hak verilmez alı
nır”, “oTplu sözleşme hakkımız grev silahımız” ve 
“Sendikalar üstündeki baskılara son” şeklinde pan
kartların Belediye çimlerini süslediği maaş eyle-

Oto Hırsızlarına suç üstü
Cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında Sınırtaş 

sitesi önünde Recep Detiçam adlı şahısa ait 16 ZE 
059 plakalı hususi oto hırsızlar tarafından çalındı.

Çalıntı oto ile Sınırtaş sitesinden Gemlik istika 
metine götürülmek istenen araç Manastır yöresine 
de sürücünün heyecanlı hareketleri sonucu yolun 
kenarına kaçtı. Bu sırada otoyu sürükleyerek yo 
lun üzerine çıkarmaya çalışan Recep Bozkurk (28) 
ile otoda bulunan Yılmaz Sever (13) isimli çocuk 
jandarmaya yapılan ihbar üzerine suç üstü yaka 
landılar.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Soroptimistler‘den
Toplu Sünnet

Gemlik Soroptimist Kulübü yaptığı yardımlara 
bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz pazar günü Askeri Veteriner Eğitim 
Komutanlığı Gazinosunda 11 fakir aile çocuğunu 
sünnet ettiren, Soroptimistler düzenlediği eğlence 
töreni ilede küçüklere unutamıyacaklan bir gün 
yaşattılar.

Tavuklu pilavlı ve bol müzik eğlenceli sünnet
Devamı Sayfa 2’de

MHP KONGRESİ YAPILDI..

Yeni Başkan Fahri Çakmak
Milliyetçi Hareket Partisinin olağan genel kong 

resi yapıldı. Eski başkan Bedri Seçkel’in yoğun iş 
lerini öne sürerek yönetimde yer almamayı iste

Devamı Sayfa 2’de

> TAŞI GEDİĞİNE jg
* ÖĞÜT... i

İ CUMHURBAŞKANI SN. DEMİREL’DEN ÖĞÜT. İ 

& —«TANSU HÂNIM; ENDİŞE ETME...»
ETME, ETME.. 3

gr al ATINI, YAPTIR TIMARINI DÎYE ÇEKİP £ 
$ GİTME. jg
f DUR BAKALIM. jg
> DÜNBİR, BUGÜN İKİ... £
f DAYAN, DAYAN BAŞARIRSIN... '

E Q <r fzn-an Lamel 
i. S
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TİCARET ODASININ BURSA FUARINDAKİ 
PAVYONU İLGİ ÇEKTİ.

Gemlik Ticaret Odası aracılığı ile Bursa Fuarın 
da açılan Gemlik Tüccarlarının mamullerini tanı 
tan Pavyon ilgi görmüştür.

Bu yıl geçen yıllara nazaran daha fazla firma 
nm iştirakiyle Belediye Pavyonu içinde bir Stand 
ta tanıtılan mamullerden Salih Akovahgil’in mer 
mer çeşitleri, Ali Sönmez’in döner masası ilgiyle 
izlenmiş ve bu çok mamuller için siparişler veril 
miştir.

ŞAHİNYURDU YOLU BİTTİ.

İlçemizin yolu olmayan tek köyü Şahinyurdu 
1971 yılında açılmasına başlanan Şahinyurdu 

Köyü' yolu güzergahının taşlık olması nedeni ile 
yolun açılışı ancak 1973 yılı Temmuz ayma kal 
mıştır.
Açılış törenine Bursa millevtekili Mustafa Tayyar, 
ilçe Kaymakamı Talat Sungur Y.S.I. Mühendisi 
ve ilçe daire amirleri katılmıştır.

Yeni hizmete giren Şahinyurdu yolu 8 km.dir.

BÜTÜNLEME KURSLARI
Gemlik Lisesi Okul Aile Birliği, Koruma Derne 

ği ve Müdürlüğünce işbirliği yapılarak bütünle 
me ye kalan öğrenciler için hazırlık kursları açıl 
mıştır.

Bu yılki bütünleme kursları 23.7.1973 Pazartesi 
günü başlayacaktır.

500 Milyonluk Tokada
üzerine yakalandı.

Araçta yapılan aramada 33 Rt 356 numaralı 
sahte plaka, sahte ehliyet, sahte ruhsat ve sahte 
faturalar, ele geçirildi. Cuma günü saat 15.00 sula 
rında şoförün şüpheli hareketlerinin B.P. yetkili 
lerince jandarmaya yapılan ihbar üzerine yakala 
nan Bakır Çelik’in sahte evraklarla B.P. Dolum 
tesislerinden en az 500 milyonluk mal alacağı 
tahmin ediliyordu.

SAHİBİNDEN
ACİLEN SATILIK DAİRE

HAMİDİYE MAHALLESİ ÖĞRETMENLER 
APTMANI DAİRE 7 KAT 3 120 m2

TEL : 41566 GEMLİK

KEnez

MESUT YILMAZIN
«Hükümet istifa, Başbakan Yılmaz. Vur vur in 

leşin Tansu Çiller dinlesin» sloganları ile karşıla 
şan Yılmaz, «Ben buraya kimseye vurmaya gelme 
dim, hatırınızı sormaya geldim» diyerek'konuşma 
sına başladı. Yılmaz, Gemliklilerin yapılan vaad 
lere kanmayarak, 20 Ekim 1991 seçimlerinde A 
NAP’ı ilçede 1. parti yaptığını bildirerek, kendi 
iktidarları dönemini överek anlattı. Yılmaz, «20 
ayda hiç bir şeyleri kalmayınca kendi istedikleri 
500 gün masalı kof çıkınca makyaj değişikliği ya 
pıp, yerlerini şimdi yeni bir hükümete, bıraktılar. 
Yeni hükümetin başkam yani Kırat’m hanım sü 
varisi ilk iş olarak reddi miras yaptı. Bundan ön 
ceşi beni ilgilendirmez dedi, ama milleti kandır 
maları mümkün değil. Bu hükümet yeni falan de 
ğil. Geçen hükümetin makyaj yapmış devamıdır. 
Zaten daha 15 günü doldurmadan makyajı dökül 
meye 'başladı» 'dedi.

Mesut Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü, «Tür 
kiye bu acemilerin elinde zaman kaybediyor. Bun 
ların başarılı olmaları, memleketi düzlüğe çıkar 
maları mümkün değil. Bu hükümetten size ha 
yır yök çünkü bu hükümet halkın hükümeti de 
ğil. Memleketin başına musallat olan bu terör be 
lasını yenmek için ben bu hükümetin zaaflarını 
kapatmaya hazırım işki devlet bundan-’zarar gör 
meşin çünkü bu devlet bizim sizin devletiniz be 
him sabırsızlığım yok. Ben biliyorumki sandık-mü 
letin önüne geldiği zaman ANAP yeniden iktidar 
dır: Ama istiyorumki o zamana kadar devlet za 
rar görmesin ileride telafi edemiyeceğimiz güç 
lükler, olmasın» Halktan 20 aylık deneyimi unut 
mamalarını 'isteyen Yılmaz, «Her şey açık olacak 
tı. Her şey.halkın.gözünün önünde olacaktı. 20 
aydan beri bizim gündeme getirdiğimiz kanıtladı 
ğımız bütün yolsuzlukların üzerini örttüler. Hep 
sini gizlediler. Şimdi ikinci koolisyon hükümetin 
de artık yolsuzlukları mücadeleden bahsetmiyor 
lar. Ama hiç boşuna heveslenmesinler ANAP ik 
tidar olduğu gün bütün yolsuzlukların hesabım 
sormak bizim boynumuzun borcudur. Eğer ANAP 
içersinde de iktidara gelmeyi nimet bilen kendisi 
ne ikbal bekleyen sizi unutup kendi derdine zeri, 
ginliğine çalışacak bir tek kişi bile varsa onu bu 
partiden temizlemekte benim boynumun borcu 
dür» diye konuştu. ( ...

Bursa gezisinin 2. gününde de Mudanya’ya uğ 
rayan Yılmaz burada düzenlediği mitingde hükû 
meti eleştiri yağmuruna tutarak, «Erken genel 
seçim kaçınılmazdır. Yerel seçimlerde koolisyon 
hükümetine öylebirdarbe vuracaksınız ki ikinci 
sandığı önünüze getirmek zorunda kalacaklar. ‘ı 
Yakında bu acemiler gidicidir» dedi. Buradan he 
likopterle Armutlu’ya gecen Yılmaz’ı eşi Berna

4g Yıl Ceza Yedi

KÖRFEZ ÇIKARMASI
Yılmaz’la beraber yaklaşık 2 bin kişi karşıladı. Bu 
rada kısa bir konuşma yapan Mesut Yılmaz, ke I 
silmek istenen Dana’yı bağışlarken, yaptığı konuş 1 
ma da yine hükümeti eleştirdi. DYP-SHP kooüsyo 
nunun en fazla Mart 94 seçimlerine kadar daya 
nabileceğini belirten Yılmaz, «Geçen 20 ay süre 
içinde sizin hangi derdinizi giderdiler. Hangi ya 
adlerini yerine getirdiler. Size yapılan vaadlerin. 
sahipleri yok meydanda» dedi. Bu arada; acı; reçete 
politikasını da eleştiren Yılmaz, «Acı reçete uygu 
lamak gerekiyorsa çıkarsınız meydana ne yapaca 
ğinızı dosdoğru anlatırsınız. Millet size yetki verir 
se isterse zehir içirirsiniz. Kongrenizde 500 delege 
nizin verdiği oy ile acı reçete uygulayamazsınız» 
şeklinde konuştu.

Bu arada Armutlu İmar yolunuda hizmete açan, 
Yılmaz, Armutlu’ya yapılan tüm yardımların ken 
di iktidarları zamanında yapıldığım bildirdi. Bura 
danda sırasıyla Fıstıklı, Kapaklı, Narh’yada uğra 
yan Yılmaz, köylüler tarafından sevgiyle karşı
landı.

Pazar gecesi gezisinin son durağı olan KKumla 
ya ancak saat 22.00 sıralarında ulaşan ANAP Ge 
nel Başkam Yılmaz, burada Abdullah Aslan Kor 
donunu, dolduran yaklaşık 5 bin kişiyi görünce 
«Petek» otobüsünün üstünde konuşmak zorunda, 
kaldı.

Türkiye’nin her alanda sorunlarla dolu olduğu 
nu ileri süren Yılmaz, bu sorunları giderecek cid 
di ve güçlü bir hükümete ihtiyacın olduğunu be 
lirtti. Yılmaz, 20 ayda koolisyon hükümetinin hiç 
bir vaadini, yerine getirmediğini belirterek, «Biri 
Cumhurbaşkanı oldu gitti. Diğeri valizlerini ha 
zırlıyor. Memleket kötü idare ediliyor. Acemilerin 
elinde kaldı. Bugün gazeteleri okudunuzmu sayın 
hanım Başbakanımızın 10 günde sinirleri bozul 
muş. Bu Kumla meydanım gördüğü zaman1 her 
halde yatağa düşer» dedi

Mesut Yılmaz, Kumla çıkışında başka, bir. araca 
binerek milletvekili Feridun Pehlivan’m kızının 
düğününde nikah şahitliği yapmak üzere hareket 
etti.

Gezisinin «on eürıünde Umurbey’e uğrayan Me 
sut Yılmaz, Umurbey’in Türkiye’de ve kalplerde 
ayrı bir. yeri olduğunu söyledi. Eşi Beme Yılmaz 
ile halkın-ikram ettiği meyveleri yiyen Yılmaz, 20 
Ekim seçimlerinde ANAP’ı bölgede birinci parti ya 
pan vatandaşlara teşekkür ettiğini bildirdi.

ANAP Genel' Başkanı Mesut Yılmaz, Türkiye’nin 
3ncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Anıt Mezarı 
m ziyaret ederek fatiha' okudu. Yılmaz buradan 
helikopterle Esenköy, Çınarcık, Yalova ve İzmit’e 
gitmek. üzere ilçemizden ayrıldı.

Yeni Başkan Fahri Çakmak

GEMLİK’TE EV LENİN
ÖZEL GOCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ -

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

TESİSLERİ

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

TESLİM

GEMLİK - KUMLA - ARMUTLU DA SATILIK
ŞAHANE DAİRELER

Yaprak Ticaret

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

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

BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2 
İNEGÖL : Lazlar Cammlyanı Tel : (253)34949
İZMİT : Fethiye Cd.Özsoy İşhanı Kat 2

Tel ! (9-21)218643
ESKİŞEHİR : Hamamyolu Tel ; '9-22)336362 

ri harekete geçerken, tüm 
yurtta emniyet birimleri
ne bilgi verildi.

Bursa 2 nci Ceza Mah- 
kemesi’ndeki duruşmada 
Şenol Güzel’e Mehmet 
Kaptan’dan haraç iste
meli ve gaspa teşebbüs su 
çundan 3 yıl 4 ay, yine 
Mehmet Kaptan’ı öldür
meye tam teşebbüs suçun 
dan da önce idam sonra 
TCK’nın 62 nci maddesi 
gereğince 20 yıl ağır ha
pis cezası verildi. Şenol 
Güzel, 'geçen yıl Temmuz 
ayında meydana gelen o- 
layda, .kardeşi Mehmet 
Kaptan’ı korumaya çalı

şan' İsmail Kaptan’ı da 
bıçakla yaralama ve a- 
dam öldürmeye tam te
şebbüs suçundan 16 yıl 
ceza yedi. Şenol Güzel’e 
verilen toplam 39 yıl 4 ay 
24 gün hapis cezası TCK’- 
nın 77/1 maddesi gere
ğince verilen cezalar 36 
yılı geçemiyeceği hükmü 
dikkate alınarak 36 yıla 
indirildi. Hakkında gıyabi 
tutuklama karan çıkar
tılan Şenol Güzel’e veri
len hapis cezası şartlı tah 
İiye öncesinde kalan 12 
yıllık cezasının eklenme
siyle 48 yıla çıkarıldı.

Soroptimistler‘den
töreninde konuşan Soroptimist Kulübü Başkanı 
Raşide Gencer, yardımseverliği ilke edindiklerini 
belirterek, yapılan yardımlarım devam edeceğini 
söyledi. Gencer, sünnet töreninde^kendileririe yar 
dım eden tüm kişi ve kuruluşlarada teşekkür 
etti.

KA Y I P
Bursa Sosyal Sigorta Müdürlüğünden almış ol 

duğum 1986307 nolu sigojrta kartımı kaybettim.
Hükümsüzdür.

mesi üzerine Fahri Çakmak başkanlığa getirildi
Tek listenin oylandığı kongre Gemlik Gazi İlk 

öğretim Okulu Salonunda yapıldı. 201 delegenin 
oy kullandığı kongrede konuşan Başkan Fahri Çe 
lik, MHP^nin tekrar yeni bir oluşum içine girdi 
ğirii belirterek, amaçlarının Mart 94 yerel seçimle 
rinde başarı olmak; olduğunu söyledi

Daha sonra geçilen oylama sonucunda Başkan 
lığa Fahri Çakmak getirilirken, yönetim kurulu 
üyeliklerine de Sadettin Yılseli, Sinan Bozkurt, 
Necdet Turan, Necdet Yıldız ve Muzaffer Kaj^a ge 
tirildiler, v j

Satılık Daire
MANASTIR GÜNAYDIN SİTESİNDE 

SAHİBÎN/DEN 1

TEL : 39120 (Gemlik 353580 (Bursa

Mesai saatleri dışında aranmaması- ’

SATILIK v -X 
LÜKS DAİRE 1

KAYIKHANE SEMTİ ORTIANİYE MK.
MUTMAN APT. KAT 2 DA İRE 4 150 m2

Ahmet VAROL TEL : 34941 GEMLİK
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Atumer 
Turistik Tesislerinde

Eski ve yeni salonlarımızda itinalı 
servisimiz ile sizlerin 

hizmetinizdeyiz.

Evlenmek, Nişanlanmak, Sünnet 
olmak bir başka zevk, 

Reslauraaiımızda sevdiklerinizle baş 
başa yemek yemek bir başkn 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: 34587



S SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜRÜ
KADRİ GÜLER

ğ YIL 21 SAYI 969 FİYATI 2000 TL. KDV Dahü 
KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973 

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.
Siyasi Gazete

YÖNETİM MERKEZİ : fi.
istiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 34223 GEMLİK | 

DİZGİ VE BASKI
” Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797 2

.1*—*ı. A&sac S&-S7 UK-SEBB*
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BAŞSAĞLIĞI
Elim bir trafik kazasında Hayatlarını 

kaybeden SEYLAN Alesine başsağlığı 
dileriz.

Gemlik
Soroptimist Kulübü

DYP’li
Hanımlar
lerince eğlenme fırsatı bu 
lan DYP’liler adına bir 
konuşma yapan İlçe Baş
kanı Yüksel Yıldırım, ye
meği düzenleyen Kadın
lar Komisyonu Başkanı 
Sevim Koçdemir ve yöne
tim kurulu üyelerine çok 
teşekkür ederek, DYP’nin 
bir bütün olduğunu bil
dirdi. Yıldırım, bu bütün
lüğü her yerde göstere
ceklerini de sözlerine ek
ledi.

Milli Boksör
da Meltem Aile Çay Bah
çesinde de Harnza Güm
rük (20) nin üzerinden 
de sustalı 'bıçak ele geçi
rildi.

Jandarma tarafından 
gözaltına alman sanıklar 
mahkemeye çıkarılacak
lar. Jandarma ekiplerinin 
yaptığı huzur operasyon
ları tatilciler arasında 
memnunlukla karşılanı
yor.

Armudu SHP
litika oluştururken, SHP 
liler saatlerce sohbet edip 
müzik eşliğinde eğlenme 
fırsatı buldular. Bu ara
da kısa bir konuşma ya
pan SHP Armutlu Belde 
Başkanı Abdullah Gencer 
de, yemeğe katılanlara te 
şekkür etti.

Öte yandan düzenle
nen çikolatalı eşya piyan 
gosundada şanslı SHP’li- 
lere anlamlı hediyeler da
ğıtıldı.

Fikret Oto Elektrik
YENİ DÜZENLEMESİYLE OTO ELEKTRİK 

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SİZLERE 
HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TEL : 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

MATBAACILIK
Bölün - Sünnet - Hif m

DAVETİYENİZ BİZDEN

Türkiyenin en kaliteli ve 
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım

1 GÜNDE TESLİM

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 31797 Gemlik

Memurlar 
Ayaklandı 
minde Demokratik kitle örgütleri adına yapılan bi- 
sın açıklamasında konuşan Eğit-Sen İlçe Başkam, 
Abdullah Çelik, yıllık enflasyonun yüzde 70’leri 
geçtiğini doların altı ayda yüzde 40 değer kazandı
ğını öne sürerek, maaşlara yapılan zammın çok 
komik olduğunu söyledi.

Abdullah Çelik, “Son 15 yıllık dönemde millî 
gelirden aldığımız pay yüzde 26’dan yüzde 15’lere 
indirilmiş, satm alma gücümüz yüzde 65 geriletil
miştir. Gerekçe olarak kaynak yokluğu gösterilmiş
tir. Sıra bizim isteklerimize geldiğinde, kaynak ol
madığını söylüyorlar. 5 bin memurun bir aylık ma
aşı ile nişan töreni düzenleyenlerden, bizlere kay
nak aktarımı beklemek yanlıştır. Kaynak yok di
yenler iş adamlarının trilyonlarca liralık vergi bor
cunu bir çırpıda affedebilmiştir. Kaynak yok di
yenler vergi yükünü çalışanlara yükleyebilmiştir. 
Kaynak yok diyenler trilyonlan teşvik kredisi ve 
hayali ihracatta vergi iadesi olarak ödeyebilmiştir. 
Bizler kaynağın olduğunu biliyoruz ve kaynağın 
paylaşımının eşit yapılmadığını da görüyoruz. Biz- 
leri 657’nin ücretli kölelik cinciriyle bağlayanlarda 
bunu çok iyi biliyorlar» dedi.

Eğit - Sen Şube Başkam Abdullah Çelik, dev
letin tek taraflı olarak çalışanlara sadece enflas
yon, zam ve sefalet verdiğini ileri sürerek, çözü
mün toplu sözleşme ve grev hakkı içeren sendikal 
düzenlemeden geçtiğini bildirdi. Çelik, "Tek taraflı 
maaş belirlemelerini kabul etmiyoruz. Eşit koşul
larda masaya oturarak kendi ücretimizin pazarlı
ğını yapacağımız 'güne kadar mücadelemizi sürdü
receğiz. Bu eylemlerden sonra yine bilileri çıkacak 
memuru kışkırtan var diyecek. Bizleri kışkırtan 
devletin kendisidir. Bir yanda dört kişilik ailenin 
6 milyon 76 bin liraya temel ihtiyaçlarının karşı
lanacağı devlet yetkililerinin ağzından açıklanır
ken, bunu yarışım ücret olarak vermeye kalkışan 
devlet en büyük kışkırtıcıdır. Devletin ücret politi
kalarım kınıyor, tek taraflı ücret belirlemelerine 
hayır diyoruz” diye konuştu.

Bu arada bir açıklama yapan CHP İlçe Başka
nı Fikret Kumral’da şöyle dedi "Tansu Çiller hü
kümetinin uygulamaya koyduğu son düzenleme 
insanların onuruyla ve emeği ile alay etmekten ö- 
teye gitmemektedir. Ekonomideki olumsuz gidişin 
sorumlusu emeği ile geçinenleri ki, acı reçeteyi iç
mek sadece bu kesime düşüyor. Kaynak bulama
dığı için zammın sınırlı tutulduğu söyleniyor. Oy
sa hükümetin amacı mazeret öne sürmek değil kay 
nağı yaratmaktır. Bezmen’lere, Çağlar’lara yara
tılan kaynak ücretli kesime gelincemi kuruyor.”

Öte yandan emekli işçi, gazeteci yazar Emin 
Bora’da, "Bekleyiş” isimli şiirle memurlara destek 
verdi. Boranın 4 mısradan oluşan şiiri şöyle.

Ümidimizi kat sayılara bağladık
Memurlar emekliler gülmeyip ağladık 
Verdiğiniz kadar taş düşsün
Gidenlerde yaktı ama böyle yanmadık.
Gemlikli demokratik kitle örgütleri bordro yak 

ma ye alkışlı protesto eyleminden sonra sessizce 
dağıldılar.
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Telefon Numaralarımız değişiyor
Dünya ve Avrupa ile bütünlük sağlamak amacıyla yurt 

genelinde başlatılan çalışmalar Gemlik’e de kaydırıldı.
PTT Müdürü Recep Özfidan yaptığı yazılı açıklamasında 

Gemlik’te 2,3 ve 4 ile başlayan numaraların başına 51 rak 
kamı geleceğini, sanayi santralı 48 ile başlayan telefonlara 
ise 52 rakkamı ile başlanılacağını bildirdi. Bu arada Umuı

Devamı Sayfa 4’te

Olağan üstü kongre iptal edildi

Sanayi Şilesinde
Büyük Gerginlik

Cemal KIRGIZ
Gemlik Küçük Sana

yi Sitesi’nin 21 Temmuz 
1993 tarihinde yapılması 
gereken olağanüstü kong
resi ve 1 Ağustos tarihin
de yapılacak olan kura 
çekimi Gemlik Asliye Hu
kuk Mahkemesi Hakimi 
İbrahim Kaplan tarafın
dan durduruldu.

Olağanüstü kongre 
öncesi Gemlik Asliye Hu
kuk Mahkemesi’ne başvu
ran kooperatif ortakların
dan Semih Aşkın, Ahmet 
Güler ve 15 arkadaşı, 
kongre yapılmasına ted

DYP İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım Müjdeledi 

'‘Gemlik’ti Hastalığı 
Dert Etmeyecek

DYP İlçe Başkanı 
Yüksel Yıldırım yaptığı 
basın toplantısında ilçe
nin sağlık sorunlarına ay 
n ilgi gösterdiklerini be
lirterek, SSK, Devlet Has 
tanesi ve Dispanser’in 
tüm acil ihtiyaçlarının en 
kısa sürede halledileceği
ni bildirdi.

Parti binasında yö
netim kurulu üyeleriyle 
birlikte düzenlediği top

ANAP’tan Basına Jest
Türk basınında san

sürün kaldırılışının 85. 
nci yıldönümü nedeniyle 
ANAP Gençlik Komisyo
nu tarafından ilçede gö
rev yapan gazetecilere bir 
yemek verildi.

Demokrat Parti Umurbey’de Teşkilatlandı
Demokrat Parti U- 

murfbey Belde Teşkilatı 
düzenlenen törenle hiz
mete açıldı.

Bursa’da yapılan DP 
genişletilmiş il toplantısı 
için gelen DP Genel Baş
kanı Hayrettin Erkmen,

Armutlu imar yolları asfaltlanıyor

Vatandaş Belediye işbirliği
Armutlu’da önceki 

yıllarda açılan imar yol
larının belediye ve vatan
daş işbirliği ile asfalt kap 
lanacağı bildirildi.

Geçtiğimiz gün i- 
mar yollarının açılışım 
yapan Mesut Yılmaz’a bil 
gi veren Armutlu Beledi
ye Başkam Celal Göç, “1- 
mar yollarının bir kuruş 
para ödenmeden vatandaş 
belediye işbirliği ile ka- 
mulaştınldığını, belediye
nin en azından 15 milyar 

bir kondurdu. 1992 yılın
da yapılan olağan kong
rede yönetim kurulu gö
rev süresinin belirlenme
diğini öne süren 17 kişi 
bu sürenin 1 yıl olduğunu 
belirttiler. 1993 yılı Mart 
ayında yapılan olağan 
kongrede seçimlerin ya
pılmadığına dikkat çeken 
Aşkın ve Güler, Koopera
tifin organsız kaldığını i- 
fade ederek, Başkan Sü
reyya Bayrak’ın ve yöne
tim kurulunun yetkisi ol
madığını belirttiler.

Daha sonra bilirkişi 

lantıda, Verem Savaş Dis
panserinin ihtiyacı olan 
Mikrofilm cihazı için ge
rekli olan 800 milyon lira
nın Bursa İl Sağlık Mü
dürlüğüne çıkarıldığını ö- 
ne süren Başkan Yıldırım, 
Gemlik Devlet Hastane
sinin ihtiyacı olan seyyar 
röntgen cihazının da bu 
ay içinde Hastaneye gön
derileceğini söyledi.
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Deniz Restaurant’ta 
verilen akşam yemeğine 
ilçemizde yayımlanan 
Gemlik Körfez, Gemlik 
Gazetelerinin sahipleri ve 
temsilcilerinin yanı sıra
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Genel Başkan Yardımcısı 
Sezai Akdağ, GİK Üyesi 
Recep Sezer, il Başkanı 
Murat Çetintürk, Celal 
Bayar’ın kızı Nilüfer Gür- 
soy, damadı Ahmet Gür- 
soy toplantı sonrasında 

lira tutarında bir kamu
laştırma ödeneği vermek
ten kurtulduğunu, şimdi 
ise aynı yolların vatan
daş ve belediye işbirliğiy- 
le asfaltlanacağım söyle
mesi üzerine ANAP Ge
nel Başkam Yılmaz Celal 
Göç’ü alnından öperek 
kutladı.

Birisi 3 kilometre, 
diğeri 2 kilometre uzun
luğunda olan toplam 5 ki
lometrelik iki ayrı imar
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Kadri Bayburtlugil’in ra
poru sonucunda, hukuki 
vasfı olmayan yönetim ku 
rulunun olağanüstü top
lantıya çağırma yetkisi
nin ve görevinin olmadığı 
bildirildi. B u nedenle 
Gemlik Asliye Hukuk 
Mahkemesi gereğince, da 
vah kooperatifin yetkisiz 
kurul tarafından yapılan 
21 Temuz 1993 tarihli o- 
lağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı durduruldu.

Öte yandan evrakla
rı ve ortaklık belgeleri 
Ticaret ve Sanayi Bakan
lığına eksik gönderilen 18 
kişi ise kura dışı bırakıldı. 
Aralarında Başkan Sü
reyya Bayrak ve yönetim 
kurulu üyelerine muhalif 
olan Semih Aşkın, Ahmet 
Güler, Engin Kökçam ve 
Yahya Güler’in de bulun
duğu 18 kişi konuyla ilgi-
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Haydariye’de 
Kaza 1 Ölü

Haydariye Köyünde 
meydana gelen trafik ka
zasında 1 kişi yaşamım 
yitirdi.

Geçtiğimiz Cuma gü
nü saat 15.30 sırlarında 
Haydariye Köyü’nden 
Gemlik’e gelmekte olan 
İsmail Hocaoğlu (37) nun 
kullandığı 16 RF 753 pla
kalı kamyon Karapınar 
mevkiinde freni patlama
sı, sonucu şarampole yu
varlandı.

Feci kazada araç sü
rücüsü İsmail Hocaoğlu 
olay yerinde hayatını yi- 
tirdi :

TÜGSAŞ’ta 
Yangın paniği

TÜGSAŞ Fabrikası 
çöplüğünde başlayan yan 
gın panik yarattı.

Cumartesi günü 16.00 
sıralarında Gemlik Güb
re Sanayi A.Ş. ile Gemlik 
Amonyak Fabrikasının 
200 metre ötesinde bulu
nan ve her iki fabrikanın 
mutfak ve evsel katı atık
larının bırakıldığı (atıldı
ğı) çöplükte bilinmeyen 
bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa bir süre 
sonra yambaşındaki fun
dalık alana sıçradı. Fun
dalık alanda, bir süre gi
derek büyüyen yangın, 
ihbar üzerine Gemlik İt
faiyesinin müdahalesi so
nucunda zorlukla söndü
rüldü.
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Kurşunlu ve Kumsaz’da ope
rasyondan dönen Askeri Ko
mando aracı devrildi Askeri 
timde 13 kişi yaralandı

Komandolara 
Nazar Değdi

Yaz sezonu nedeniyle 
yazlıkçı beldelerde asayi
şi sağlamak üzere geçici 
olarak Gemlik Jandarma 
Bölük Komutanlığı em
rinde görevlendirilen Bur 
sa Yalakçayır’dan gönde
rilen Komando timini ta
şıyan araç virajda devri
lince 13 kişi yaralandı.

Cumartesi günü saat 
16.00 sıralarında Kurşun
lu ve Kumsaz yöresinde 
operasyon yaptıktan son
ra Gemlik’teki merkez üs
lerine dönmek üzere ha
reket eden ve içinde biri 
komutan diğeri şoför ,11’i 
ise erbaş ve erlerden olu
şan komando timini taşı
yan UNİMOĞ-S tipi as
keri araç Gençali-Kur- 
şunlu yol ayırımındaki 
keskin virajda karşıdan 
gelen süratli araca çarp- 
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Küçük Kumla’da 
CHP Rüzgarı

Küçük Kumla’da bir 
süre önce örgütlenen CHP 
üye kaydında hızlı bir 
çalışma temposu içine gir
di. CHP Belde Başkam 
Sadullah Anar gerek yaz
lıkçı kesimden, gerekse 
köy içinde oturan CHP 
sempatizanlarının partiye 
kayıtlarını yaptırmaya 
'başladıklarını söyledi.

CHP’nin Mart/1994 
teki yerel seçimlerde 
Kumla Belediye Başkan
lığı seçimlerinde favori 
olduğunu bildiren Sadul
lah Anar’ın CHP’den Be
lediye Başkan adaylığına 
kesin gözüyle bakılıyor.

Yeniköy’e 325 
Kilo Pirinç

Gemlik İlçe Tarım 
Müdürlüğü tarafından, 
orman için köylerinde ev 
ekonomisi kursları kap
samında açılan Yeniköy, 
Biçki-Dikiş kursu sonu
cunda başarılı olan öğren 
çilere pirinç dağıtıldı.

Gıda Yardim proje
sine dayalı olarak Gem- 
lik’e bağlı Yeniköy’de a- 
çılan kursta başarılı olan 
11 öğrenciye toplam 325 
kilo pirinç önceki gün 
teslim edildi. İlçe Tarım 
Müdürlüğü teknisyenleri 
Tahsin Kaya, Murat Çö
mez ve öğretmenleri Gül- 
şen Kaya tarafından tes
lim edilen pirinçleri alan 
öğrenciler, memnunlukla
rını dile getirdiler.

öte yandan yine Gı 
da Yardım projesine da
yalı* 1 olarak öğrencilere ö- 
nümüzdekı günlerde de 
çay ve şeker verileceği bil 
dirildi.

Vectra marka otomobil 
tarafından takip edilme
ye başlandı. Sürekli sel-
1 ek tor yaparak gurbetçi
leri durdurmaya çalışan 
silahta saldırganlar bunu 
başaramayınca gurbetçi
lerin arabasının sol arka 
tekerine ateş ederek pat
lattılar.

Tekerin patlaması yü 
zünden kazaya yolaçma- 
mak için durmak zorun
da kaklan Mehmet Sevinç 
in etrafım saran saldır
ganlar, eşi Hatice Sevinç-
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Silahlı 4 kişi gurbetçileri soydu

KARSAK
BOĞAZINDA GASP

Yıllık iznini geçirmek 
için Almanya’dan Türki
ye’ye gelen Edime’li Se
vinç ailesi Karsak Boğazı 
yakınlarında silahlı 4 ki
şi tarafından soyuldu.

İstanbul’daki yakın
larını ziyaret ettikten 
sonra LÖ AJ 679 plakalı 
araçlarıyla Pamukkale’ye 
gitmek üzere yola çıkan 
Mehmet Sevinç (56), Ha
tice Sevinç (48) ve Tun
cay Sevinç (12) Perşem
be günü saat 03.30 sıra
larında Orhangazi ilçesi 
çıkışında plakasız Opel

DSP Kongresi 8 Ağustosla
Demokratik Sol Parti ilçe kongresinin 8 Ağus 

tos 1993 tarihinde yapılacağı bildirildi.
DSP ilçe Başkanı Ah Altıntaş yaptığı açıklama 

da 6 Mayıs tarihinde göreve geldiklerini hatırla 
tarak, verdikleri sözleri tutacaklarım belirtti. Ali 
tıntaş, ilk etapta üye kayıt işlemlerinin yenilene
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TAŞI GEDİĞİNE

NE ÇARE?
ÖLÜMLERDE ARTIK SINIFLANDIRILIYOR 

NORMAL ÖLÜM...
ANORMAL ÖLÜM...
NORMALİ, ECELİ İLE YATAKDA...
ANORMALİ, HAT’TA, DAYAK’DA, 
DURAK’TA, TUZAK’TA...
İLKİ OLDU ÖZLENEN
İKİNCİSİ, HERGÜN ARTIP GÖZLENEN...
•NE ÇARE?...

Kapkaççılar Kaçamadı
Gemlik’te küçük çocukların elindeki paraları 

alarak motorsikletleriyle kaçan 3 kardeş yakalan 
dı.

Geçtiğimiz pazar günü sabah bakkala gitmek 
üzere evden çıkan çocukların ellerindeki paralan 
alarak kaçmak isteyen Salih (14), Ali (13) ve Ok 
tay Yiğiter (12 adlı kardeş emniyet ekiplerine ya
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BDP’de Başkan Mehmet Kaptan
Büyük Değişim Partisi İnci olağan kongresi ya 

pildi. Tek listenin oylandığı kongrede Başkanlığa 
Mehmet Kaptan getirildi.

Pazar günü saat 14.00’de Akyıldız Çay Bahçesin
Devamı, Sayfa 4’te

Araba Hırsızlarına Aman Yok
Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçtiği 

miz hafta düzenlediği operasyonlarda araba hırsı 
zı 3 kişiyi yakaladı.

Geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen operasyonda
Devamı Sayfa 4’te

Cemal KIRGIZ
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Tarımsal projelerde teknolojik yenilikler

Gemlik'te Seracılık
Gemlik İlçe TarımS 

Müdürlüğü Karacaali Köy S 
Tarım Merkezi önderli-» 
ğinde Küçük Kumla Kö-fi 
yünde üretici Davut Çel-® 
tik’e ait 280 metrekarelik 5 
tanım arazisi üzerinde/; 
telli terbiye sistemi vej 
naylon örtü altmda sera-'| 
cılık çalışmalan yapılıyor« 

Serada telli sistem-S 
de üretilen salatalık, do-fi 
mates ve benzeri ürünle-8 
rin tam hasat döneminde » 
düzenlenen tarla günün-! 
de önder çiftçilere tarla! 
günü tertiplendi.

Tarla gününde bira 
proje değerlendirmesi ya-! 
pan proje uygulayıcısı# 
Teknik Eleman Hüseyin! 
Koç şunları söyledi: “A-S 
çık tarla sebzeciliğinde! 
280 metrekarelik tarım* 
arazisinde 2 milyon 417b 
bin lira aynı yerde zeytini 
tarımı yapılması halinde® 
861 bin 920 lira, örtü altı! 
sebzecilik (telli sistemde) 
ise en az 14 milyon 637 • 
bin lira net kazanç sağ-j 
lanalbileceğini söyledi. f

Küçük Kumla’da uy 
fgulanan bu proje 280 met 
frekarelik alana dikilen 
İ650 adet fideden brüt 60 
«milyon net 50 milyon li- 
granın yaz sezonu içinde 
■rotasyon dikimle gelir o- 
Blarak sağlanabileceğini 
(bildiren Hüseyin Koç pro- 
■jeyi uygulamak isteyen 
S tüm üreticilere gerekli 
■teknik yardımın yapıla- 
jcağını söyledi.

Çalışmalarm kısa bir 
»değerlendirmesini yapan 
■İlçe Tarım Müdürü Dur- 
Isun Özbey ise “Yazlıkçı 
■kesimlerde vatandaşlara 
Bgünlük taze ve kaliteli 
■sebzeleri pazarlamanın 
ahem arz-talep dengesini 
■çözüme kavuşturduğunu, 
Ehemde kaliteli ürünün i- 
İyi fiyatla satıldığım belir- 
jterek, BETA-F. 1 Fransız 
gçeşidi salatalıktan üretici 
F Davut Çeltik’in cebine i- 
Eyi bir kazanç girdiğini, 
’ projeyi uygulamak iste-
g yenlere her türlü deste- 
fğin verileceğini bildirdi”.

ödül® doymayan eğitimci

Akbaba’nin yeni başarısı
Gemlik’in Muratoba 

Köyü İlkokulu’nda görev 
yapan öğretmen Şaban 
Akbaba, başarılarına bir 
yenisini daha ekledi. “Yu
nus Emre Haftası” nede
niyle Eskişehir’de düzen
lenen “Yunus Emre 8 nci 
Şiir Yarışmasında” üçün
cülük ödülü alan Şaban 
Akbaba, ilçenin gururu 
oldu.

1989 yılında ayni ya
rışmada “Yunusça6 adlı 
şiiri ile birincilik ödülü a 
lan Şaban Akbaba bu kez 
de 760 şiirin katıldığı ya
rışmada “Bir Sır Biliyo
rum” adlı şiiriyle üçün
cülük ödülü aldı.

Yunus Emre’nin sev
gi felsefesini şiirine konu

alarak bildiği sırrın sevgi 
olduğunu belirten Akba- 
ba’nın şiirleri, öyküleri, 
röportaj ve makaleleri çe
şitli gazetelerde, dergiler
de yayımlanmaya devam 
ediyor, Akbaba’nin ayrı
ca yayımlanmış üç kitabı 
ve bunlardan başka çeşit
li yarışmalarda aldığı 4 
ödülü bulunmaktadır. Ak 
baba şu anda dördüncü 
kitabını yazmakta oldu
ğunu bildirdi.

Sanatı insanoğlunun 
yarattığı iki doruk değer
de nbiri olarak değerlen
diren Akbaba, Bilim ve 
Sanat’ın kendi yaşamın
da ayrı yeri olduğunu ifa
de ediyor.

İhtal sığırlara yakın takip
ABD, Almanya ve 

Hollanda’dan ithal edilen 
sığır ve Boğa’lar İlçe Ta
rım Müdürlüğü ekiple
rince yakın takibe alındı.

Gemlik Kurşunlu 
yolu üzerinde, Askeri Ve
teriner Eğitim Merkez 
Komutanlığı yanında ku
rulu bulunan Danış Ekim 
Tuzla hayvan çiftliğinde 
bakım altına alınan 60 a- 
det ithal sığır ve boğa, İl
çe Tanm Müdürlüğü tek
nisyenleri Tahsin Kaya

ve Murat Çömez tarafın
dan sık sık kontrol edili
yor.

Çiftlikte kontrol al
tına alınan hayvanların 
haftalık ve aylık periyo
dik beslenme, bakım ve 
sağlık sorunlarıyla ilgile
nen teknisyenler, çiftçi
ler için önemli yeri olan 
sığır ve boğaların sağlık
lı ve yeterli olarak bes
lenmesi için çaba gösteri
yorlar.

Fikret Oto Elektrik
yeni düzenlemesiyle oto elektrik 

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SİZLERE 
HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TEL : 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

K A Y I p
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GEMLİK KÖRFEZ
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YENİ KAYMAKAM GÖREVE BAŞLADI.
Eski Kaymakamımız Talat Sungur’un Gelibolu 

Kaymakamlığına atanması ile boşalan Gemlik 
Kaymakamlığına Ürgüp Kaymakamı Namık Kah 
vecioğlu atanmış ve 26 Temmuz 1973 tarihinde 
görevine başlamıştır.

Sayın Namık Kahvecioğlu’na yeni görevinde ba 
şanlar dileriz.

ESKİ KAYMAKAM TALAt SUNGUR VEDA 
YEMEĞİ VERDİ.
Eski Kaymakamımız Talat Sungur Gemlik’teki 

görevinden tamamen ilişiğini kesmiş, çalışma arka 
Idaşlarıve yakınlarına 25 Temmuz günü akşamı 

Küçük Kumla Milton Restaurant’ta bir veda ye 
meği düzenleyerek geç saatlere dek sohbet etmiş 
lerdir.

Talat Sungur’un önümüzdeki günlerde Gemlik 
ten ayrılacağı sanılmaktadır.

BURSA BÖLGE PİRAT BİRİNCİLİĞİ DÜN 
GEMLİK’TE YAPILDI.

Bölge Pirat birinciliğine Gemlik koyunda yapı 
lan yarışmalarla devam edilmektedir. Yapılan bi 
rinciiikte derece alanlara 5-8 Ağustos tarihinde 
Antalya’da yapılacak Türkiye birinciliğine katı 
lacaktır.

Derecelerin çoğunu Gemlik’li genç Piratçılar 
kazanmıştır. .

JANDARMA KOMUTANI VAZİFEYE BAŞLADI

İeçemiz Jandarma Komutanlığına Erzurum Baş 
kaîe’den Üst Teğmen Kemâl Kızılırmak atanmıştır

GEMLİK ŞEHİR KULÜBÜ DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI
Derneğimizin il kgenel kurul toplantısı 14 A- 

ğustos 1993 Cumartesi günü saat 20.00 de Gazha
ne Od. Ocakfoaşı Restaurant Üstü No. 44 de yapıla
caktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2 nci toplan
tı bir hafta sonra aynı yer ve aynı saatte yapıla
caktır.
GÜNDEM : YÖNETİM KURULU
1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan oluşumu
3— Faaliyet raporunun okunması
4— Raporların ibrası
5— Yeni yöneti mve denetim kurul useçimi
6— Dilek ve temenniler
7— Kapanış.

GEMLİK DEMOKRATİK SOL PARTİ 
İLÇE BAŞKANLIĞINDAN

Partimizin olağan ilçe kongresi 8.8.1993 günü 
saat 10.00 da Hamidiye Mh. İstiklal Cd. Bora Sk. 
Peksert İşhanı Kat 3 de yapılacaktır.

Kongre delegesi olan üyelerimizin belirtilen 
günde kimlikleri ile birlikte kongremizde hazır bu
lunmaları önemle rica olunur.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde bir hafta son
ra aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapı
lacaktır.
GÜNDEM : YÖNETİM KURULU
1— Yoklama
2— Saygı duruşu
3— Divan seçimi
4— Çalışma raporlarının okunması
5— Hesapların oylanması ve ibrası
6— Seçimler
7— Kapanış.

KAYIP

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI
gemlik icra müdürlüğünden

DOSYA NO. 1992/601’ T.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, 

kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik Tapu sicilinin pafta 3, parsel 1994’te 

kayıtlı Engürücük köyü Yazırova mevkiinde kain 
6100 m2 miktarındaki zeytinlik durumundaki ta 
şınmaz Bursa-Gemlik yolu bitişiğinde olup yola 
geniş cepheli taşınmaz bilirkişi tarafından 
800.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir.

Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarıl 
mıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1— Satış 3.9.1993 Cuma günü saat 14.00’den 

| 14.20’e kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık ar 
firma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin %75’ni vd rüçhanlı alacaklılar var 

i sa alacakları mecmuunu ve satış masraflarım geç 
| mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı 
i çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
I şartiyle 13.9.1993 Pazartesi günü aynı yer ve ay 
j m saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır, 
! Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gay 
| rimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak 

üzere artırma ilanında gösterilen müddet 'sonunda 
en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar M, ar 

ı tırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetin %40 
| mı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı 

olan alacakların toplamından fazla olması ve bun 
I dan başka, paraya çevirme ve paylaştıma masraf 

jarını; geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle ahcı 
çıkmazsa satış talebi düşecektir.

9f— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edi 
len kıymetin %20si nisbetinde pey akçesi veya bu 

| miktar kadar milli bir bankanın teminat mektu 
I 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 satış 
bedelinden ödenir. K.D.V. vergisi alıcıya aittir.

i 3_ ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin 
' (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını huşu 

siyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını daya 
nağı belgeler ileonbeş gün içinde dairemize bil 
ditmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu si 
cüi ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırak 
lacaklardır.

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

5i— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildi 
ği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş 
ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, baş 
kaça bilgi almak isteyenlerin 1993/601 T. sayılı 
dosya numarasiyle Müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.
(İc. İf. K. 126) İcra Müdürü
(+)’ ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri 
de dahildir.

EMRE KUNDURA
KALİTEDE GÜVENCE DEYİNCE AKLA 

EMRE KUNDURA GELİR 
GELİN GÖRÜN VE GÜVENİN

O SİZ® HEP GÜVENİYOR

EMRE KUNDURA
TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA 

ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR.

EMRE KUNDURA1 SİZLERE 
SEMPATİ VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP 
HİZMETİNDE GÜVEN VHRMBKTBDfiR. '

GemlikNüfus Müdürlüğünden aldığım Nüfus 
cüzdanımı ve Gemlik Sürücü Kursundan aldığım 
sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Hanife TURAN

Artvin İÜ Yusufeli ilçe Nüfus Müdürlüğünden 
aldığım Nüfus cüzdanımı ve S.S. Kuramımdan 
almış olduğum sigorta kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür.
Talat DEMİRCİ

EMRE KUNDURA
PAZAR CAD. NO. 1 GEMLÎK’DE DÎR.
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A T A M E R 
TURİSTİK TESİSLERİNDE

Evlenmek, Nişunlonmok, Sünnet 
olmak bir başka zevk, 

Restaurantımızda 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

KÖRFEZ
MATBAACILIK

Düğün - Sünnet - Nişan 
Yapacaklar

DAVETİYENİZ BİZDEN

Türkiyenin en kaliteli ve 
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım
1 GÜNDE TESLİM

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 31797 Gemlik



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜRÜ 
KADRÎ GÜLER

YIL: 21 SAYI 970 FİYATI 2000 TL. KDV. dahil
KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

ö YÖNETİM MERKEZİ : fl
| İstiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 34228 GEMLİK g

fi DİZGİ VE BASKI

5 Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797 «

SAYFA . 427 TEMMUZ 1993 SALI

Karsak Gasp
in çantasında bulunan 5 
milyon lira ile 1500 markı 
ehliyet, pasaport ve ruh
satlarla birlikte Hatice 
Sevinç’in yüzüğünü ala
rak arabanın sağ arka te
kerini patlatıp, arka ka
portasına da kurşun sıka
rak plakasız arabaları ile 
Bursa istikametine doğru 
kaçtalar.

Mehmet Sevinç daha 
sonra durdurduğu bir a- 
raba ile Jandarma’ya ge
lerek durumu bildirdi. 
Daha sonra Sevinç ailesi
nin anlatımları doğrultu
sunda saldırganlardan i- 
kisinin eşgali belirlendi. 
Diğer bir saldırganın i se 
sabıkalı Şenol Güzel’in 
olduğu saptandı. Gemlik 
Jandarması çizdirdiği ro
bot resimleri tüm emni
yet birimlerine gönderdi.

Olayın şokunu atla
tamayan Gurbetçi Meh
met Sevinç, 23 yıldır Al
manya’nın Haltingen ken 
tinde çalıştığım anlata
rak, tüm yıllık izinlerini 
Türkiye’de geçirdiğini, E- 
dime’de oturmalarına rağ 
men sırasıyla İstanbul ve 
Bursa’daki akrabalarım 
ziyaret ettikten sonra Pa 
mukkale’de tatil yapacak 
lannı söyledi. Sevinç, 
“Ben hayatımda böyle bir 
şey görmedim. Bizi öldü
receklerini zannettim. A- 
ma inanamadığım konu, 
bize ve arabaya3-4 el ateş 
etmelerine rağmen ora
dan geçen araçlardan hiç 
birinin durup bize bak
maması oldu. Suçluların 
yakalanmasını istiyorum” 
diye konuştu.

Demokrat 
parti umurbey 
Umurbey’e gelerek belde 
teşkilatının açılışını yap
tılar.

Açılış töreninde ko
nuşan DP Genel Başkam 
Hayrettin Erkmen, DP’- 
nin mirasına hiç bir siya
si partinin sahiplenemi- 
yeceğini belirterek, parti
nin daha misyonunu ta
mamlamadığını öne sür
dü. Genel Başkan Yar
dımcısı Sezai Akdağ’da, 
Celal Bayar’ın kişiliği hak 
kında görüş bildirerek, 
Bayar’ın sadece Türki
ye’de değil dünyada söz 
sahibi büyük bir devlet a- 
damı olduğunu söyledi. 
GİK üyesi Recep Sezer’de 
DP’nin başta Bursa, İz
mir, Sakarya ve Muğla ol 
mak üzere 20’ye yakın il
de örgütlendiklerini söy
ledi.

Belde teşkilat binası
nın Hayrettin Erkmen ta 
rafından açılmasından 
sonra Celal Bayar’ın anıt 
mezarını ziyaret eden ko
nuklar, burada dua oku
dular.

Bu arada Umurbey 
«belde teşkilatı kurucu ü- 
yeleri de belirlendi. Baş
kan Ahmet Köksil, Yöne
tim Kurulu Üyeleri de A- 
li İhsan Özten ve Faruk 
Ozan oldu.

Komandolara

ANAP’t an Basına jest
Bursa’daki yerel gazete
lerde görev yapan gaze
teciler katıldı. Gazetemiz 
sahibi ve sorumlu müdü
rü Kadri Güler Alman
ya’da olması nedeniyle, 
Çağn Gazetesi sahibi Mus 
tafa Eren’de mazeret öne 
sürerek yemeğe katılma
dılar.

Türk basınının ve ye- 
jel basının sorunlarının 
tartışıldığı ve yaklaşan 
yerel seçimler hakkında 
görüş alışverişinde bulu
nulduğu sohbet toplantı-

sı havasmda geçen yemek 
te bir konuşma yapan A- 
NAP Gençlik Komisyonu 
Başkam Mehmet Dinç, 
Gemlik’li yerel gazetele
rin sorunlarına duyarlı ol 
duklannı belirterek, ge
rekli desteği vermeye ha
zır olduklarım vurguladı. 
Dinç, “Özgür, demokratik 
ve sorunsuz bir basın için 
biz elimizden geleni yap
maya çalışacağız. Yerel 
gazetelerin sorunları bi
zim sorunumuzdur” diye 
konuştu.

Gemlikli Hastalığı dert
Gemlik Devlet Has

tanesinin Bağ-Kur’dan a- 
lacağı 1 milyar liranın 
500 milyonunun çıkarıldı
ğım belirten Yüksel Yıl
dırım, Yeşil Kartlı hasta
ların ihtiyaçlarının kar
şılanması içinde 350 mil-

yon lira gönderildiğini 
sözlerine ekledi. Yıldırım, 
“Başta hastanelerimiz ol
mak üzere ilçenin tüm 
sorunlarını gidermek için 
her şeyi yapacağız. Bun
dan kimsenin şüphesi ol
masın” dedi.

Telefon numaralarımız
bey santraiinda ise 50 ile başlayan telefonların 
başına 52 rakkamı, Hamidiye santraiinda ise nu 
maraların başına 521 rakkamımn getirileceğini 
bildirdi.

Buna göre, 2 ı Ağustos tarihinden itibaren baş 
layacak yeni uygulamada Şehirlerarası aramalaı 
Jçin «9» yerine Avrupa’da olduğu gibi «0» rakka 
mı, Milletler arası aramalar için «99» rakkamı 
yerine «00» rakkamı çevrilecek.

Araba hırsızlarına aman yok

DSP Kongresi 8 Ağustos*ta 
rek, kongre yapacaklarım söylediğini bildirerek, 
«Şimdi bu sözü tutuyoruz daha iyi hizmet verebil 
mek için güçlü bip kadro ile tekrar hizmete tali 
biz. Bu isteklerimizi yerine getirebilmek için yap 
tığımız üye kayıt yenileme işlemlerimiz tamam 
lanmıştır. Halkımızın gösterdiği duyarlığa teşek 
kür ediyoruz. Yeniden göreve getirilirsek Gemlik 
halkı için verdiğimiz sözleride yerine getireceğiz» 
dedi.

Altıntaş, DSP kongresinin 8 Ağustos pazar gü 
nü parti binasında yapılacağım kaydetti.

Gemlik Rotary’den konferans
Gemlik Rotary Kulübünün haftalık olağan yt 

meğinde konuşmacı olarak katılan Küçük ve O: 
ta Ölçekli İşletmeler Demeği yönetim kurulu Baı 
kam Memiş Yılmam Rotaryenlere KOÖİ’ler koni 
sunda geniş boyutlu açıklamalarda bulundu.

21 yüzyıla sayılı günlerin kaldığı şu dönemde 
Küçük ve Orta Ölçekli işletmelerin giderek yıldı 
zımn parladığına işaret ederek, 1-9 işçi çalıştıra 
işletmelerin çok küçük, 9-50 kişi çalıştıran işlet 
melerin küçük işletmeler, 50-200 kişi çalıştıran 
letmelerin orta ölçekli işletmeler kapsamına gir 
ğini söyledi. KOÖÎ’lerin toplam imalat sanayini 
yüzde 98.6’sını kapsadığım, işgücünün ise yüzde 
45,6’sım istihdam ettiğini, yatırımların yüzde • 
im yanattığım, katma değerin ise yüzde 7,7’siı 
sahip olduğuna dikkat çekerek kredilerden ise yi 
de 7 gibi çok az bir pay aldığım bildirdi.,

Gemlik’te pek çok küçük ve orta ölçekli işletr 
bulunduğunu bildiren Memiş Yılmam bu kurul 
lann sahiplerinin demeklerine üye olmaları ça 
risında bulundu.

Sanayi
li olarak mahkemeye baş 
vuracaklarını bildirdiler.

Bu arada kura dışı 
kalma olayıylailgili bir a- 
çıklama yapan Semih Aş
kın, Gemlik’te 15 yıldır 
ticaret yaptığım vergi da
iresi ve Ticaret Odası kay 
dinin bulunmasına rağ
men, evraklarının ve or
taklık belgelerinin kasıtlı 
olarak gönderilmediğini 
ve kendilerinin kura dışı 
bırakılmak istendiğini ö- 
ne sürdü.

Küçük Sanayi Sitesi 
Kooperatif Başkanı Sü
reyya Bayrak’ta, Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nin ka 
ran üzerine bu karan 
durdurmak için yetkili 
mercilere başvuracağını 
söyledi. Kasıtlı eksik ev
rak gönderme olayı hak
kında da görüş bildiren 
Bayrak, “Böyle bir şey 
kesinlikle yok.” diye ko
nuştu.

TÜGSAŞ’ta
Yangın sırasında çöp 

lüğün yanıbaşında bulu
nan ve çöplükteki malze
meleri toplayıp pazarla
yan şahıslara ait naylon 
çadır barakalarda herhan 
gi bir hasar meydana gel
medi.

mamak için sürücüsü sert 
fren yapmak zorunda ka
lanca devrilerek takla attı

Aracın devrilmesi sı
rasında askeri aracın ön 
tarafında bulunan ko
mando timi «komutanı 
Astsubay Namık Geyik i- 
le aracın sürücüsü ko
mando er Ali Büyükboğa 
yaralandılar.

Bu arada üstü tente 
ile kaplı aracın arka ka- 
sasaında bulunan koman
do timi çavuşu Erkan 
Bozkır ile timden koman
do erleri Nail Gülyüz, Ser 
kan Günsür, Selahattin 
Mercan, Mehmet Gözder, 
Mustafa Beden, Abdil O- 
ğuz, Ökkeş Torun, Eyyüp 
Işık, Salih Yavuz, Musta
fa Gezen, Metin Gündaş 
yaralandılar.

Yaralılardan Koman
do tim komutanı Namık 
Geyik, araç sürücüsü Ali 
Büyükboğa, Seıkan Gün
sür Bursa’daki Devlet 
Hastanesi, Askeri Hasta
ne ve Bursa SSK Hasta
nelerine durumu çok ağır 
olan komando er Metin 
Gündaş ise Bursa Devlet 
Hastanesine kaldırıldılar.

Vatandaş Belediye 
yollarının genişliği ise 12 
metre. En azından 2,5 mil 
yar liraya mal olacak as
faltlama ile birlikte yolla
rı maliyeti üzerindeki 
menfez ve sanaat yapıla
rı İle birlikte 20 milyarı 
bulacağı bildirildi.

34 UL 947 sahte plakalı Doğan marka otomobil 
ile gezen Armağan Uluöz (27) adlı şahıs şüphe 
üzerine gözaltına alınarak sorgulandı. Uluöz yapı 
lan sorgulamada suçunu itiraf etti. Uluöz arabayı 
Karamürsel’de Haşan Korkmaz adlı şahıstan çaldı 
ğım söyledi.

Cumartesi gecesi yapılan operasyonda ise Emni 
yet ekiplerinin dur ihtarına uymayan 34 HFL 49 
sahte plakalı araçta bulunan Aydın Sipahi (20) ve 
Murat Koç (17) adlı gençler uzun süren kovalama 
ca sonucu ele geçirildiler. Bu arada araçta bulu 
nan Melih Akçelik (22) adlı gencin ise aranma 
sına devam ediliyor.

Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alman genç 
ler aracı İstanbul’dan gasp ettiklerini belirterek 
34 PTD olan plakasını değiştirerek Gemlik’e gez 
mek için geldiklerini söylediler.

BDP başkanı Mehmet
de yapılan kongrede BDP’nin 186 delegesinden 
83’ü oy kullandı. Mehmet Kaptan’ın listesinin tek 
olarak girdiği kongrede Kaptan oy kullanan de 
legelerden 82'sinin oyu ile başkanlığa getirildi. 1 
oy İse geçersiz sayıldı.

Emlakçı Mehmet Kaptan’ın başkanlığa getiril 
diği kongrede yönetim kurulu şu isimlerden oluş 
tu.

Duran Bıyık, Mustafa Taşkan, Taner Gençoğlu, 
Mahmut Öztürk, Erdoğan Yurtseven, Hüseyin Ka 
raahmetoğlu, Y. Nuri Kaptan, İsmail Aydın, Akın 
Adacan, İbrahim Çapkın, Süleyman Avcı.

Kapkaççılar kaçamadı
pılan ihbar sonucu Manastı^ mevkiinden Kumla 
ya giderlerken motosikletleriyle birlikte ele geçi 
rildiler.

Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alman küçük 
kapkaççılar, yaptıkları işten çok utandıklarım be 
lirterek, ilk defa denediklerini ve bir daha yapım*, 
yacaklarım söylediler,

AÇILIŞ ÎLANI
ŞİRKETİMİZİN GEMLİK ŞUBESİ GÖZ HASTA 

LIKLARI TANI MERKEZİ GÖZ HASTALIKLARI 
UZMANI OPERATÖR DOKTOR ADEM UYSAI 
GÖZETİMİNDE AÇILMIŞTIR.

★ BİLGİSAYARLA GÖZ MUAYENESİ
★ KONTAKt LENS

ŞAŞILIK TETKİK VE TEDAVİSİ
KATARAKT SONRASI GÖZ İÇİ LENS 

★ GÖZ TANSİYONU TETKİK VE TEDAVİSİ

Demirsubaşı Mah. Gazino Sok. No. 20
TEl : 41559 GEMLİK

BEYGÖZ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GEMLİK’TE EVtENİN
ÖZEL COCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ -

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

TESİSLERİ
20 MİLYON PEŞİN - 2 MİLYON TAKSİT

98 m2 80 MİLYON 6 VE 12 AYDA
TESLİM

GEMLİK - KUMLA - ARMUTLUDA SATILIK 
ŞAHANE DAİRELER

Yaprak Ticaret

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

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

BURSA : Haşini îşcan Cd. Burçin İçhanı Kat 2 

İNEGÖL : Lazlar Cammiyam Tel : (253)34949 

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

ESKİŞEHİR : Hamamyolu Tel ; '9-22)336362
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