
Anadolu Lireti için 2.5 Milyar lira geldi

Arsa Kamulaştırtacak
Gemlik’e yaptırılması planlanan Anadolu Li

sesi istimlaki için istenen 2,5 milyar lira Bakanlık 
tarafından gönderildi.

Gün geçtikçe büyüyen ve gelişen Gemlik’in o- 
kul ihtiyacının 'karşılanması amacıyla Hamidiye 
mahallesi Namık Kemal İlkokulu arkasına yapıl- \ 
ması planlanan okul için Gemlik Kaymakamı Or
han Işın ve DYP ile SHP’li ilçe yöneticileri geçtiği
miz aylarda Ankara’ya giderek gerekli ödeneğin çı
karılmasın]. istemişlerdi.

Okul isteği için ödeneğin çıkartılması amacıyla 
programa alman 2,5 milyar lira istimlak bedeli, 
geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı’ndan çıka
rıldı. Gemlik Kaymakamı Orhan Işın, istimlak be
dellerinin dağıtılmasından sonra yapım programı 
için çalışmalara zaman kaybetmeden başlayacakla 
rmı söyledi.

Alman Christa Müslüman Oldu
Almanya’nın Hamburg 

şehrinde yaşayan Türk iş
çisi Şükrü Üzüm’le evle
nen Alman Christa. (45) 
Gemlik Müftülüğü'nde 
düzenlenen törenle Müs
lüman oldu,

Gemlik’ti işçi Şükrü Ü- 
züm’le evlendikten sonra 
İslamiyet! inceleyen Chris 
ta, Almanca Ku-an’ı Ke- 
rim’i de okuduktan sonra 
Müslüman olmaya karar 
verdi. Gemlik Müftüsü 
Mustafa Aksoy’dan da İs
lâmî bilgiler alan ve Türk 
leri çok sevdiğini söyle
yen bayan Christa, Tür
kiye’deki Türklerin Al

manya’da yaşayanlardan 
dalıa saygılı, yardımsever 
ve misafirperver olduğu
nu 'belirterek, “Tatil için 
i'Ik defa geldiğim Türki
ye’de gösterilen yakınlık
tan çok mutlu oldum. E- 
şimle birlikte ileride mut
laka Türkiye’ye yerleşe
ceğiz. Böylece İslamiyeti 
de daha yakından tanır 
ve yaşarım” diye konuştu

Müslümanlığı seçtik
ten sonra Hilal ismini a- 
lan Christa, ırkçılığa da 
şiddetle karşı olduğunu 
ve Almanyadaki dazlakla
rın hareketlerini kınadı
ğını bildirdi.

ALMANYA NOTLARI

tik Uğrak ‘'Bulgariye”
Kadri Güler

Gemlik yaz sıcaklarına penceresini açarken, Ha 
ziran ayının ortalarında, bayram rehavetinin so 
na erdiği bir gün, kara yoluyla Almanya’ya gidi 
yoruz.

Üç dört yılda bir gidip geldiğim bu geziler, bi 
rer turisttik gezi sınıfına sokulmaz. Daha çok iş 
ve gözlem için diyebiliriz bu gezileri..

Altımızda 280 mercedesin rahatlığıyla yeni açı 
lan otobandan Edirne’ye süzülüp girdik. Gümrük 
kapısına geldiğimizde saat gece yansını biraz ge 
ciyordu.

Karayoluyla Almanya’ya gitmek konusunda çok 
şeyler söyleniyordu.. Jokeyimizin aynı yoldan ge 
lişi 20 günü geçmemişti. Bu bakımdan tecrübeli 
sayılırdık yol konusunda.. Yüne de Yoğostavya 
Haki savaş, Romanya’daki ekonomik bozukluklar 
nedeniyle gurbetçilerin yollarda analarından em 
dikleri sütün burunlarından geldiğini çok kişiden 
duymuştuk..

Almanya’ya gitmek için vize almak zorunluğu 
Tüıkler için bir dert. Aylarca vize sonucunu al 
mak için beklerken olumsuz cevap almak kaçınıl’ 
maz bir sonuç..

Biz, vize konusunda şanslıyız. Husisi pasaportu 
muz var çünkü. Avrupa ülkelerinde vize derdimiz 
y<*.

Kapıkulede pasaportlarımıza çıkış mühürü vuru 
lunca komşu ülke Bulgaristan gümrüğüne yanaş 
tık. Bir kargaşadır gidiyor. Oysa Kapıkulede kim 
seler yoktu. Görevliler, işsizlikten sıkılmış görülü 
yoıdu. Ne in vardı ne cin...

Yeşil pasaportumuzu Bulgar memurlarına uzat 
tığımızda «vize komşu vize» dedi. «Sipesyal pasa 
portvize istemez» sözlerimiz fayda vermediJdecbu 
ren 70‘er mark ödeyerek transit vizesi aldık.

Devamı Sayfa 2’de

Çevre Bakanı Rıza Akçalı Gemlik’te dinlendi

Enişte Bakandan 
iki günlük ziyaret
• GEÇTİĞİMİZ HAFTA İLÇEMİZE GELEN 

ve KAYINPEDERİNİN EVİNDE KONUK 
OLAN BAKAN AKÇALI, MARMARA DE
NİZİNİN KURTULMASI İÇİN PROGRAM 
HAZIRLANDIĞINI, 1993 YILINDA HEDE
FİN ÇÖP KONUSU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Başbakan Tansu Çil
ler Hükümetinin Çevre 
Bakanı Rıza Akçalı, 2 
günlük tatil için Gem
lik’e geldi. Yeni hükümet 
açıklandığında hakkında 
en çok konuşulan Bakan 
olan ve çeşitli spekülas
yonlara yolaçan, 2 DYP 
Manisa Milletvekilinin 
partisinden istifa etmesi
ne neden olan Rıza Akça
lı Gemlik’li kayınpederi

Adem. Uzunlar’ın evine 
gelerek “Kabine 2 günlük 
tatile girdi sayılır. Pazar
tesi günü yoğun çalışma 
temposu tekrar başlaya
cak bu yüzden bu fırsatı 
Gemlik’te dinlenerek de
ğerlendirmek istedim” de
di.

Gemlik’te gazetecile
rin sorularım yanıtlayan 
Çevre Bakanı Rıza Akça-

Bayar'ın 7. ölüm yıldönümüne yetişecek.

ANIT MEZARA SON RÜTUŞLAR
Türkiye’nin 3. ncü 

Cumhurbaşkanı Celal Ba
yat’ın doğum yeri olan 
Umurbey’de yaptırılan A- 
nıt Mezar’ı, 7. nci ölüm 
yıldönümü olan 22 Ağus- 
tos’a yetiştirilmek üzere 
hazırlanıyor.

Bugüne kadar Anıt 
Mezar’ın mermer, granit 
taş döşeme, merdiven, A- 
tatürk Maskı ve Konfe
rans Salonunun tamam
landığını belirten Şantiye 
Şefi İdris Dağ, çevre dü
zenleme ve son hazırlık

ların aralıksız devam et
tiğini söyledi. Dağ, Anıt 
Mezar’ın yapımında ithal 
kaliteli mermer ve malze
me kullanıldığım bildiren 
rek, “22 Ağustos tarihine 
eksiksiz olarak tamamla-

Devamı Sayfa 3’te

Kumla’da kitap sevgisi
Gazete ve Kitap oku

masında dünya standart
larının çok gerisinde olan 
Türkiye’de bir yerlerde, 
az da olsa kitapa gösteri
len ilgi bizleri mutlu edi
yor.

Bursa Marmara Kita- 
bevî Sahibi Nurettin Er

doğan tarafından K. 
Kumla’da açılan kitap sa 
tış reyonu büyük ilgi gö
rüyor. Piyasa fiyatlarının 
çok altında satış yapan 
Erdoğan, bu sayede Kum- 
la’lı yazlıkçı aydınların 
büyük ilgisine neden olu-

Devamı Sayfa 3’te

KÜÇÜK KUMLA’DA ÖLÜMLÜ KAZA..

Hız ve Alkol ölüm getirdi
K.Kumla beldesinde önceki gece saat 02.00 sıra 

lannda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ha 
yatım kaybederken 1 kişide ağır yaralandı.

Kumla köyiçinde meydana gelen feci kazada 
Özcan Akın’ın (27) kullandığı 16 ZC 703 plâkalı 
Chavrolet marka özel otomobil, saat 02.00 sırala

Devamı Sayfa 4’te

10 Aylık maaş farklarını alamamışlardı

işçiler 1 ay daha bekleyecek
Sümerbank’a bağlı Gemlik, Tarsus ve Salihli 

şubelerinde çalışan 700 işçi 10 aylık maaş farkı ve 
ikramiyelerini almak için 1 ay daha bekleyecekler.

Toplu - İş sözleşmesi görüşmelerinin Haziran a- 
yında sona ermesinden sonra, sözleşmelerden do
ğan maaş farkları ve ikramiyelerini almak için gün 
bekleyen Sunğipek’li işçiler bu sürenin uzaması ü- 
zerine çeşitli eylemlere 'girişmişlerdi.

İşçilerin huzursuzluğunun giderek büyümesi 
ve Petrol-İş Sendikasına baskılarının artması üze-

Devamı Sayfa 4’te

Armutlırda Orman yangını
Armutlu beldesinde önceki gün saat 17.00 sıra 

lannda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yan 
gında 5 hektar baltalık orman arazisi kül olud.

Armutlu Kaletepe mevkiinde çıkan yangın ilçe 
ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerince kontrol 
altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam edi 
yor, k

Cemal KIRGIZ

• KAYMAKAM ORHAN IŞIN, BELEDİYE 
BAŞKANI DİMİLİ ve DYP İLÇE BAŞKAN
LIĞINI ZİYARE TEDEN BAKAN SORUN
LARI YETKİLİLERDEN DİNLEDİ. KUM- 
LA'YA DA GİDEN BAKAN BELEDİYE 
BAŞKANI ve ÇEVRE DERNEĞİ BAŞKA
NI İLE GÖRÜŞTÜ.

lı, Gemlik Körfezini en 
çok kirleten ve arıtmaları 
olmayan Gübre Sanayii 
ve Suğipek Fabrikaları
nın arıtmalarını kurup 
ikurmayacaklan şeklinde
ki soruya “Konu Sanayi 
Bakanlığı ve DPT’de gö
rüşülüyor. Milyarları bu
lacak arıtmalar için kay
nak temini bir sorun olu
yor. Gemlik Gübre Sana-

yii’nin bir yılda 200 mil
yar lira zarar ettiğini öğ
rendik. Bu gibi kuruluş
larda 200 milyar liralık 
bir arıtma tesisi için kay
nak arayışlarım sürdürü
yoruz. Bu arada, önceden 
kurulmuş sanayi kuru
luşlarının arıtmalarının 
rehabilitasyonuna özel ö- 
nem veriyoruz.” dedi.

Devamı Sayfa 4*te

13 Merkezde ırk ıslahı yapılıyo* 

ihtal sığırlara 
yakın takip

ABD, Hollanda ve Al
manya’dan ithal edilen 
sığır ve boğa’lar İlçe Ta
rım Müdürlüğü ekiplerin
ce takibe alındı.

Tarım ve Köyişleri
Devamı Sayfa 3’te

işçi Memur Ayaklandı
Toplu il sözleşmesi görüşmelerindeki tpkamklı 

ğın sürmesi, Türk-İş’e bağlı kamu kesiminde ör 
gütlü sendikalara üye yaklaşık 650 bin işçiyi ey 
leme sevktti. Greli toplu sözleşmeli sendikal hak

Devamı Sayfa 4’te

2 Çocuk daha boğuldu
Geçtiğimiz hafta meydana gelen boğulma olay 

lannda 2 çocuk hayatım kaybetti.
Gemlik’te arkadaşlarıyla birlikte Karacaali’ye 

gelen Mehmet Gezer (8) İskele mevkiinde denize 
girdi. Ancak yüzme bilmeyen küçük Mehmet bir

Devamı Sayfa 4’te

TAŞI GEDİĞİNE

TIK, TIK, TİK... |
«DERE GEÇERKEN At DEĞİŞTİRİLMEZ.» g 
AĞA BABA DER DE, BABA, g
ANA DEMEZ' Mİ... g
RAHLE-İ-TEDRİS, CÜMLESİNİ KILDI g
MÜDERRİS... J
YALNIZ.; 
OTUZ ÜÇ YIL ÖNCE ATI DEĞİŞTİRMEK 
ISTEYENk ATI DEĞİŞTjTTlRlLMEDİĞİNDEN J 
DÜNYA DEĞİŞTİRMİŞDİ DE...
TIK, TIK, TIK. f
ŞEYTAN KULAĞINA KURŞUN..'. 2

mum. Tome*
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ALMANYA NOTLARI

tik Uğrak ‘'Bulgariye” 
Kadri Güler

Biraz sonra Bulgaristan dayız..
Girişten başlayarak değişiklik göze çarpıyor.

Yol boyunca küçük mütesepbislerin açtıkları büfe 
lerin önü gece yansını geçmiş olmamıza karşın 
hareketli.

Büfelerin önlerinde üç beş masa ve sandalyeler 
girişimci Bulgarla’nn Türkiye yolunda gidip gele 
çeklerden alacakları üç beş lava için sabahlara 
kadar beklemesi büyük bir değişim eskiye göre..

Konaklama yerimiz Haskova. Haskova’da Elif 
ihracat A.Ş.’nin işyeri var. Mustafa Bayram’ınbü 
rove evinin bulunduğu Kristal sokağı buluyoruz. 
Oradaki bir Bulgar bayan bize yanlış ev gösteri 
yor. zile basıyoruz açan yok. Çaresiz sabahı bekle 
mek gerekecek. Bir otel bulmak için şehir merke 
zine dönüyoruz. Elimizde bavuî, büyük bir otelin 
önündeyiz.

Türkçe konuşan bir genç sokuluyor yanımıza. 
«Ağabeyler otel anyorsanız burada kazıklanırsı 
nız. İleride yarı fiyatına da temiz yerler var.» 
Böyle yardımseverliğe ne demeli, takılıyoruz arka 
sına.. Şehirden çıkıyoruz. Biraz korku giriyor içi’ 
mize nereye gidiyoruz diye soruyorum. Biraz ileri 
de otellerin olduğunu tekrarlıyor. Takıldık bir ke 
re peşlerine dönmek erkekliğe yakışır mı? Meşe 
ormanlarının arasında bir otele yaklaşıyoruz. Ağaç 
aralan bile insan kaynıyor. Bir otobüsün önünde 
iniyoruz. Yerlere sreilmiş kilimlerin üzerine kurul 
muş çilingir sofrası ve Türk rakısını görüyoruz.

W W W W W W W W W W»
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Düğün - Sünnet - ejsnn
Yapacaklar

DAVETİYENİZ BİZDEN

Türkiyenin en kaliteli ve 
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım

1 GÜNDE TESLİM

E Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 31797 Gemlik |
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Sonra tamdık bir karadeniz şivesi.. Bunlar bizim 
kiler dedim yanımdakine. Gece yarısı bir kır ale 
miki sormayın...

Otelde yer yok. Belli ki millet bahçelere taşmış, 
Rehberlerimiz üzülmemizi, biraz ileride daha gü 
zel bir otel olduğunu söylüyor. Peşlerine takılıyo 
ruz mecburen..

Bu kez tek katlı temiz görüntülü. bir yere geli 
yoruz. Resepsiyona girdiğimizde otelin boş olduğu 
nu farkediyoruz. Biraz önceki kalabalık ve eğlen 
ce ortamım sessizliğe bırakmış bir yer burası.

Üzerimizde hep bir tedirginlik var. Irkdaşlan 
mız gidip Bulgarca konuşuyorlar. Tamam yer 
var. Seviniyoruz..

«Ağabeyler burası jirkov’un kışlık köşküymüş. 
Rejim değişince buraları hep halka açtılar otel 
motel yaptılar. Hadi yine şanslısınız» diyor.

Odalara giriyoruz. Burada iki aile rahatlıkla ka 
labilir. Üç ayn yatak odası, toplantı odası, banyo, 
hol, şaşırıp kalıyoruz. Bizimkilere teşekkür edip 
10 mark bahşişi hak ediyorlar..

Güzel bir uyku çekiyoruz sabah saat 9.00’a ka 
dar uyanıp bir duş alalım diye banyoya girdiği 
mizde suların akmadığına tanık oluyoruz.

Olur mu ya diye isyan etmek geliyor içimden.
Bu güzel gece böyle mi sonuçlanmalıydı..

Haftaya 
BULGARİSTAN’DA ÎŞ HAYATI CANLI"
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GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinai, 
kıymeti, adedi, evsafı ;

Gemlik tapu sicilinin pafta 31, ada 553 ve par 
sel 47’de kayıtlı Gemlik Hamidiye Mahallesi pa 
patya sokakta kain 212 m2 miktarındaki arsaüze 
rine inşaa edilen 128/1520 arsa paylı (3) bağımsız 
bölüm sıra nolu İnci kattaki meskenin elektrik 
ve suyu mevcut gayrimenkul bilirkişi tarafından 
80.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir Taşınmaz 
açık artırma süreriyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1— Satış 7.9.1993 Sah günü saat 10.00’dan 10.20 

e kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma 
suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edi 
ien kıymetin %75’ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa 

! alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geç 
mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı 
çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
şartiyle 17.9.1993 Cuma günü aynı yer ve aynı sa 
allerde delkince artırmaya çıkarılacaktır. Bu ar 
tırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimen 
kul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üze 
re artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en 
çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artır 
ma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin 
%40’ım bulması ve satış isteyenin alacağına rüç 
hanı olan alacakların toplamından fazla olması 
ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma 
masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle 
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. KDV alıcıya 
aittir.

Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmi^ edi 
İen kıymetin %20si nisbetinde pey akçesi veya bu 
miktar kadar milli bir bankanın teminat mektu 
bunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. 
Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç 
ve masraf lan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış' 
bedelinden ödenir. KD.V. vergisi alıcıya aittir.

3__ İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin
(+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım huşu 
siyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını daya 
nağı belgeler ileonbeş gün içinde dairemize bil 
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu si 
çili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı 
lacaklardır.

4— ihaleye 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 
lordan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen 
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil 
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelin 
den alınacaktır.

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

6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş 
ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, baş 
kaça bilgi almak isteyenlerin 1993/389 T. sayılı 
dosya numarasiyle Müdürlüğümüze başvurmaları 

| ilan olunur.

(îc. îf. K. 126} İcra Müdürü
(+)" İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri

I de dahildir.

AKYILDIZ
AtLE GAZİNOSU

Düğün - Nişan Sünnet Cemiyetlerine 
verilir. Rezervasyonlar devam 
etmektedir.

30039
iskele Meydanı No. 4 Gemlik
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Yöneticisinden, futbolcusuna, taraftarından malzemecisine herkes umutlu

I 
“Si!

“GEMLİKSPOR ŞAMPİYON OLACAK

4 «d

Bursa Amatör kümenin güçlü ve iddialı ekip
lerinden Gemlikspor «Şampiyonluk» hedefi ile se
zonu açtı.

Perşembe günü saat 13.30’da Manastır Resta- 
urantta yöneticilerle birlikte yenilen yemekten son 
ra saat 16.30’da Atatürk Anıtına çelenk koyan 
Oemliksporlular saat 18.00’de de sezonu açarak ilk 
çalışmalannı yaptılar. Gemlikspor’un sezon açılışı
na Gemlik Kaymakamı Orhan Işın’ın yanı sıra 
DYP İlçe Başkam Yüksel Yıldırım, ANAP İlçe Baş
kanı Nurettin Avcı, Emniyet Müdürü Üzeyir Er- 
güven ve çok sayıda taraftar katıldı.

Sezon açılışında konuşan Gemlikspor Başkanı 
Mahir Gencer, son 2 sezondur kaçırdıkları şampi
yonluğu bu yıl mutlaka elde edeceklerini öne süre
rek, güçlü bir kadro oluşturduklarını söyledi. Gen
cer, «Artık kimsenin tahammülü kalmamıştır. Bu 
yıl bizim son şansımız, şampiyon olamazsak hem 
biz yöneticilerin hcnde futbolcuların bu kulüpteki 
son sezonları olur. Ama hepimiz bunu değil şam
piyonluğu düşünüyoruz ve başaracağız» diye ko
nuştu.

• Gemlikspor yönetim kurulu üyesi Avukat Ze
ki Gemicioğlu’da Gemlikspor’un son sezonlarda 
şansız olduğunu vurgulayarak, bu şansızlığa bu se-

zon son vereceklerini açıkladı. Gemicioğlu, Gem-
likspor’a destek olan kişi ve kuruluşlara teşekkür 
etti. Gemlik Kaymakamı Orhan Işın’da, başarının 
kendiliğinden oluşmayacağını belirterek, çok çalış
manın özlenilen şampiyonluğu getirmeye yeteceği
ni bildirdi. Işın, bu arada tüm Gemliklilerin Gem- 
likspor’a sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yeni transferler Sümerspor’dan Bekir, Oyak 
Renalut’tan Ümit ve Olcay, Merinos’tan İbrahim, 
Bilecikspor’dan Mehmet, Asilçelik’ten Turgay, Vefa 
dan Hakan ve Akyazıspor’dan Hasan’ın taraftarla
ra tanıtılmasından sonra şampiyonluk hedefi ile 
kurban kesildi.

Kurban kesiminden sonra futbolcular antre
nör Mustafa San yönetiminde ilk çalışmalarını 
yaptı. Gemlikspor antrenörü Mustafa San ilk ça
lışmadan sonra yaptığı açıklamada 26 kişilik kad
rosu bulunduğunu belirterek bunun liglerin başla
masına kadar 20’ye indirileceğini söyledi. Bu ara
da 25 kişilik genç takım ordusuna da sahip olduk
larını açıklayan San, gerekirse bu takımdanda ye
tenekli oyunculan A takıma alabileceğini bildirdi. 
Antrenör Mustafa San «Geçen yıl kaçan şampi
yonluk bu yıl ne pahasına olursa olsun gelecek» 
diye konuştu.

özel Köseoğlu Lisesi 
Fiyatları Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Gemlik özel Köseoğlu 
lisesi 1993 -1994 öğretim yılı ücretleri belli oldu.

Geçtiğimiz yıl hizmete giren ve 60 öğrencisi 
bulunan Özel Köseoğlu Lisesinin kayıtlan 9 Ağus
tos tarihinde başlayacak. Yeni olması nedeniyle 
sadece anaokul, ilkokul ve ortaokul kısmı bulunan 
lisenin sahibi Mehdi Köseoğlu, Eğitim, kahvaltı, ye 
mek ve servis ücretlerinin Marmara Bölgesine gö
re çok ucuz olduğunu söyledi.

Mehdi Köseoğlu yaptığı açıklamada, okulda 
görev yapan eğitimcilerin çok değerli öğretmenler 
olduğunu vurgulayarak, verilen eğitim düzeyinin 
de yüksek olduğunu sözlerine ekledi. Köseoğlu, 
1993 -1994 öğretim, öğretim yılı eğitim, yemek, 
kahvaltı ve servis ücretlerini şöyle açıkladı.
SINIFLAR
Ana sınıfı
İlkokul 1-2-3-4-5
Orta hazırlık 
Orta 1-2-3
YEMEK ÜCRETLERİ
Ana sınıfı : 
İlkokul snf.
Hazırlık ve orta :
KAHVALTI ÜCRETLERİ

EĞİTİM ÜCRETLERİ
9 milyon lira
13 milyon 500 bin lira
17 milyon 800 bin lira
17 milyon 800 bin lira

£ ithal sığırlara yakın takip
. Bakanlığı’nca çaaıln iha- 

leler sonucunda “Tikveşli 
M Oruçoğlu, Sütaş” gibi ö- 

zel şirketlere verilen kre- 
k dilerle ithal edilen camız, 
ityl lık boğa’lar ve sığır’lar, 
p Gemlik’te bulunan çeşitli 

I çiftliklerde kontrol altına 
. j alınıyorlar. 8 yıl vadeyle 

faiziyle birlikte 10 milyon 
’ liraya getirtilen ve öde- 

melerinin 2 yıl sonra ya- 
ılması nedeniyle oldukça 

ı h kârlı olan ithal sığır ve 
boğa, ithali, Gemlik ve 

ı i köylerinde açılan 13 çift
likte gerçekleştiriliyor.

Gemlik’te Danış E- 
. kim Çiftliği, Umurbey’de 

1, Fıstıklı’da 4, Armutlu’- 
da 6, Kurşunlu’da da yi
ne 1 çiftlikte gerçekleşti
rilen ithal sığır ve boğa 
bakım ve beslemesi, mali
yet bakımından da ucuza 
geliyor. Devletin uzun va
deli kredisine karşın gün

de bir sığırdan yaklaşık 
25 ile 35 litre arasında 
süt alınırken, Gemlik İl
çe Tarım Müdürlüğü yet- 

' kilileri bu hayvanların it
halindeki amacın bol süt 
aliminin yanı sıra kültür 
nkı hayvanların sayısının 
artırılması ve süt işletme
cilerinin çoğalması oldu
ğunu söylediler.

Öte yandan, bir açık
lama yapan İlçe Tarım 
Müdürlüğü yetkilileri it
hal hayvanlara suni to
humlama yöntemi yapıl
ması nedeniyle de elde e- 
dilen yavruların kaliteli 
olduğunu, bu yüzden, bir 
kaç sene içinde kendi hay 
vanlanmızı yetiştirebile
ceğimizi belirttiler. Yetki
liler, kaliteli hayvan ve 
bol süt ihtiyacının bu yol
la karşılanabileceğini vur 
guladılar.

Erkan Mutman il 
başkanlığına aday

SHP’nin 8 Ağustos’ta yapılacak il kongresinde 
başkanlığa soyunan aday sayısı üçe yükseldi. Ka 
dir Hayıroğlu ve Mithat Kırayoğlu’ndan sonra 
önceki günde Gemlik, ilçe eski Başkanı Erkan Mut 
man aday olduğunu açıkladı.

Osmangazi ilçe merkezinde beş ilçe başkam ve 
bir grup delegenin katılımıyla adaylığını açıkla 
yan Mutman, hedefinin solda birleşmenin gerçek 
leştirilmesiyle SHP’yi Bursa’da birinci parti yap 
mak olduğunu söyledi.

DÜZELTME

Geçen haftaki sayımızda yayınlanan Gemlik De 
mokratik Sol Parti ilçe kongresi ilanında 2ncitop 
lantımn bir hafta sonra tekrarlanacağı yazılmış 
olup, doğrusu aynı günü ve saat 14.00’de yapıîa 
cağı düzeltilir.

UMURBEY’DE ACELE
SATILIK KOMPLE 

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI

ÇOK KELEPİRE VERİLECEKTİR.

Kumla’da Anıt mezara İBRAHİM ÜRE TEL : 31312i

4 milyon
6 milyon
7 milyon

500 bin lira 
lira
500 bin lira

Ana Sınıfı : 1 milyon 500 bin lira
SERVİS ÜCRETLERİ ‘•nnp B? V- ;-4
Bütün Sınıflar : 5 milyon lira
İlkokul sınıflan: 1 milyon 800 bin lira

yor. Erdoğan, her gün or
talama 100 adet kitap sat
tığını belirterek, “Hem 
ben hem kitapları alıp o- 
kuyanlar kazanıyor” dedi

K. Kumla Yunuslar 
parkının hemen karşısın
da kitap satışlarını sür
düren Nurettin Erdoğan, 
kitapları incelemeye ge
len herkese “Bir Kitap 
10 Televizyon Kanalına 
Bedeldir” dediğini söyle
yerek, “Kitap okumak sa
nattır. Bizim halkımız i- 
se bu sanatı en az bece
rebilen bir halk. Buna 
rağmen Kumla’h yazlıkçı 
lardan gördüğüm ilgi be
ni memnun ediyor” diye 
konuştu.

nacaktır” dedi. Anıt Me
zar 50 milyar liraya mal 
olacak.

Umurbey Belediye 
Başkanı Pars Dönmez de, 
önümüzdeki günlerde tüm 
ülkenin ilgi odağı haline 
gelecek olan beldesi için 
şuan stresli ve hareketli 
günler geçiriyor. Çarşı 
Meydanı düzenlemesinin 
yanında, genişletme çalış 
maları deva meden yolun 
bitirilmesi için uğraş ve
ren Dönmez, ışıklandırma 
çalışmalarıyla beraber 13 
milyar liraya mal olacak 
yolunda aynı tarihte açıl
masını istiyor.

TURAN TİCARET
TRAFİK TAKIP, SİGORTA EMLAK, OTO 

ALIM SATIMI İLE EMRİNİZDEDİR.
ÇOK ACELE KORDON BOYUNDA KELEPİR 

3 DAİRE BİRDEN SATILIKTIR.
ENGÜRÜ’DE 35 AĞAÇ ZEYTİNLİK
TAAMES MARKA KAMYONET 8500 SATILIK
KİRALIK BÜROLAR

TEL : 39029

Divan Pastanesi Karşısi Kat 1 GEMLİK

Devren Satılık

Körfez
HAFTALIK SİYA®! GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütün Cm. 11.000 TL.

icra ve Mahkeme İlanlan Cm. 5.000 TL.

Zayi İlanlan 50.000 TL.

Dernek Kongre ilanlan 200.000 TL.

Kooperatif Kongre İlanlan 300.000 TL.

Tüzük İlanlan 1.000.000 TL.

ABONE

Yıllık 100.000 TL.

Alt: Aylık 50.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya 
yayınlanmasın geri verilmez.

Gazetemiz basın ablak yasatma uymafia taaffliM t 
eder. L

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

KAYIP

Bursa Trafik Müdürlüğünden almış olduğum 
Profosenel ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Nihat BAŞTÜRK

KAYIP

Artvin Borçka Nüfus Müdürlüğünden aldığım 
Nüfus cüzdanımı ve SSK kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Sami AYDIN

işi DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE ÇALIŞIR 
VAZIYETTE KONFEKSİYON MAĞÂZASI

TEL : 35019 1 Nolu Cadde GEMLİK

SATILIK
LÜKS DAİRE

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

TEL : 34941 GEMLİK

ilan ve reklamlarınız için 
bizi arayın

KÖRFEZ REKLAM
TEL : 31797 GEMLİK



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜRÜ 
KADRÎ GÜLER

YIL 21 SAYI 971 FİYATI 2000 TL. KDV Dahil
KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.
I®*-® 3e-fflC ae-gcae-g. 3toSB3B?ac2MC3EeeSS36^S53MEt

YÖNETİM MERKEZİ : |
İstiklal Cd. Gürçay Pasajı Tel : 342S8 GEMLİK j 

DİZGİ VE BASKI
Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi TM 31797 ■ 

astlar

3 AĞUSTOS 1993 SALI SAYFA . 4

Kamulaştırma İlanı
Bursa-Gemlik ilçesi Hisar Mahallesinde tesis ettirilecek olan, 34,5 KV’luk Gemlik II. TM. (Azot 

Sanayi)-Borçelik Enerji Nakil Hattı güzergahında bulunan Piyon yerlerinin kamulaştırılması, hat 
tın altında kalan sahalar üzerinde de kamulaştırma yolu ile irtifak hakkı kurdurulması 2942 sayılı 
kanunun 6. maddesinin son fıkrası uyarınca TEK Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca 26.1.1993 
gün ve 2-59 sayı ile kararlaştırılmıştır. Gemlik Kıymet Taktir Komisyonunca 9.4.1993 tarihinde 
taktir edilen kamulaştırma bedelleri malikleri adına Bursa ili, Gemlik ilçesi Ziraat Bankası Şu 
besine 1.7.1993 tarihinde yatırılmıştır.

Bu itibarla;
1) ilgililerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Müessesemize müracaatla nzaen tapu mua 

melesi yaptırmamaları halinde 2942 sayılı kanunun 16. ve 17. maddelerine göre gayrimenkullere 
el konacağı,

2) Dava vukuunda husumetin TEK Genel Müdürlüğüne yöneltileceği 2942 sayılı Kanunun 13/b 
maddesine göre tebliğ olunur.

Kamulaştırmaya Tabii Gayrimenkullerin;

îli : BURSA ilçesi

paft
Maliki Hiss

: GEMLİK
irtifak

be.tl. kam.mik.
kam. 

m2 bed.tl.
a ada parsel 
e no no no m2 alanı

irtifak 
m2

Türkiye Gübre San. A.Ş. Tam 52 616 50 44.3560 6028.17 10.850.706 134.44 4.033.200
Türkiye Gübre San. A.Ş. Tam 52 617 52 82.5576 10.347.07 18.624.726 123.05 3.619.500
Borusan Birleşik Boru Fab.AJŞ. Tam 54 566 38 4.8835 2090.26 3.762.468 43.95 1.318.500
Borusan Birleşik Boru Fab.A.Ş. Tam 54 566 12 576 307.07 552.726 — —
Borusan Birleşik Boru Fab.A.Ş. Tam 54 675 33 102535.71 4496.57 8.093.826 79.03 2.370.900

işçi memur ayaklandı
peşinde koşan memurlarda bu yöndeki taleplerini 
çeşitli eylemlerle yinelediler.

Hükümetle yürütülen toplu sözleşme görüşme 
terindeki tıkanıklığı protesto eden işçiler toplu vi 
ziteye çıktılar. Bursa ve bölgesinde yaklaşık 5 bin 
işçi toplu viziteye çıkıp daha sonra yeniden işba 
şı yaptılar. Büyükşehir Belediyesinde ve Gemlik 
Belediyesinde çalışan Tüm-Bel-Sen üyesi memur 
ar başkanları toplu sözleşme masasına davet et 
tiler. 1

Gemlik’te cuma günü hem işçi hem de memur 
eylemlerine sahne oldu. TÜGSAŞ’ta çalışan Petrol 
İş Sendikasına üye 200 işçiyle TEK’te çalışan 25 
ve Karayollarında çalışan 50 işçi SSK Hastanesin 
de viziteye çıktı. İşçiler gruplar halinde yürüye 
rek SSK Hastanesi önünde birleştiler. Gemlik’li 
işçilerin eylemi vizite kağıtlarının hastaneye tes 
lim edilmesinden sonra sona erdi.

Öte yandan Gemlik Belediyesinde çalışan yak 
laşık 100 memur Belediye Başkanlannı toplu söz 
leşme görüşmesi yapmaya davet ettiler. Bir gün 
lük oturma eylemi yapan Tüm Bel-Sen’e üye me 
murlarm eylemi öncesinde okunan bildiride tek 
taraflı maaş belirlemesine karşı çıkılarak Belediye 
Başkanları demokrasinin gereği olarak toplu söz 
leşme masalarına davet edildi. Gemlik’li memurla 
rm eylemi mesai saati sonunda olaysız noktalandı

işçiler 1 ay daha bekleyecek
rine, geçtiğimiz Pazartesi günü Ankara’ya K giden 
Petrol-İş Sendikası işyeri baş temsilcisi Muzaffer 
Baylar, İdari Sekreter Nuri Han ve işçi temsilcisi 
Ülkü Değirmencioğlu, Sümerbank Genel Müdür 
Yardımcısı Hüseyin Avni Kutay ile yaptıkları gö
rüşmeden umutlu ayrıldılar.

İki gün süren görüşmelerde, Kutay’m Hükü
metin kaynak artırımının Ağustos ayında gerçek
leştireceğini, bu kaynağın gelir gelmez işçilere ak
tarılacağım söylemesi üzerine Gemlik’e umutlu 
gelen temsilciler, işçileri ve Sendika yetkileri Ge
nel Müdürlüğe verilen son şans olduğunu vurgu
layarak, işçilerin esnaf önüne çıkamadıklarını bu 
yüzden iyice mağdur duruma düştüklerini belirtti
ler.

2 Çocuk daha boğuldu
ara kayboldu. Talihsiz gencin cesedi daha sonra 
çıkartılabildi.

2ncl boğulma olayında İse ailesiyle birlikte Kum 
saz’da bulunan 10 yaşındaki VVural Demirhan 
ise. Çadırlar mevkiinde tek başına yüzmeye başla 
dı. Ancak fazla açüan Vural, geri dönmeyi başa 
ramayınca sulara gömüldü. Talihsiz çocuğun cese 
dİ saatler sonra bulunabildi.

I GEMLİK TE EVİENİN |
£ ÖZEL ÇOCUK BAHÇESİ - KAPALI GARAJ - < 
ğ BİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME YERÎ - < 
$ GUSULHANE . EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR £ 
gF TESİSLERİ £
S 20 MİLYON PEŞİN - 2 MİLYON TAKSİT 2
S 98 m2 80 MİLYON 6 VE 12 AYDA 2

TESLİM £
9 GEMLİK - KUMLA -
gf ŞAHANE
9
| Yaprak

Gemlik : PPT karşısı

KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel : (251)85773 J 
gF BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2 40 
§ İNEGÖL : Lazlar Cammiyanı Tel : (253)34949 2 

0F İZMÎT : Fethiye Cd. Özsoy İşhanı Kat 2 £
9 Tel : (9-21)218643 29 9

ESKİŞEHİR : Hamamyolu Tel ; '9-22)336362

K A Y I p

ARMUTLU DA SATILIK 
DAİRELER

Ticaret
Tel : (9-251) 21736

Gemlik Tekel Müdürlüğünden almış olduğum 
Tekel defterimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Erhan SÜZER

9 9
9 ~ £EMRE KUNDURA
£ KALİTEDE GÜVENCE DEYİNCE AKLA £S EMRE KUNDURA GELİR £
£ GELİN GÖRÜN VE GÜVENİN
S O SÎZE HEP GÜVENİYOR £

E EMRE KUNDURA |
9 TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA J
£ ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR

EMRE KUNDURA SÎZLERE £
$ SEMPATİ VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP 9K HİZMETİNDE GÜVEN VERMEKTEDİR. 9t 1
ı s
t EMRE KUNDURA 2
E PAZAR CAD. NO. 1 GEMLÎK’DE DIR. 9
9 9

Enişte Bakandan iki günlü
MARMARA'NIN KURTULUŞU

Tüm Marmara Denizinin kurtarılması iç; 
program hazırladıklarını belirten Akçalı, “Bu ı 
maçla önümüzdeki gnülerde İstanbul’da geniş b 
yutlu bir toplantı düzenleyerek Marmara Denizir 
kıyısı olan tüm illerin Vah ve Belediye Başkanla 
ile konuyu enine boyuna tartışıp öneri ve çözül 
yollarını araştıracağız. Gemlik’e gelmeden önce İ 
tanbul’da “Temiz Kıyılar” kampanyası başlattın 
Bu kampanya tüm sahil kesimlerine kaydınlacal 
tır.” diye konuştu.

Orhaneli Termik Santralının desülfirizazyo 
ünitesini kurma taahhüdüne karşın, fabrikam 
mahkeme kararıyla durdurulduğunu kaydeda 
Çevre Bakanı Akçalı, yasalara saygılı oldukların 
bildirdi. 1993 yılında Çevre Bakanlığı olarak teme 
hedeflerinin çöp konusu olduğunu bildiren Akçalı 
İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde sis 
tem arayışında olduklarını bununda özel sektörle; 
eliyle Yap-İşlet-Devret modeliyle yürütülmesinde! 
yana olduklarını söyledi. Akçalı, “Bunu yerli ya
bancı firmalar ortaklık şeklinde organize edebilir 
ter. Bu konuda Fransız, İtalyan ve Almanlarla ve 
de Dünya Bankası ile görüşmelerimiz devam edi
yor. Pazartesi günü Alman Çevre Bakam ile Anka
ra’da geniş boyutlu bir toplantı yapacağız. 1994 yı
lı Ocak ayından itibaren İstanbul, Bursa ve İzmir 
ağırlıkta olarak bu projelere ağırlık vereceğiz” diye 
konuştu.

Bursa’da kaliteli ithal kömürün kullanılması 
sonucu hava kirliliğinde azalma olduğunu vurgu
layan Akçalı, doğal gaza geçilince bunun kökten 
çözümleneceğini öne sürdü. 1993 te dumansız ve o- 
lumsuz kış parolası ile hareket edeceklerini belir
ten Bakan, Valiliklere Eylül ayından itibaren ithal 
kömür kullanılmasıyla ilgili genelge gönderileceği
ni söyledi.

Sahile sınır belediyelerin kurdukları arıtma
ların biyolojik, kimyasal ve fiziksel olarak dört dört
lük bir şekilde projelendirilmesi gerektiğini belir
ten Bakan Akçalı, “Çevreyi ve denizi kirleten atık
lar sorununu yeni bir anlayışla ele alma zamanı 
gelmiştir. Bununda başarıya ulaşması için halkın 
bilinçli davranması gerekir. Çevre olayı ülkemi^ 
gündeme yeni girmiştir” dedi.

NURCULUK KONUSU
Hakkında basmda çıkan Nurculuk iddiaları ü- 

zerine de açıklama yapan Akçalı “Yazılanlar yazıt 
dı. Bu konuda istifa edenler geri döndü. Basında 
yazılanları hep birlikte okuduk. Bu konuda yeni bir 
yorumag erek görmüyorum. Sayın Cumhurbaşka
nımız Çankaya’ya çıktığında ilk siyasal kabulün
de Manisa heyetini kabul etti. ManisalIların birlik 
ve beraberliğini kendisi de takdir etti. Bu konulan 
yeniden gündeme getirmek istemiyorum” dedi.

Daha sonra Gemlik Kaymakamı Orhan işini 
makamında ziyaret eden Akçalı’ya Kaymakam Or
han Işın, ilçenin sorunları hakkında geniş açıkla
malı bir dosya sundu. Buradan DYP ilçe binasına 
geçen Akçalı DYP İlçe Başkam Yüksel Yıldırım, 
Belediye Başkanı Nezih Dimili ile görüşüp ilçe so
runları hakkında bilgiler aldı. Devletin bütçesinin 
yüzde 65’inin ensonel giderlerine ayrıldığını yüzde 
30’unun faizlere gittiğini, kalan yüzde 5 ile yatırım 
yapıldığını bildiren Akçalı “Bunun çareside ağır o- 
luyor. Başbakan Çillerim acı reçete uygulayacağım 
demesindeki esas espri de budur” diye konuştu.

Daha sonra K. Kumla’ya geçen Çevre Bakanı 
Akçalı, burada K. Kumla, Narlı, Karacaali Çevreyi 
Koruma Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başka
nı Ali Güleç ile bir görüşme yaptı. Demek Başkanı 
Güleç’i ve çocuk ve yaşlılardan oluşan çevre koru
ma ekibini ziyaret eden Bakan, yapılan çalışmalar
dan dolap Demeğe teşekkür etti. Demek Başkanı 
Güleç’te Bakan Akçalı’ya tatil yöresinin tüm çevre 
sorununun giderilmesi için kendilerine bir çöp a- 
racı ve sinek öldürme makinası istediğini bildirdi.

Hız ve Alkol ölüm getirdi
nnda alkollü sürat yapma nedeniyle elektrik dire 
ğine çarptı. Kazada araç sürücüsü Özkan Akın 
hayatım kaybederken, arabada bulunan arkadaşı 
Kadir Bayık (27) ağır yaralı olarak Bursa Devlet 
Hastanesine kaldırıldı.

öte yandan, Jandarmanın olay yerinde yaptığı 
araştırmada kaza yapan aracın içinde 1 adet ruh’ 
satsız 7.65 mm. çapında Vizör marka silah, bulun 
du. Olayla ilgili soruşturma devam ediytitr.



| K. KUMLADA HUZUR
İ OPERASYONLARI
I * Diskotek, taverna gazinolar, sık

sık kontrol ediliyor, kimliksizler I 
gözaltına alınıyor.

’ K.Kumla tatil beldesinde jandarma ekipleri ta 
E . rafından yürütülen huzur operasyonları aralıksız 
L devam ediyor. ,

Tatil beldesine gelen, yazlıkçıların huzur ve gü 
yenliğini sağlamak daha iyi bir tatil yapmalarına 

■ I yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen operas 
yonlarda, tüm umuma açık yerlerde vatandaşlar 

|. didik didik aranırken, ruhsatsız, tabanca taşıyan, 
I kimliksiz gezen ve şüpheli tüm şahıslar gözaltına 
' alınarak yasal işlemlerden giçiriliyor.

Geçen hafta yine Jandarma Yüzbaşı Mehmet Ay 
din, eşliğinde aramalara katılan ekipler özellikle 
gençlerin büyük ilgi gösterdikleri Paradisso Disko 
ve 'tavernalarda aramalar yaptılar. Bu aramalar 
da herhangi bir olaya rastlanmazken, üzerinde

• oyuncak tabanca bulunan ve kimliksiz gezen yak 
laşık 50 kişi gözaltına alınarak daha sonra serbest 
bırakıldılar.

Devamı Sayfa 4’te

İL KONGRESİNDE ERKAN MUTMAN 
SEÇtT.EMKDt

SHP İl Başkanı
Mehmet Kırayoğlu

SHP’nin 4ncü olağan il kongresi Mithat Kıray 
oğlu’nun zaferiyle sonuçlandı. Kırayoğlu, 597 de 
legeden 512’sinin sandık başına gittiği kongrede 
358 oy alarak yeniden başkanlık koltuğuna otu 
turken, Erkan Mutrnan 138, Kadir Hayıroğlu 9 
oy aldı.

Bunsa Yazıcıüğlu Sinemasında gerçekleşen ve 
suçlamalı, yuhalamak, sert tartışmaların yaşandı 
ğı kongrede 24 kişilik il yönetim kurulu üyeliği 
için 58, 24 kurultay delegeliği içinse 55 partili ya 
nştı. Bu arada, söz hakkını adayların konuşma 
sândan! sonra kullanmak isteyen PM üyesi Güler , 
Buğday ile divan başkam Mehmet Gülcegün, bir 
birlerine ağır suçlamalarda bulundular.

Çarşaf liste yönteminin kullanıldığı SHP kçngre 
Devamı Sayfa 3’te

DSP’de Başkan 
Kemal Yeşildal

Yazısı Sayfa 3 te

BDP’den Fakirlere Yardım
Büyük Değişim Partisi Gemlik ilçe Teşkilatı yap

tığı toplantıda aldığı kararla ilçede bulunan fakir 
ailelere ekmek ve yakacak yardımı yapacaklarını 
söylediler.

Devamı Sayfa 4’te

ALMANYA NOTLARI (2)

Bulgaristanda iş Hayatı Canlı
Kadri Güler

Jirkov’un kışlık malikhanesindeki geceden son
ra Kristal sokakta Mustafa Fahri Bayram’a ait 
işyerini bulmak bu kez zor olmadı.
■ Bir gece önce gittiğimiz aynı sokağın bir kaç 
ev ötesinde iki katlı basit bir bina işyerine! dönüş 
türühnüş.

Kristal sokak Bulgaristandaki özel sektöre geçi 
şin çok tipik bir örneğini sergiliyor. Köşede J>ir 
Türk’e ait çay-kafe, yanda birhane, yanında griyim

Devamı Sayfa 2’de A

ENGÜRÜCÜK KÖYÜNDE 1 ÖLÜ 6 YARALI

Kazalar Bitmek Bilmiyor
Karayollarında kaza uğursuzluğu bitmek bilini 

yor, geçtiğimiz cumartesi günü Engürücük köyü 
mevkiinde meydana gelen 2 ayn kazada 1 kişi 
yaşamım yitirirken 6 kişide ağır yaralandı^

İlk kaza saat 19.00 sıralarında Engürücük köyü
Devamı Sayfa 3’te

Toplantılar 15 günde bir yapilacak

Belediyeler Birliği
Gemlik te Toplandı

Bursa Belediyeler Birli
ği Encümen Toplantısı 
Gemlik’te yapıldı. Tek 
maddelik gündem ile top
lanan Encümen’in Baş
kanlığını Bursa Büyükşe- 
hir Belediye Başkam Teo
man Özalp yaptı.

Gemlik Belediye Baş
kanı Nezih Dimili’nin ma
kam odasında düzenlenen 
toplantıya, Umünbey Be
lediye Başkanı Pars Dön
mez, Nilüfer Belediye Baş 
kanı Ziya Güney, Keleş 
Belediye Başkanı İbrahim 
Türkmen katıldılar.

İnegöl Belediye Başka

nı Cemal Arık; Yenişehir 
Belediye Başkanı Sadet
tin Sarcan, Orhaneli Be
lediye Başkanı Gürel Yıl
dız ve Güısu Belediye 
Başkam Ferruh Kaya ma 
zeret öne sürerek katılma 
dılar.

Gündemde bulunan Ka 
padokya’da bu ay içinde 
düzenlenecek olan bilim
sel toplantıya katilim ko
nusu yeterli başvuru ol
maması nedeniyle iptal e- 
dildi. Basına kapalı ola
rak yapılan toplantıdan 
sonra bir açıklama yapan

Büyükşehir Belediye Baş
kam Teoman Özalp, bi
limsel semineri yeterli ta
lebin olmaması için red
dettiklerim belirterek ile
ride .tekrar gündeme ge
lebileceğim söyledi.

Gündeme alınması ge
reken koîıular hakkında 
bildirilen görüşler doğrul
tusunda TSE ile Beledi
yeler Birliğine üye Bele
diyeler arasında bir pro
tokol uygulanması ye TSE 
hakkında geniş bilgi a- 
lınmak üzere bir sonraki 
■toplantıya Bölge Müdürü

Cemal KIRGIZ

Salih Zeki Mısır'ın encü
mene davet edilmesi ka
rarlaştırıldı.

Bu arada daha önce En 
cümene üye belediyeler ab
rasında yapılan toplantı
ların bundan böyle Birli
ğe bağlı diğer belediyeler
de de yapılması ve ayda 
bir olan sürenin iki hafta
da bir Salı günlerine in
dirilmesi onaylandı. Buna 
göre bundan sonraki top
lantı sıralaması şöyle o- 
luştu. Karacabey, İznik, 
Orhangazi, Görükle, Ye- 
niköy ve Zeytiribağı.

Genç Aşıklar işi 
İleri götürmüşler

Gemlik’e bağlı K. Kum
la Beldesi’nde meyda
na gelen olayda genç a- 
şıklar 17 yaşındaki Ah
met Sunar ile 14 yaşında
ki Işıl Altındağ birbirle
rinin olduktan sonra, kı
zın- babası Nihat Altın
dağ'ın şikayeti üzerine 
yakalandılar.

Önceki gece birlikte 
Bursa’ya gezmeye giden 
iki genç burada bir süre 
gezdikten sonra K. Kum- 
la’ya döndüler. Bu arada 
samimiyeti artıran genç
ler, Ahmet Sunar’ın aile
sinin kaldığı Siteler Ma- 
hallesi’ndeki yazlıklarının 
alt katında sevişerek bir
birlerinin oldular.

Buradan saat 02.00 sı
ralarında ayrılan Sunar 
ve Altındağ, arkadaşları 
Sedat Öztürk’ün 16 YP

Devamı Sayfa 4’te

Kumla kovboyu 
yakayı ele verdi

Gemlik’e bağlı K. Kum
la tatil beldesi’nde aşka 
gelerek havaya ateş eden 
18 yaşındaki Kenan Altm 
kisa sürede yakalandı.

Önceki gece saat 03.00 
sıralarında K. Kumla 
Çamlık mevkiinde havaya 
4 el ateş ederek kaçmaya 
çalışan Kenan Altın, ya
pılan ihlbar üzerine kısa 
sürede 7.65 mm. çapında 
Astra marka ruhsatsız si
lahı ile yakalandı.

Alkollü olduğu tçsbit 
edilen Kenan Altın yapı
lan sorgulamadan sonra 
çıkarıldığı mahkemece tü 
tuklanarak cezaevine gön 
derildi.

Kaymakamlık kararı 

'‘Her türlü 
tabanca yasak’

Gemlik’te meydana ge
len silahla ateş etme olay 
lannın ve gasp’a teşebbü
sün artması üzerine Gem
lik Kaymakamlığı’ndan 
yapılan açıklamada o- 
yuncak tabanca adı al
tında satılan her türlü 
gazlı veya havalı, taban
calar ile görünümü haki
ki tabancayı andıran yi
ne her türlü tabanca, ya
mçı, yakıcı, gözyaşartıcı 
ve bayıltıcı spreyler ya
saklandı.

Gemlik Kaymakamı Or-
Devamı Sayfa 3’te

Sprey çetesi 
yakalandı

Yaztst Sayfa 3\e

Gürkan Sayin 
Yakalandı

45 gün önce sınır an
laşmazlığı nedeniyle tar
tıştığı köylüsü Nail Şe- 
ker’i (41) kurşun yağmu
runa tutarak ağır yara
layan ve olaydan soma 
kayıplara karışan Gürkan

Devamı Sayfa 4’te

Kimsesiz inşaat işçisinin 
feci sonu

Alkol ölüm getirdi
Geçimini inşaat işçiliği 

ve balıkçılık yaparak sağ
layan kimsesiz Nuri Er
giri (47) geçirdiği trafik 
kazası sonucu feci şekil
de öldü.

Geçtiğimiz gün saat 
09.00 sıralarında Gemlik

•Devamı Sayfa 3’te

Karsak Deresine
Yeni Düzenleme

Orhangazi’den gelerek Gemlik Körfezi’nde bu
luşan Karsak,Deresinin 600 metrelik bölümünün 
ıslah çalışmaları başladı.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürü Seher Ay 
yaptığı açıklamada ilk etapta derenin temizlenme 
çalışmalarının yapılacağım belirterek, bu temizle
menin her yıl su taşmalarını önlemek için periyo
dik olarak yapıldığını kaydetti. Ay, “Mimari’de Ve
nedik tarzı denilen uygulamayı Gemlik’te yapmak 
istiyoruz. DSİ’den kodlama istedik. Bu kodlamaya 
göre Fen İşleri Müdürlüğü olarak proje hazırladık.

Devamı Sayfa 4’te

Turan Tayan
DYP‘yi Ziyaret etti

DYP Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan ilçemize gelerek İlçe Başkanı Yük
sel Yıldırım ve parti yöneticileriyle bilgi alışveri
şinde bulundu, sorunları dinledi.

İlçe ve köylerinin sorunlarının en kısa sürede 
çözümlenmesi için aralıksız çalıştıklarını vurgula
yan Tayan, yerel seçimlere 7 ay kala Gemlik’in ya
nı sıra Umurbey, Armutlu, K. Kumla ve Kurşun
lu’da mutlaka kazanılması gerektiğini söyledi.

Devamı Sayfa 4’te

TAŞI GEDİĞİNE

9
9
9
9

S5

9

AR - NAMUS...
İRTİKAP, İHTİLAS, RÜŞVET, VURGUN,
SOYGUN, SAHTEKARLIK, HIRSIKLIK, ZİNA. ®
ESKİDEN YÜZ KIZIRTICi FİİLLERDİ. 
ŞİMDİ...
YÜZ AĞARTAN...
YÜZ GÜLDÜREN...
YÜZ GÜLDÜKTEN...
AR-NAMUS?..
OOOOO. TERTEMİZ...
AYNA GİBİ...

%nan TcuneA
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ALMANYA NOTLARI <2>

Bulgaristanda

! eşyaları satan küçük bir dükkan, otel, diskotek...
Sokak cıvıl, cıvıl, insanlarda bir hareket vitrin 

; lerin önü, kafeler insan dolu..
Gıda ve giyim eşyası satan mağazalarda aradı 

ğmız şeyi bulmak zor. Raflarda tek tük mal 
var. Bakan çok ama alan yok. Bulgaristanda mal 
sıkıntısı göze çarpıyor. Bunu fırsat bilen girişimci 

1 Tüıkler ise adeta burayı istila etmişler. Her yer 
de bir türk mağazasına rastlamanız mümkün.

i Sözü Elif A.Ş.’den açmışken değineyim. Gemlik 
li müteşebbis Mustafa Bayram, bir bisküvi fahri 
kasının bayiliğini üstlenmiş, diğer gıda maddele 
rinide yanına ekliyerek Haskova çevresinde dağı 
tim ağını kurmuş. İşlerden memnun olduğunu za 
manla daha da iyi olacağım söylüyor.

Bulgaristandaki İkinci günümüzde, Kristal so 
kakta eski bir gümrük muayene memuru ile ta 
niştik. 986’da görevinden ayrılmış, Bulgaristanın 
demokrasiye geçmesiyle de buraya gelip gitmeğe 
başlamış. Bulgaristanda neyin nerede olduğunu 
bildiğini, bu konuda üzerine kimsenin bulunma 
dığını iddia ediyor.

Bizim eski gümrükçü bir büro ve bir Türk ter 
cüman bulmuş. Bürosuna giriyoruz derme çatma 
iki masa iki sandalye, her yer . dağınıklık içinde. 
Konuşmalarda Tüıkiyeden bin adet mayo getirip 
sattığım öğreniyoruz. Mayoların bir kısmı ise ku 

; tu içinde..
1977 yılında gördüğüm Bulgaristan ile bugünkü 
Bulgaristan büyük değişim yaşıyor. Yalnız 

işsizliğin çok yaygın olduğu, yaklaşık 700 leva o 
! lan aylıkla geçinmenin zor olduğunu, tüketim öz 
lemi, eğlence bilhassa gençleri fuhuşa sürüklüyor. 
Kadın için Bulgaristan’a giden erkeklerin sayısı 
mn birhayli fazla olduğunu görüyoruz ve duyuyo 
ruz. Tabii bunların büyük çoğunluğu iş için bura 
lara gidiyorlar güya..

SATILIK FABRİKA
15 Haziran saat 15.00 sıralarında Romanyaya 

doğru yola çıkıyoruz. Çıkış kapımız Rusçuk sınıra 
30 km. kala karnımız iyice acıkıyor. Sürekli yolda 
yız hiç mola vermedik. Karşımıza koca harflerle 
yazılı bir Türk lokantası çıkıyor.

Sıcak. Türk yemeklerine iki günde hasret kal

iş Hayati Canlı
Kadri Güler

dik. Hemen park ediyoruz ve sıcak çorbayı has 
retle kaşık çalıyoruz.

Tavuksuyu çorbanın ardından taskebabı ve pi 
lav geliyor. Karnımızı doyururken Türk Tır’ları 
yanaşıyor kapıya. Lokanta kalabalıklaşıyor. Hesap 
isterken işleticinin çok genç bir İstanbul’lu oldu 
ğunu görüyor ve sohbete dalıyoruz.

Bulgaristan’da iki gün kaldığımızı ve konserve 
fabrikası aradığımızı ancak bu konuda yeterli bil 
giyi toplayamadığımızı söylüyoruz. İşe bakın sı 
mr kapısına birkaç km. kala aradığımız kısmet 
ayağımıza geliyor..

15 km. ileride aradığımız oır fabrikanın bulun 
duğunu öğreniyoruz. Bir rehber ile fabrikaya ha 
reket ediyoruz.

Koca bir fabrika, içeride birkaç işçi, tembel 
tembel çevreyi toparlamaya ve badana yapmağa 
çalışıyor. Bizi görünce yaklaşıyorlar. Fabrikayı 
gezmek istediğimizi söylüyoruz, izin alarak 
içeri giriyoruz. Fabrika eski ancak komple bir te 
sis. Herşey otomatik. Gemlik ve çevresinde böyle 
bjr konserve ve turşu imalethanesi yok. Yüksek 
ten atarak fabrikayı düşündünüzmü söylüyoruz. 
Satılık cevabım alıyoruz.

Koca fabrikaya ne isterler. Burası nasıl çalıştı 
rılır. İşçilerin maaşı nasıl ödenir, merak ediyoruz. 
Alıcı değil ama bilgi ediniyoruz. Bu sırada Mü 
dür geliyor. Bir* arada toplanıp konuşuyoruz. 3 
köye bırakmışlar fabrikayı ama çahştıramıyorlar.

Müdür fabrika ve makinayı 100 bin marka vere 
çeklerini söylüyor. Toprak dışında.

Öğrendiğimize göre fabrikayı çahştıramıyorlar. 
Satacak pazar ve işletecek para yok. Satın alma 
yerine fason mal yaptırmayı düşündüğümüzü söy 
lüyoruz. Neler yapılacağını anlatıyoruz. Fiyatları 
alıyoruz. Tekrar geleceğimizi belirterek ayrılıyoruz.

Bulgaristan konserve ve turşu piyasası dış pa 
zarda Türk pazarına büyük darbe vuracak fiyatlar 
buraya göre çok uygun. Ancak daha burayı keşfe 
den çök az insan var. Acele eden kazanacak.

Fabrikadan ayrılıp Almanya’ya değin yola koyu 
luyoruz.

HAFTAYA
ROMANYA’DAN TRANSİT GEÇİŞ

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

§5 BİSİKLET GARAJ - KURBAN KESME YERİ . 
& GUSULHANE . EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR
gf TESİSLERİ .

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

TESLİM
9

GEMLİK - KUMLA - ARMUTLU’DA SATILIR 
ŞAHANE DAİRELER

F9 Yaprak Ticaret
9 Gemlik : PPT karşısı Tel : (9-251) 21736

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

BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2' 
ı 

9> İNEGÖL : Lazlar Cammiyam Tel : (253)34949

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

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

9

1 EMRE KUNDURA
KALİTEDE GÜVENCE DEYİNCE AKLA

/g EMRE KUNDURA GELİR
GELİN GÖRÜN VE GÜVENİN

O SİZE HEP GÜVENİYOR

i EMRE KUNDURA
J TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA 

ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR.

I
EMRE KUNDURA SÎZLERE 

SEMPATİ VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP 
İl HİZMETİNDE GÜVEN VERMEKTEDİR.

EMRE KUNDURA
PAZAR CAD. NO. 1 GEMLİK’DE D®.

MATBAACILIK
Düğün - Sünnel - Nişan 

TopseoMıs
■ J. DAVETİYENİZ BİZDEN

Türkiyenin en kaliteli ve
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım
1 GÜNDE TESLİM

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tif : 31797 Gemlik



10 AĞUSTOS 1993 SALI Körfez SAYFA : 3

Alkol Ölüm getirdi
Yalova Yolu üzerinde Ka- 

;■ foğlu ■ Fabrikası önünde 
meydana gelen kazada 
Bursa’dan yüklediği kire
mitleri 14 BD 921 plakalı 
kamyon ile Yalova’ya gö
türmekte olan Dursun 
Perçin (53) Kafoğlu Fab
rikası önünde aniden bi
siklet ile önüne çıkan Nu
ri Ergin’i tüm çabalarına 
rağmen ezmekten kurta
ramadı.

Görgü tanıkları, olay 
yerinde feci şekilde yaşa-

m nı yitiren Ergin’in sa
bah saatlerinde Avcı Pet
rol Tesislerine geldiğini 
ve aşın derecede alkollü 
olduğunu belirterek, buna 
karşın bisikleti ile ters 
yönden Gemlik’e doğru 
hareket ettiğini bildirdi
ler Olayla ilgili soruştur
ma devam ederken kam
yon sürücüsü Dursun 
Perçin, Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü tarafından 
gözaltına alındı.

TURAN TİCÂRET
TRAFİK TAKIP, SİGORTA EMLAK, OTO 

ALIM SATIMI İLE EMRİNİZDEDlR.

★ KORDON BOYUNDA KELEPİR 3 DAİRE
■ A SUNĞİPEK ÜSTÜNDE 270 m2 ARSA
■ A ENGÜRÜDE 35 AĞAÇ ZEYTİNLİK
> ORjlNAL FUL OTOMOTİK 86 MODEL RENO 
★ 76 MURAT 124, TAAMES KAMYONET *

KİRALIK BÜROLAR

TEL : 39029

Divan Pastanesi Karşısı Kat 1 GEMLİK

$.$. İLKNUR KONUT 
YAPI KOOPERATİFİ 

DUYURU

S.S. İlknur Konut Yapı Kooperatifinin 27.6,1993 

tarihli olağan genel kongresi sonrasında koopera 

tifimizin kurucu üyelerinden ve yönetim kurulu 

Başkanı Kadri CAN’m kooperatifimizle resmi ve 

özel hiçbir ilişkisi kalmamıştır.

Üçüncü şahıslara duyurulur.

NOT : Üye kayıtlarımız devam etmektedir.

Gürle Iş Merkezi Kat 2 No. 92

Tel; 34937 GEMLİK

KAYIP

, Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Osman GÜZEL

AKYILDIZ
AİLE GAZİNOSU

Düğün - Nişan Sünnet Cemiyetlerine 
verlir. Rezervasyonlar devam 
etmektedir.

30039
iskele Meydanı No. 4 Gemlik

DSFDE BAŞKAN 
KEMAL YEŞİLDAL

Demokratik Sol Parti olağan ilçe kongresi geç 
tiğimiz pazar günü parti binasında yapıldı. 85 de 
leğenin oy kullandığı kongrede seçime tek listeyle 
giren Kemal Yeşildal Başkanlığa getirildi.

11 Başkam Mehmet Erdoğan’ın yanı sıra, çeşitli 
ilçelerin yönetim .kurulu üyeleri ve çok sayıda 
partilinin katıldığı kongrede Başkanlığa 1 yıl ara 
dan sonra tekrar getirilen Kemal Yeşildal yaptığı 
açıklamada, DSP ile yatıp DSP ile kalktığım be 
lirterek, «Her zaman olduğu gibi, ben ve yönetim 
kurulu üyelerim fedakarca çalışacağız. DSP layık 
olduğu yere gelecektir» dedi.

1990-1992 yılları arasında yaklaşık 2 yıl ilçe 
Başkanlığı görevinde bulunan Kemal Yeşildal, 
geçtiğimiz yıl Ağustos ayında İl yönetimi ile an 
laşmazlığa düşünce bu görevinden yönetim kuru 
lu üyeleriyle birlikte istifa etmişti. Yaklaşık 9 ay 
yönetimsiz kalan DSP ilçe örgütüne geçtiğimiz 
Mayıs ayında atamayla Ali Altıntaş getirilmişti. 
Altıntaş’ın ilçe Başkanlığı görevini kabul etmeme 
si üzerine, tekrar aday olan Yeşildal, bir yıl ara 
dan sonra tekrar ilçe Başkanı oldu. Yeşildal Baş 
kanlığındaki ilçe yönetim kurulu üyeleri ise şu 
isimlerden oluştu.

Ali Altıntaş, Haşan Çetin, Mehmet Eren, Vedat 
Emek, Eşref Eren, Ziya Altın, Serdar Hadimli, 
Asım, Kurumahmutoğlu, Nevzat Özler.

t T, delegeleri ise şöyle belirlendi
Kemal Yeşildal, Ali Altıntaş, Haşan Çetin, Meh 

met Eren, Vedat Emek, Ziya Altın, Serdar Hadim 
li, Mevlut Çakır.

SHP il Başkanı
sinde, Başkanlık seçiminin sonucu saat 01.30 sıra 
larında alındı. Rakiplerine tahminlerin üzerinde 
fark atan Kırayoğlu, «Partimiz böyle güzel kong 
relere ve çoğunluğa ihtiyaçı vardır. Dışa dönük 
mücedeleyi başlatıyoruz. Yarından itibaren herke 
se görev var» dedi.

Kazalar bitmek bilmivor
BP Benzin istanyonu mevkiinde meydana geldi. 
Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Belati De 
peli (14) adlı gençe, Bursa yönünden gelmekte 
olan Ali Şafak’m (52) kullandığı 06 H 5988 plaka 
h araç çarptı. Ağır yaralanan Depeli Bursa Dev 
let Hastanesine kaldırılırken, sürücü Ali Şafak 
jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bu kazadan yaklaşık 2 saat sonra meydana ge 
len diğer kazada ise 5 kişi ağır yaralanırken 1 ki 
şide yaşamını yitirdi. Yine Engürücük köyü ıhev 
kiinde meydana gelen kazada, Bursa’dan Gemlik 
yönüne gelmekte olan’ Ahmet Duman yönetimin 
deki 11 DD 554 plakalı otomobil aşın hız nedeniy 
le şarampole uçtu. Kazada Bursa Vatan Hastane 
sine kaldırılan Emine Duman (75) tüm çabalara 
rağmen kurtarılamadı. SSK Hastanesine kaldın 
lan Ahmet Duman Sebahat Duman, Mustafa Du 
man, Musa ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldı 
rılan Çevriye Yüce’nin sağlık durumlarının iyiye 
gittiği öğrenildi.

Her türlü tabanca yasak
han Işın tarafından yapı
lan yazılı açıklamada, 
Gemlik’te devam eden hu
zur ve güvenliğin kimse 
tarafından bozulamıyaca- 
ğı belirtilerek, insanlara 
zarar verebilecek her tür
lü silah ve benzeri aletle
rin İl İdaresi Kanununun 
32. nci maddesi Ç fıkrası
na göre ilçe sınırları için
de satışı ve taşınması ya
saklandı.

Kaymakam Orhan Işın, 
yapılan ilan ve verilen 15 
■günlük süreye rağmen 
sözkonusu tabanca ve 
spreyleri satan veya taşı
yanlar hakkında İl İdare
si Kanununun 66. ncı 
maddesine istinaden Türk 
Ceza Kanununun 526. 
ncı maddesine göre, adli 
işlem yapılacağını bildir
di.

KaYIP 4i(

(. .Gemlik Tekel Müdürlüğünden almış olduğum 
Tekel defterimin kimlik kartını kaybettim.

Hükümsüzdür.

Ömer BAKİ

4‘lii Araba çetesi yakalandı
17 Temmuz 1993 gecesi Manastır Mevkii’nde 

bir arkadaşına misafir olarak gelen astsubay Meh
met Özden’e ait 24 DF 894 plakalı özel otoyu çal
dıktan sonra Bursa’daıki diğer suç ortağı tamirci 
arkadaşlarına sattıktan sonra yakalanan Hayret
tin Akdoğan ve Recep Bozkır’dan sonra İsmail Ça
palar (33) ve Abdulmuttalip İğde (31) de yakalan
dılar.

Yapılan sorgulamalarından sonra cezaevine 
gönderilen Hayrettin Akdoğan ve Recep Bozkır’ı 
ziyarete gelen İsmail Çapalar ve Abdulmuttalip İğ
de şüphe üzerine yapılan sorgulamadan sonra ya
kalandılar. Suçlarını itiraf eden sanıklar, Akdoğan 
ve Bozkır’ın arabaları1 çaldıklarım kendilerinin de 
Küçü-kbalıklı’da bulunan tamirhanelerinde bunla
rı parçalara ayırarak sattıklarını söylediler.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alı
nan sanıklar bugün mahkemeye çıkarılacaklar.

Televizyon Hırsızları yakalandı
Gemlik İskele Meydanında Hüseyin Özdemir’e 1 

ait “Rıhtım Restaurant’tan” renkli televizyon ile ' 
telefon makinası çalan 17 yaşındaki Halil İbrahim 
Topra kile kendisine yardım ettiği öne sürülen Gar-1 
son Muharrem Gündoğan (28) yakalanarak gözal-. 
tına alındılar.

Geçtiğimiz hafta Sah günü saat 02.30 sırala
rında soyulan Lokantada incelemelerde bulunan| 
nan Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lokanta 
sahibi Hüseyin Özdemir’in garson Muharrem Gün- 
doğan’dan şüphelendiğini söylemesi üzerine, Gün-j 
doğan’ı gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada hır
sızlığı Halil İbrahim Toprak’ın yaptığını söyleyen 
Gündoğan’m ihbarı üzerine, Toprak’ın evine giden 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toprak’ı eniştesi Mu
ammer Çelik’in Papatya Sokak Gül Apartmanı No. 
21 deki evinde ele geçirdi.

Suçlarını kabul eden sanıklar çıkarıldıkları 
mahkemede tutuklandılar.

Haydi Gençler başarılar

Siimarspor sezonu açtı
Bursa Birinci Amatör Kümenin güçlü takımla

rından Sümerspor 1993-1994 futbol sezonunu dü
zenlenen törenle açtı.

35 kişilik A ve genç futbolcu kadrosuyla yeni 
sezonu açan Sümerspor’da yeni transferler taraf
tarlara tanıtıldı. Açılışta konuşan Sunğipek Fabri
ka Müdürü Burhan Akça, Sümerspor’un her zamar 
centilmenliği ile tanınan bir kulüp olduğunu önt 
sürerek bu sezonda takımından aynı centilmenlik 
te başarılar beklediğini söyledi. Kulüp Başkan 
Lütfi Akın’da, genç ve kaliteli bir kadro kurdukla 
rını belirterek, şampiyonluğu zorlayacaklarını bil 
dirdi.

Sümerspor Antrenörü İsmail Tutuk’ta, 6’s 
genç takım, 2’si A takıma olmak üzere 8 yeni trans 
fer yaptıklarım ifade ederek, hem genç takımla 
hem de A takımlar düzeyinde şampiyonluk bekle 
diklerini vurguladı. Yapılan konuşmalar ve kurbaı 
kesiminden sonra sezonun ilk antremanı yapıld: 
Isınma ve kültür fizik hareketlerinden sonra çif 
kale maçla sezon açılışı tamamlandı.

Sprey Çetesi yakalandı
Gemlik, K. Kumla ve Bursa’da çeşitli şahısla] 

“Defonol Ko” isimli bayıltıcı spreyle etkisiz hal 
getirerek para, çanta, mücevher ve çeşitli değer 
eşyaları çalan ’5 kişilik çete ele geçirildi.

Gürsu ilçesinden geldikleri Gemlik’te çeşit 
bölgelere dağılan Sprey çetesi elemanları, özellik] 
yalnız halde gördükleri yaşlı bayanları Alman ma 
bayıltıcı spreyle etkisiz hale getirerek üzerlerine! 
değerli eşyalarım alıp kaçıyorlardı.

Çetenin aynıca K. Kumla’da bir eve girere 
yaşlı bir kadınla kızma sarkıntılık ettikleri, yir 
Gemlik’e bağlı Engürücük Köyünden de İnek ça 
dıkları tesbit edildi.

K. Kumla çıkışında aynı' yöntemle bir kadu 
dan çanta,çalarak Şahintepe yoluna doğru kaça 
Yalçın Durgun (17), Atilla Bâlgay (17),-..Faru- 
Şaşkın (17), Hüseyin Altaş (17) ve Cüneyt Erka 
(16) Gemlik Jandarması tarafından ormanlık ar: 
zide ele geçirildiler. Yapılan sorgulamalarında su 
lannı kabul eden çete elemanları çıkarıldıkla 
mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildile: i

KAYIP

TÜGSAŞ kimlik kartımı, Nüfus cüzdanımı ve 
Ehliyetimi .kaybettim. Hükümsüzdür.

Erol BÜYÜKKİRAZ



â SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜRÜS kadri güler
P YIL 21 SAYI 972 FİYATI 2000 TL. KDV Dahil 

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

«Rarcv*—assai)

YÖNETİM MERKBZİ :

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

Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi Tel 31797
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“YARGIM KAMPANYASI”
İlköğretim Haftasının Yaklaşması Dolayısıyla ANAP Gençlik 

Komisyonunun Hersene Düzenleyerek Geleneksel Hale Getirdi
ği Okul Araç ve Gereç Toplama Kampanyasına Tüm Halkımız
ın Katkı ve Yardımlarını bekliyoruz.

Toplanan Yardımlar Okullarda ihtiyacı Olan Öğrencilere Dağıtılacaktır.
Yardımlarınızı ANAP ilçe Binasına Bırakmanız Rica Olunur.

ANAP GENÇLİK KOMİSYONU| ADINA 

BAŞKAN
MEHMET DİNÇ

Gemlik Devlet Hastanesi Dönersermaye 
Saymanlığı Satın Alma Komisyonu

Başkanlığından
Haitanemizce ihtiyacı olan aşağıda, cinsi, mik

tarı, geçici' teminatı yazılı röntgen 
filimler! ve otomatik röatgea banyo suyu mal
zemeleri alımı için 84/8213 sayılı kanunun 29-A 
maddesi müteakip maddelerine istinaden KAPALI 
TEKLİF USULÜ’yle eksiltmeye konulmuştur. İhale 
18.08.1993 ÇARŞAMBA Gemlik Devlet Hastanesinde 
yapılacaktır. İhale ile ilgili idari ve teknik şartna
meler Gemlik Devlet Hastanesi Dönersermaye Say
manlığından ücretsiz görülebileceği gibi, istendiği 
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.
CİNSÎ MİKTARI GEÇ. BED. TUT. GEÇ- TEM.
Röntgen 0 kalem 72.345 000.- 2.170.350.-
filimleri ve 
otematik röntgen banyo suyu 
İHALE SAATLERİ :
Röntgen fil. oto. rttnt. ban. suyu Saat 10.30 da

| Fikret Oto Elektrik S 
E YENİ düzenlemesiyle oto elektrik * 
E AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SÎZLERE J 
E HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYA* 2

E TEL : 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI J

BDP‘den Fakirlere yardım
BDP İlçe Başkanı Mehmet Kaptan, yaptığı a- 

çıklamada, kongreden sonra kolları sıvadıklarını 
belirterek, ilk olarak ilçede bulunan fakir ailelere 
süresiz ekmek yardımı ve odun, kömür gibi yaka
cak yardımlarını yapacaklarını bildirdi.

Mehmet Kaptan, yardımların Eylül ayından i- 
tibaren başlayacağını belirterek, BDP olarak yar
dımseverliği ilke edindiklerini söyledi. Kaptan, “Şu 
anda muhtarlardan yardım istedik; İsim tesbiti ya
pıyoruz. Yardımlara Eylül ayında başlayacağız. Ön
ce Allah’ın rızası, sonra halkımızın desteği ile ya
pamayacağımız iş yoktur” diye konuştu.
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Karsak deresine yeni
Temizleme çalışmaları bittikten sonra uygulamaya 
koyacağız.” dedi.

600 metrelik alanı ihale yoluyla ıslah edecek
lerini bildiren Seher Ay, proje sonunda derenin ta
banlarına mermer döşeneceğini kenarlarına ise yi
ne mermerden duvar çekileceğini çevresinin ise a- 
ğaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarıyla süsle
neceğini ayrıca oturma banklarıyla ilginç bir me
sire yeri olacağını öne sürdü.

Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürü Seher Ay 
Venedik projesinin 1,5 milyar liraya malolacağmı 
söyledi.

■ K. Kumla'da huzur 
operasyonları

jandarma yetkilileri, aramalarda halkın renci 
de edilmemesine özen gösterdiklerini belirterek, 
operasyonların doğabilecek olayların önlenebilme 
si amacı taşıdığım kaydettiler.

Yazlıklarda Ağustos ayı sezonun en kalabalık 
mevsimi oldu Kumla’da akşam saatleri sahil yo 
lunda .gezmek sorun oluyor.

Turan Tayan DYP’yi
Gemlik’e yapılan yardımlar hakkında da bilgi 

veren Turhan Tayan, Çevre Yolu istimlaki için 7,5 
milyar lira ödeneğin çıkartıldığını Verem Savaş 
Dispanserine mikro film, cihazı ile Devlet Hastane
sine röntgen cihazı alimi içinde ödeneklerin ayrıl
dığını kaydetti. Tayan, Gemlik sahasının çimlen- 
dirilmesi ve tribün yapımı içinde spordan sorumlu 
Devlet Bakanı Şükrü Erdem’le irtibat sağlandığını 
söyledi.

DYP Milletvekili Turhan Tayan, ilçede sıkıntı
sı çekilen Tekel 2000 ve Marllboro sigaralarının da 
gelmesi için ilgili yerlerle görüşeceğini bildirdi.

Partililerin ilçe sorunları hakkında verdikleri 
raporları okuyan Tayan, ilgili yerlerle telefon gö
rüşmelerinde de bulundu.

Genç aşıklar işi ileri
057 plakalı özel otomobili 
ile Gemlik’e gelirlerken 
Manastır mevkiinde polis 
tarafından şüphe üzerine 
durdurularak gözaltına a- 
lındılar.

Burada yapılan sorgu
lamalarından sonra Gem
lik Jandarma Komutanlı
ğına sevk edilen genç a-

şıklar verdikleri ifadedı 
mercimeği fırına verdik 
lerini söyleyince kızın ba 
bası Nihat Altındağ’ı! 
hışmına uğradılar. Babe 
Altındağ’ın şikayeti üze 
rine mahkemeye çıkan 
lan Ahmet Sunar tutuk
lanarak cezaevine gönde
rildi.

Gürkan Sayın yakalandı
Sayın (26) Gemlik Jan
darması tarafından ya
kalandı.

Kurtul Köyünde mey 
dana gelen olayda, enişte
si İsmail Doğan’m hasını 
Najl Şeker’i 3 kurşunla 
yaralayan ve olaydan son 
ra kayıplara karışan Gür
kan Sayın, Çarşamba gü
nü saat 03.00 sıralarında 
Bursa’dan Gemlik’e ge

lirken yapılan kontroller
de bir minibüs içinde ele 

■ geçirildi.
Nail Şeker’i vurmak

tan, Kurtul Köyü Muhta
rı Mümin Yılmazer’i de 
tehdit etmek suçlarından 
aranan Gürkan Sayın, 
yapılan sorgulamasından 
sonra sevk edildiği mah
kemede tutuklandı.



KURTUL’DA ZİNCİRLEME KAZA

Faciaya kıl payı
Bursa Gemlik yolu üzerinde Kurtul Köyü mev 

kiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasın 
da 7 araç birbirine girdi. Kazada 1 'kişi yaşamı 
nı yitirirken 5 kişi de yaralandı.

Bursa’dan Gemlik e gelmekte olan Nurettin 
Koşa (40) yönetimindeki 16 M 0241 plakalı mini

Devamı Sayfa 4’te

Bir yıl süren soruşturma tamamlandı

Yolsuzluk yMntaı
savcılığa verilim
Marmara Birlik te müfettiş raporu yazılıyor

DÜŞÜK KALİBRELİ ZEYTİNİ YÜKSEK GÖS 
TEREREK HAVUZLARA KOYARAK KOOPE 
HATİFİ BUGÜNKÜ DEĞERİYLE 3 MİLYAR 
TÎF MÜDÜRÜ VE DEPO SORUMLULARI SUÇ 
KINDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BU 
LUNULACAK.

★ TİCARET BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİNCE 
YAPIjLAN SORUŞTURMADA ESKİ KOOPERA 
TİF MÜDÜRÜ VE DEPO SORUMLULAR SUÇ 
LU BULUNDU. RAPORDA GENEL KURULUN 
TOPLANMASI DA İSTENDİ..

72 nolu Gemlik Marmara Birlik Tarır^ Satış Ko 
operatifi eski yöneticileri hakkında geçtiğimiz yıl 
Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından başlatı 
lan soruştürma tamamlandı. Müfettişlerin rapo 
runda suçlu görülen Kooperatif yönetici ve Müdü , 
rü hakkında Savcılığa- suç duyurusunda bulunu 
lacak.

1990/91 zeytin alım kampanyası sırasında, 72

nolu, Zeytin Tarım Satış Kooperatifinde ölmüş or 
taklar adına zeytin alındığı, sahte evrak düzenlen 
diği, görev kötüye kullanıldığı gerekçesiyle eski 
yönetim kurulu üyeleri Mejdi Nalcı, Kooperatif 
Müdürü Kenan Karakaş, Adliye Köyü Muhtarı 
Ali Bayrak hakkında ilçe Cumhuriyetbaşsavcıhğın 
ca Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştı.

Devamı Sayfa 4’te

Cumhurbaşkanı ve Başbakan Çiller'de katılacakANIT MEZAR AÇILIŞINA ÜNLÜ KONUKLAR
Türkiye’nin 3 ncü Cum 

huıfoaşkanı Celal Bayar i- 
çin doğum yeri olan U- 
murbey’de yaptırılan A - 
mt Mezar’ının açılışına 
Türkiye’nin ünlü siyasi 
konuklarının katılacağı 
bildirildi.

22 Ağustos Pazar günü 
saat 13.00’de yapılacak o- 
lan açılışa Cumhurbaşka
nı Süleyman Demirel’in

yanı sıra, Başbakan Tan
su Çiller, Başbakan Yar
dımcısı Erdal İnönü, İçiş
leri Bakanı Mehmet Ga- 
zioğlu, Bayındırlık ve İs
kan Bakanı Onur Kum- 
baracıbaşı, ANAP Genel 
Başkanı Mesut Yılmaz, 
DP Genel Başkanı Hay - 
rettin Erkmen ve çok sa
yıda milletvekilinin katı
lacağı bildirildi.

İki yıl önce 7,5 milyar 
liraya ihale edilen, ancak 
komple olarak bitirilene 
kadar 50 milyar lirayı bu 
lan Anıt Mezar açılışında 
Bayar Vakfı Müze ve Te
sislerindeki bakım ve ona 
rımın devam etmesi ne - 
deniyle, müze ve kütüpha 
nenin Kasım ayma kadar 
ziyaretçilere kapalı olaca
ğı bildirildi.

DYP Milletvekili Gemlik’teydi

Fetih Akkoç Dert Dinledi
DYP Bursa Milletvekili TBMM Nato Komisyo

nu Başkanı Fethi Akkoç, Gemlik DYP İlçe Teşkila
tım ziyerat etti. Partililerin sorunlarını dinleyen 
Akkoç, TBMM çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

DYP İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım, Akkoç’un 
ziyareti sırasında yaptığı konuşmada Gemlik’in gün 
geçtikçe gelişmekte olan ve bu gelişmeyle birlikte 
sorunları da artan bir ilçe olduğunu bildirerek, Çev 
re yolu, Anadolu ve Sağlık Meslek Lisesi ile birlikte 
önemli oranda işsizlik sorunu olan bir yerleşim bi
rimi olduğunu vurguladı. Partililerin Azot Sanayi 
Fabrikası ve Marmarafoirlik’e işçi alımlarmda DYP 
olarak etkisiz 'kaldıkları görüşünü bildirmeleri üze-

Devamı Sayfa 4’te

ALMANYA NOTLARI (3)

Romanya’dan Transit Geçiş
Kadri Güler

Türkiye'den çıkışta Almanya’ya gideceğimiz yo
lun güzergahını harita üzerinde belirlemiştik.

Bulgaristan'dan Romanya'ya Rusçuk kapısından 
girdik. Jokeyimize göre Romanya son yıllarda yaban
cılar için çok tehlikeli. Yolculuk güvensiz. Hele konak
lama cesaret işi. Bunun için hiç durmadan transit ge
çiş yapacağız.

Ben, bu korkuya pek anlam veremiyorum. Fazla 
abartma olarak kabul ediyorum. Ama gidip gelenlerin 
bir bildikleri var her halde diyorum.

Devamı Sayfa 2’de

Milli Boksörlere gasp iddiası

Kapı Açılmayınca 
Silaha Sarıldılar

Milli boksörlerden Atil
la Anslan (29) ve Ercan 
Orhun (25), gasp iddia
sıyla jandarma tarafın
dan gözaltına alındılar.

Önceki gece K. Kum- 
la’da Erdal Özbek’e ait 
Siteler Mahallesi Şampi
yon Çay Bahçesi karşısın
daki yazhk eve giden ve 
ev sahibi Özbek’in kapıyı 
açmamasına sinirlenerek 
ateş eden Atilla Arslan ve 
arkadaşı Ercan Orhun ya 
kalanarak gözaltına alın
dılar.

Gaspçıların yapılan sor 
gulamalarmda, Özbek’in 
yaz mevsimi öncesinde 
Kumla’daki arsalarına 
çay bahçesi açması için is 
tekte bulunduğunu bura
yı alarak kısa sürede zen
gin olacaklarım söyledi
ler. 60 milyon liralarını 
aldığını bildiren boksör
ler, “Zengin olmayı bırak, 
günü zor kurtarıyoruz. 
Ösfoek bizi kandırdı.' Olay 
günü de tartıştık. Bize a- 
ğır laflar söyleyince gece 
evine gittik. Kapıyı açma-

Devamı Sayfa 4’te

ZABITAESNAFKARŞI KARŞIYA
Gemlik Belediye Zabı

tası ile seyyar esnaf «Sa
tış yeri» nedeniyle karşı 
karşıya geldi.

Gemlik PTT Binası ve 
Hükümet binasının kesiş 
tiği yerde bir süreden be
ri seyyarlık yapan esnaf
lara, Belediye Zabıtası ta 
rafından konulan yasak 
nedeniyle çıkan tartışma 
kısa sürede yatıştırıldı. 
Zabıta ekipleri seyyarla
rın kanun ve talimatlara 
uyması gerektiğini belir-

Devamı Sayfa 4’teÇİÇEKÇİNİN ACI ÖLÜMÜ •
K. Kumla Siteler Ma - 

hailesi Panayır mevkiin
de şüpheli erkek cesedi 
bulundu.

Geçtiğimiz hafta Çar
şamba günü saat 07.00 sı
ralarında yazlıkçılar tara
fından deniz kıyısında 
sandalların arkasında bu
lunan erkek cesedinin Ha

Devamı Sayfa 4’te

CHP İLCE BAŞKANI FİKRET KUMRAL'DAN 
BOMBARDUMANESKİ CHFLÎLER NEREDE?

Cemal KIRGIZ
CHP Gemlik İlçe Başkam Fikret Kumral, yap

tığı açıklamada, siyasi partilerden, belediyeye, ba
kanlardan, eski CHP’lilere kadar herkesi eleştirdi.

Solda birleşme diyen kişilerin tutarsız davra- 
ranışlarda bulunduğunu öne süren Kumral, SHP 
ve DSP’deki genel ve yerel yöneticilerin tek amaç
larının koltuk sevdası olduğunu söyledi. Kumral, 
üçede de birleşmeye olumluyaklaştıklarını, SHP İl
çe Başkam Mehmet Parlak ve DSP İlçe Başkanı 
Kemal Yeşildal ile defalarca bu konuyu tartıştıkla
rım bildirerek, “Genel Balkanlarından farkları 
yok” diye konuştu.

Belediye Meclisi toplantılarında SHP’nin tutu
munu da eleştiren Kumral, “Haziran Dönemi Be
lediye Meclis Toplantıları öncesinde biz SHP’lilere 
her türlü güvenceyi vermemize karşın onlar, DYP’- 
lilerle işbirliği yaptılar. Aldıkları kararlar hayırlı 
olsun” dedi.

BELEDİYEYİ ELEŞTİRDİ
Belediye Başkam Nezih Dimili’nin Genel Baş

kan Deniz Baykal’m Gemlik ve K. Kumla’ya yaptı
ğı gezilere katılmadığını, hatta karşılamaya bile 
gelmediğini ifade eden Kumral, “CHP’nin şu anki 
Genel Başkanı Deniz Baykal’ı karşılamaya bile gel
meyen zihniyet, ANAP Genel Başkam Mesut Yıl
maz geldiğinde nasıl .değişiyor anlıyamıyorum. Sa
yın Dimili’nin ANAP’tan beklediği başka şeyler mi 

/ ş var yoksa” şeklinde konuştu.
Eski balkanlardan birinin 1991 genel seçimleri 

öncesinde Kurşunlu’da yaptığı konuşmada “Bura
dan birinci parti çıkın benden ne dilerseniz dileyin” 
diye konuştuğunu hatırlatan Fikret Kumral, “Kur-

Devarnı Sayfa 4’te

Kafayı bulan silaha saldırıyor
Gemlik’te önceki gün meydana gelen olayda 

aşırı derecede aklol alan Fevzi Hantal (35) evinin 
balkonunda havaya ateş etti.

Balıkpazarı Mahallesi 2 nolu cadde Rıfat Mina
Devamı Sayfa 4’te

Kumlada Kanla Gece
Kumla’da meydana gelen iki olayda 5 kişi yara 

landı.
İlk olay geçen Perşembe günü saat 02.00 sırala 

nnda Kumla Yunuslar Çay Bahçesinde meydana 
geldi. Eşiyle birlikte evine gitmetke olan Şükrü 
Hızlıtürk (46), araba park etme yüzünden İsmail 
Çakıcı (39) ve Cengiz Örnek (39) ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine

Devamı Sayfa 4’te

Romen kadına sınır dışı
Küçük Kumla’da fuhuş yaptığı öne sürülen 

ve kimliksiz halde yakalanan Romen Maricika 
Soore (25) sınır dışı ediliyor.

Vatandaşların şikayeti üzerine yapılan baskın
Devamı. .Sayfa 4’te

DSP’DEGÖREV DAĞILIMI
DSP Gemlik îlçe Yöne

tim Kurulu görev bölümü 
yaptı.

Bir yıl aradan sonra 
tekrar İlçe Başkanı seçi
len! Kemal Yeşildal baş
kanlığında toplanan DSP 
İlçe Yönetimi görev bölü-

Devamı Sayfa 4’te

9
9
9
9
9
9
9
$
9

$

TAŞI GEDİĞİNE

Yeni Düzen
«PARTİMİZİN KAPISI SADECE HIRSIZLARA
KAPALI..»
DESENİZE O KAPI HİÇ AÇILMAYACAK...
BİR DE, YENİ DÜZEN PARTİSİ..
YENİ DÜZEN, DÜZENBAZLIK..
FİKİRLE-ZÎKİR..
AD’LA-MURAT..
BİR OLMALı DEĞİL MÎ A
GÜZELİM...

9-fioa T^cune.'v
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ALMANYA NOTLARI (3)

Romanya’dan Transit Geçiş
Kadri Güler

Romanya’ya Giurgia Gümrük Kapısından giriyo- 
I ruz.

Transit vize sorunumuz yok. Ancak gümrükçüler 
her şeyimizi didik didik arıyorlar. Sorun olacak bir 

| şey yok. Gel gör ki bekletiyorlar.
Kısa boylu oldukça yaşlı muayene görevlisi tor- 

I pido gözüne bakma bahanesiyle iki paket sigara is- 
I tiyor.

Romen gümrükçülerin önlerinde meşin çantaları 
var, sigaralar buraya zula ediliyor. Didik didik ara i 

I manın asıl nedeni rüşvet. îki paket sigaraya bile 
tavlar.

Kapıdan giriş kaşeleri polis tarafından vuruluyor 
pasaportlarımıza ve hızla yola koyuluyoruz.

Romanya’da' benzine su katma olasılığı üzerine 
Bulgaristan’dan çıkışta depomuzu full yapıyoruz. 
Hatta yedek depoyu da doldurmayı unutmuyoruz.

Budapeşte, Piteşti, Sibiu, Araol güzergahından 
I yola devam ediyoruz. Yol boyu benzin kuyruklarını 

görüyoruz. Bizdeki 1976-78 yıllarındaki gibi kilomet
relerce uzayan kuyruklar.

İyiki depomuzu tam doldurmuşuk diye seviniyo
ruz.

Hiç mola vermiyoruz. Yemeğimizi bile arabanın i- 
çinde yiyoruz. Dar yollardan araç trafiğinin durumu
na göre hızla yol alıyoruz. Bir an önce bu ülkeden çık
mak istiyoruz.

Arad’a geldiğimizde benzin göstergemizin ışığı 
yanmağa, başlıyor. Hızla devam ediyoruz ve yedek 
benzini de depoya boşaltıyoruz.

Macaristan üzerinden Slovenya’ya oradan da 
Çekoslovakya ve Almanya’ya gideceğiz. Daha çok 
yolumuzvar. Yol yorgunluğu kendini hissettiriyor. | 
Mercedes rahat. Yer yer kestiriyorum. Gözümü açtı- 

I ğımda yola devam ettiğimizi görüyorum.
Arad’dan, Oredan’a geçip Macar'a gireceğiz.
Arad’a sabahın ilk saatlerinde giriyoruz. Yolda 

araç bekleyen iki yaşlı kadın el kaldırıyor. Yolumuz 
üzerinde inecekler. Arabaya alıyoruz ama, bizim ben- ’ 
zjn lambası yine yanıyor. Oredan’a 117 km. var.

Yaşlı Romen'leri bırakırken Macar’a Nadlak I 
Gümrük Kapısından daha kısa yoldan girebileceğimizi | 
öğreniyoruz. Bu benzin açısından içimizi biraz rahat
latıyor.

Mercedeslerin İşıktan sonra kaç km. yol yaptık
larını bilmediğimiz için yolda kalma korkumuz sürü
yor. Sınıra doğru tüm benzin istasyonları kapalı. Ha
yırlısıyla kapağı Macar’a sorunsuz bir atabilsek.

Nâdak’a 10 km. kala yolda kalma korkumuz çok 
artıyor. Ha gayret aslanım diyoruz Mercedes’e ha | 
gayret...

Benzin ve soyulma korkusunu geride bırakarak | 
Romanya'dan çıkıp Macaristan'a giriyoruz.

Oh. be..!
İlk işimiz depomuzu ağzına kadar doldurmak o- 

luyor.
Artık bit Avrupa ülkesinde olduğumuzu fark edi

yorum. Bundan sonrası kolay.
Haftaya : MACARİSTAN. |

KAYIP

Bilecik Pazar yeri Nüfus Müdürlüğünden aidi 
im Nüfus cüzdanımı, ehliyetimi ve SSK kartı 
u kaybettim. Hükümsüzdür.

Fikri FİL

EMRE KUNDURA.
KALİTEDE GÜVENCE DEYİNCE AKLA 

EMRE KUNDURA GELİR
GELİN GÖRÜN VE GÜVENİN 

O SİZE HEP GÜVENİYOR

EMRE KUNDURA
TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA 

ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR.

EMRE KUNDURA SÎZLERE 
SEMPATİ -VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP 
HİZMETİMDE. GÜVEN VERMEKTEDİR.’

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

Fikret Oto lektfik
YENİ DÜZENLEMESİYLE OTO ELEKTRİK 

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE ŞİZLERE

HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TEL : 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

Körfez
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütün Cm. 

İcra ve Mahkeme İlanları Cm. 

Dernek Kongre Hanları

Kooperatif Kongre İlanları 

'Tüzük İlanları

Zayi İlanları

11.000 TL.

5.000 TL-

200.000 TL.

300.000 TL.

1.000.000 TL.

50.000 TL.

ABONE

Alt: Aylık

Yıllık

50.000 TL.

100.000 TL.

Gazetemiz basın ahlak yasasına uymağa taahhüt
eder.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya 
yayınlanmasın geri verilmez.

'■Fi MATBAACILIK
ii

- Ssıoei - Nişan

DAVETİYENİZ BİZDEN

KAYIp

Bursa Trafik Müdürlüğünden almış olduğum 
3 KF 545 plakalı aracımın ruhsatını kaybettim.
Hükümsüzdür.

Ali YAVAŞ

TURAN TİCARET
TRAFİK TAKIP, SİGORTA EMLAK, OTO 

ALIM SATIMI İLE EMRİNİZDEDİR.

* KORDON BOYUNDA KELEPİR 3 DÂİRE
★ SUNÖİPEK ÜSTÜNDE 270 m2 ARSA
* ENGÜRÜDE 35 AĞAÇ ZEYTİNLİK

ORJİNAL FUL OTOMOTİK 86 MODEL RENO
76 MURAT 124, TAAMES KAMYONET *

KİRALIK BÜROLAR

TEL : 39029

Divan Pastanesi Karşısı Kat 1 GEMLİK

Türkiyenin en kaliteli ve 
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım

■ [Tğündb tssüm" ■! _ _____
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Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 31797 Gemlik
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DYP İl yönetimi dün Gemlik'teydi

“Mevcut Belediyaleri
Artıracağız’

I DYP İl Başkanı idris Sevinç ve yönetim kurulu 
I üyeleri Gemlik’e gelerek ilçe yönetim kurulu üye 
ilerini ziyaret ettiler. <-
| DYP İlçe 'Başkam Yüksel Yıldırım ve yönetim 
I kurulu üyelerinden ilçe sorunları hakkında bilgi 
I alan ve dayanışma sözü veren. Sevinç ve yönetim 
I kurulu üyeleri, Erol Durukan, Bekir Önen, Hüse 
I yin Çiftliklioğlu Şükrü Akyol, Haşan Üçyıldız, Er 
Ituğrul Kaya, Üstün Tunalıgil, Kadın Komisyonu»

Başkanı Sema Karpuzoğlu ve Gençlik Komisyonu 
| Başkanı Cemal Vardar Gemlik yönetimine madjdi 
I manevi destek vaad ettiler.
E Ziyaret toplantısı esnasında bir konuşma yapan 

I İl Başkanı İdris Sevinç, 1994 Mart ayında yapıla 
I çak yerel seçimlere az bir süre kaldığım belirte 
I rek, «Bizim amacımız mevcut belediyelerimizi ko 
I rumak değil. Artırmaktır. Oldukça Kozmopolit 
I bir yer olan Gemlik’te birlik ve beraberliği daya 

nışmayı sağlayak vuKsel Yıldırım ve yönetim ku 
ruhi üyelerine teşekkür ederiz. Bu birlikteliğin 

| karşısında hiçbir güç duramıyacaktır» dedi..
18 Ağustos tarihinde Bursa’da İl Divan toplantı 

sının yapılacağına dikkat çeken Sevinç, «Seçim 
। hazırlıkları için son sıttı i, burada verilecektir» di 
I ye konuştu.

I BÖLGE GUVARNÖRÜ ERGUN TÜRKER 
IRÖTARYENLERİN KONUĞUYDU..

“Çocuk Felcini
yok edeceğiz,,

Gemlik Rotary Kulübünün asamblesine 
katılan 1993-94 2420’nci bölge Guvamörü Ergun 
Türker ve Bursa Bölge temsilcisi Kemal Sulaoğlu 
Rotary çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

Bölge Guvamörü Ergun Türker, Rötar kulüple 
rinin çalışmalarıyla Birleşmiş Milletlerin bile danış 

I mani olduğunu öne sürerek, bugüne kadaj- 70 bin 
I çocuğa çocuk felçi aşısı yaptıklarını ve 2005 yılın 

da bu hastalığın ortadan kalkacağını söyledi.
Gemlik Rotary kulübünün daha fazla hizmet 

yapması gerektiğimde söyleyen Türker, «Mevcut 
26 bin rotary kulübünden istifade etmeniz gerek 
li. Her rotary kulübü her gün 15 yeni hizmet üre 
tiyor. Bunları sîzlerde gerçekleştirebilmelisiniz» 
diye konuştu.

Türker’e Gemlik Rotary Kulübü Dönem Başka 
m Güven Ünlü tarafından daha sonra bir plaket 
verildi.

Tevfik Solaksubaşı
By Pass ameliyatı geçirdi

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Oda 
lar Birliğinin eski yönetim kurulu üyelerinden 
Tevfik Solaksubaşı, başarılı bir kalp ameliyatı ge 

I çirdi.
Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak İstanbul Flo 

rence Nightgale Hastanesine kaldırılan Solaksuba 
M öncekj gün ameliyata alınarak tedavi edildi. Ba 
şanlı bir açık kalp ameliyatı geçiren Solaksubaşı, 

[taburcu edilecek. Solaksubaşı evinde bir süre is 
tirahat edecek.

Belediye Meclisi 
bugün toplanıyor

Gemlik Belediye Meclisi bugün olağanüstü top 
Banıyor.
I 3 maddelik gündemle toplanacak olan Belediye 
meclisinde, 24 Temmuz 1993 tarihli Resmi Gazete 
de yayınlanan «Çevre Temizlik Vergisi» konusu 

Jile, Otopark yönetmeliğinin uygulanması ve İmar 
ilgili dilekçelerin görüşülmesi tartışılacak.

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
Nüfus cüzdanımı ve Florida’dan almış olduğum 
ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet KALEBAŞ

İlan
Gemlik Belediye Başkanlığından

Tapunun 45 pafta, 185 ada, 8„9,10,11,12,13.14. 
15.73.74.75.76.45.46.47

Parsel sayılı taşınmazlarda 3194 sayılı imar ika 
nununun 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygu 
laması Encümenin 11.8.1993 tarih ve 993/639 sa 
yılı kararı' ile onaylanmıştır.

îmar uygulaması plan ve dağıtım, cetvelleri 
Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilan pa 

Inosunda .12.8.1993 tarihinden itibaren 30. gün sü 
re ile askıya çıkarılmıştır.

Taşınmaz mal sahiplerinin veya ölmüş iseler 
mirasçılarına ilahen teblih olunur.

Av. Nezih DİMİLİ 
Belediye Başkam

■K»vwwnB.,ıwıra«acBisıtu*»>n«4ihm Mranaıai 
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Belediye Başkanlığından
Karsak Deresi düzenleme inşaatı yapım işi 2886 

sayılı yasanın 81. maddesinin (a) fıkrası hüküm 
lerine göre -27.'8.1993 Cuma günü saat 15.00’de E 
manet Komisyonu huzurunda ihale edilecektir.

1— İşin keşif bedeli 599.897.32i TL. olup geçici 
teminatı 18.000.000 TL.dir.

2— ihaleye; girmek isteyenlerin yapı tesis! ve ona 
nm işleri, ihalelerine girme yönetmeliğindeki hü 
kümler içinde ibraz edecekleri belgeleri ile müra 
çaat etmeleri gerekmektedir,,

3— Bu işe ait keşif ve şartnameler Fen İşleri 
Müdürlüğünde görülebilir.

4— İhaleye iştirak edeceklerin 1993 yılı Ticaret 
Odası belgesi, yapı araçları bildirisi, teknik perso 
nel bildirisi mali durum bildirisi, iş bitirme bel 
gesi ile. en az (C) gurubu müteahhitlik karnesini 
ibraz etmeleri şartta.

5— İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 
27.8.1993 günü saat 12.00’e kadardır.

6—, Posta ile yapılacak müracaatlardaki gecik 
meler dikkate alınmaz.

Av. Nezih DİMİLİ
Belediye Başkam

z KONGRE İLANI

ATA .İLKOKULU VE ÖĞRENCİLERİ 
KORUMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin yıllık olağan genel kurul toplan 
tısı 3 Eylül 199'3 Cuma günü saat 18.00’de oku 
lumuzda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde genel kurul 
10 Eylül 1993 günü aynı yer ve aynı saatte tek 
rarllanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:

1— Açılış, divan oluşumu, yoklama
2— Saygı duruşu
3— Yönetim ve denetleme kurullarının 
çalışma raporlarının okunması
4— Raporların görüşülerek kurulların 
aklanması
5— Yeni yönetim ve denetleme kurullarının 
seçimi
6— Dilekler, istekler ı
7— Kapanış.

AKYILDEZ
AİLE GAZİNOSU

Düğün - Nişan Sünnet Cemiyetlerine 
verlir. Rezervasyonlar devam 
etmektedir.
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GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI ] 
GEMLİK SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Dosya No. 1993/12
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, 

kıymeti, adedi, evsafı :
1— Fevriye Köyü Kozpmar mevki 1084 parselde ' 

kayıtlı 990 m2 Bahçe 15.000.000 TL. bedel ile
2— Fevriye Köyü Kozpmar mevki 1408 parselde ı 

kayıtlı 4400 m2 Tarla 23.000.000 TL. bedel ile
3— Fevziye Köyü Kozpmar mevki 977 parselde j 

kayıta 615 m2 Bahçe 10.500.000 TL. bedel ile
4__ Fevziye Köyü Kozpmar mevki 984 parselde j

kayıta 775 m2 Bahçe 13.000.000 TL. bedel İle
.5— FevziyeKöyü Kozpmar mevki 1124 parselde | 

kayıta 4520 m2 Tarla 24.000.000 TL. bedel ile
6,— Fevriye Köyü köy içi mevki 1294 parselde 1 

kayıta 3340 m2 Tarla 19.500.000 TL. bedel ile
7— Fevziye Köyü Fındıklı mevki 1623 parselde | 

kayıta 1552Ö m2 Tarla 47.000.000 TL. bedel ile,
8— Fevziye Köyü Çayırlık mevki 1271 parselde [ 

kayıtlı 9840 m2 Tarla 35.000.000 TL. bedel ile
9— Fevziye Köyü Çayırlık mevki 1296 parselde 

kayıta 11500 m2 Tarla 41.000.000 TL. bedel .ile
10_ Fevriye Köyü Çayırlık mevki 1312 parselde

kayıta 635 m'2 Tarla 3.200.000 TL. bedel ile
11— Fevriye Köyü köy içi mevki pafta 40, par 

sel 1'933’de kayıtlı 1100 m2 ev ve Bahçe 37.000.-000 
TL. bedel ile

12— Fevziye Köyü köy içi mevki pafta 40, par 
sel 1948’de kayıtlı 695 m.2 arsa 13.900.000 TL. be 
del ile satışa çıkarılmışlardır.

SATIŞ ŞARTLARI :

İ_ Satış 12.10.1993 günü saat 13.00’den 17.00e 
kadar Adliye Yazı İşleri Müdürlüğünde açık artır 
ma suretiyle yapılacakta. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin %75ni ve rüçhanh alacaklılar var 
sa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını 
geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle 
ahcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baka hal 
mak şartiyle 22.10.1993 günü saat 13.00’den 17.00 
de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada 
dâ rüçhanh alacaklıların alacağı, ve satış masraf 
larını geçmesi şartiyle %40 artırana ihale olunur,

— Artırmaya iştirak edeceklerin, t^ımi^ edi 
len kıymetin %20si nisbetinde pey akçesi veya bu 
miktar kadar milli bir bankanın teminat mektu 
bunu vermeleri lazımdır? Satış peşin para iledir. 
Ahcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Tellaliye resmi, ihale-pulu, tapu harç 
ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir. K.D.V. vergisi alıcıya aittir.

3_ İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin 
(+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını huşu 
siyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım daya 
nağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bil 
dirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sİ 
çili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı 
lacaklafdır.

4_ Satış bedelf hemen veya verilen mühlet için
de ödenmezse İcra ve îflas Kanununun 133. mad 
desi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasında 
ki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul 
tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan ken 
dilerinden .tahsil edilecektir.

5 — 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 münderecatını kabul etmiş sayılacakları, baş 
kaça bilgi almak isteyenlerin 1993/12 sayıh 
dosya numarasiyle Müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.

(îc. İf. K. 126) Yazı İşleri Müdürü

(+)' İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri 
de dahKdir.

Satılık Kooperatif Hissesi
Gemlik Küçük Sânayi Sitesinde 

İ80 m2 sahibinden satılıktır,
AHMET KIRAN
TEL : 192/42591 YALOVA



SAHtBt VE SORUMLU MÜDÜRÜ H 
kadri güler
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Zabıta Esnaf 
karşı karşıya 
terek, söz konusu yerde 
yolu tıkadıkları ve geçişi 
engelledikleri gerekçesiy
le satış yapılmasını yasak 
ladıklannı söylediler.

Seyyar esnaflarda öne 
öne sürdükleri gerekçele
rinde, daha önce Atatürk 
kordonu girişinde satış 
yaptıklarını, oradan ko
vuldukları gibi daha baş
ka yerlerden de atıldıkla
rını bildirerek, Belediye2 
den kendilerine satış ya
pabilecekleri iyi bir yer 
göstermelerini istediler. 
Seyyarlar, Belediyeye kar 
şı gelmek istemediklerini 
de belirterek «Amacımız, 
ekmek paramızı kazan
mak. Zabıtalara sorun çı
karmak değil» diye konuş 
tular.

Çiçekçinin acı 
ölüme
lil Adanaç (27) adlı çi - 
çekçiye ait olduğu ait ol
duğu belirlendi. Alkol ba
ğımlısı olduğu öğrenilen 
Adanaç’ın yaklaşık 15 
gündür Kumla’da seyyar 
çiçekçilik yaptığı belirle
nirken, ölüm nedenininde 
aşın içki yüzünden alkol 
koması nedeniyle olabile
ceği belirtildi.

27 yaşındaki genç çiçek 
çinin Buısa’dan geldiği 
ve bekar olduğu belirtildi. 
Olayla ilgili soruşturma 
devam ediyor.

Kapı açılmayınca
ymca sinirlenip ateş et
tik.” dediler.

Olaydan kasa süre son
ra 7.65 mm. Astra marka 
silahıyla yakalanan bok
sörler jandarma tarafın- 
dan gözaltına alındılar. 
63.5 kiloda defalarca Tür
kiye şampiyonu ve milli 
olan Atilla Arslan ile 71 
kiloda Eylül ayında yapı
lacak olan Avrupa Şam
piyonasına katılmak üze
re Bursa’da kampta bulu
nan Ercan Orhun Pazar 
günü mahkemeye çıkarıl
dılar.

Atilla Arslan tutuklan
dı, Ercan Orhun ise ser
best bırakıldı.

DSP’de görev 
münü şöyle yaptı. Başkan 
yardımcısı Ali Altıntaş, 
Sekreter Haşan çetin Say 
man Mehmet Eren, Basın 
Sözcüsü Vedat Emek ve 
Eşref Eren. Ziya Altın, 
Serdar Hadimli, Asım Ku 
rumahmutoğlu ve Nevzat 
Özer ise yönetim kurulu 
üyeliklerine getirildiler.

Görev bölümünün belir 
lenmesinden sonra bir a- 
çıklama yapan İlçe Baş
kanı Kemal Yeşildal, DSP 
nin bir bütün olduğunu 
belirtti. İlk olarak üye ka 
yit işlemlerini hızlandıra
caklarım söyleyen Yeşil
dal, Mart 1994 yerel se
çimlerinde anahtar parti 
olacaklarım öne sürdü, 
Kemal Yeşildal «Gemlik 
te sürpriz yapmaya hazır 
lanıyoruz» diye konuştu.

Kafayı bulan silaha
re apatmanı yanındaki evinin balkonundan hava 
ya ateş ettikten sonra, hiç bir şey olmamış gibi dı 
şan çıkan Fevzi Kartal, olaydan 1 saat sonra İs 
kele meydanında yakalanarak gözaltına alindi.

Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Kar 
tal’in sık sık alkol aldığı belirtilirken,, olay günü 
de yine sarhoş olduğu ve evinin İnci katından av 
tüfeğiyle nara attıktan sonra 2 el ateş ettiği bildi 
rildi.

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

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

TESİSLERİ
20 MİLYON PEŞİN - 2 MİLYON TAKSİT 

96 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 : Haşim îşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2
İNEGÖL : Lazlar Cammiyanı Tel : (253)34949
İZMİT : Fethiye Cd.özsoy İşhanı Kat 2

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

Fetih Akkoç dert dinledi 
rine söz alan Fethi Akkoç “Azot Sanayii Fabrikası 
Sanayi Bakanlığına bağlı. Sanayi Bakanlığı’da 
SHP’de, bende bakan olsam oraya SHP’lileri al
mam. Marmarabirlik’in de Yönetim Kurulu DYP’li- 
lerde sorunlarınızı yönetim kuruluna götürmeniz 
gerekir” dedi.

TBMM’de terör, Türkiye Cumhuriyetleri, Bos
na Hersek ve Milletvekilleri ile PKK arasındaki i- 
lişkiler hakkında da bilgi veren Akkoç, 1992 yılın- 
daGüneydoğu’da terörle mücadele kapsamında 41 
trilyon lira para harcandığını, 156 adet apaçhi he
likopteri ile tanesi 25 bin dolar olan çok sayıda ge
ce dürbününün alındığını kaydetti. Akkoç, 1993 yı
lının ilk 7 ayı sonunda terörle mücadele kapsamın
da harcanan paranın 100 trilyonu geçtiğini öne 
sürdü.

Orta Asyadaki Türk Cumhuriyetleri ile olan 
ilişkiler hakkında da bilgi veren Fethi Akkoç, bir 
yıl içinde Bankacılıktan eğitim sistemine, kanun
ların nasıl yapıldığına kadar herşeyi öğrettiğimizi 
söyledi. Akkoç “Türkiye Cumhuriyetlerinden ge
len öğrencilere mastır yaptırdık. 8757 öğrenciden 
sadece 4’ü çeşitli suçlar işlediği için ülkelerine ge
ri gönderildiler. Bu Cumhuriyetlerde, Türkoloji 
Enstitüleri kurduk. Televizyon götürdük. En önem
lisi de zaten Televizyondu. Çinde 30 yıllık Mao ik
tidarı TV ile yıkılmıştı. Şimdi en çok izlenen bizim. 
TRT Televizyonu kısaca 50 yıla sığacak bir çok işi 
biz bir yılda yaptık” dedi.

Milletvekili lojmanlarında kalan bazı millet
vekillerinin PKK.ile olan ilişkilerinin sorulması ü- 
zerine konuşan Akkoç, “SHP bunun zararını çok 
çekti. Milletvekillerinden düşürülmeleri çok farklı 
ve zor bir olay. Bizde PKK ile olan ilişkileri biliyo
ruz ama adamlar biz milletvekiliyiz diyorlar. İster
lerse lojmanlara havan topu bile sokarlar” diye ko
nuştu.

Bosna Hersek’in kurtarılması için Sırplara 
yönelik BM birliklerinin müdahalesi ile ilgili soru- 
yuda yanıtlayan Akkoç, “NATO bizi davet ‘ederse 
katılırız. Biz birliklerimizle hazırız. Zaten müdaha
leyi biz istedik” şeklinde yanıtladı.

Faciaya kil payı
büs Kıirtul Köyü yakınlarında önündeki araca 
çarparak devrildi. Aracın camından fırlayan Ko 
sa, feci şekilde olay yerinde can verirken, aynı 
yönde seyreden Levent Bildik yönetimindeki özel 
otomobil önce minibüse daha sonrada bariyerle 
re çarptı.

Bu sırada 16 YA 158 plakalı servis otobüsü ka 
za nedeniyle .durmakta olan bir kamyon ile iki 
özel otomobile büyük bir hızla çarptı. Kazada 
Hüseyin Serçe, Remzi Gündoğdu, Musa Değir 
menci, Kemal Ardıç, Recep Kır Devlet ve SSK 
Hastanelerinde teravi altına alındı.

Yetkililer^ kazayla ilgili soruşturmanın sürdü 
ğünü belirterek araçlardaki maddi hasarın yak 
laşık 140 milyon lira olduğunu söylediler.

Kumlada kanlı gece
Hızlıtürk’ten dayak yiyen Çakıçı ve Örnek hınçla 
rını alamayınca evine giden Hızhtürk’ü küfür e 
derek aşağıya çağırdılar. Bu defa arkadaşlarıyla 
birlikte aşağıya inen Hızlıtürk, ruhsatsız 7.75 mm. 
çapında Kırıkkale marka tabanca ile ayağından 
vuruldu.

Olaydan sonra Hızlıtürk Bursa Devlet Hastane 
sine kaldırılırken, İsmail Çakıcı ve Cengiz Örnek 
Gemlik Devlet Hastanesinde tedavi edildikten son 
ra gözaltına alındılar. Gözaltına alman sanıklar 
tabancayı bir arkadaşlarının arabasından aldıkla

İkinci olay ise saat 03.00 sıralarında Kumla Or 
taklar hah sahası mevkiinde meydana geldi. Hah 
saha önünde kokereççilik yapan Mustafa Altımşık 
(30) tartıştığı müşterileri Halil Yeşilbursa, (36) ve 
Turgut Alday’ı (22) bıçakla yaraladı. Olaydan 
sonra Altımşık Kumla jandarması tarafından göz 
altına alınırken, Yeşilbursa ve Alday Gemlik Dev 
let Hastanesinde tedavi altına alındılar.

Yolsuzluk yapanlar
Sonuçlanan bu davadan sonra Ticaret Bakanlığı 
müfettişleri bu kez de Birliğe alman zeytinlerde 
kalibraj farklılığı nedeniyle başlattıkları soruştur 
mayı tamamladılar.

Güvenilir kaynaklardan öğrenildiğine göre; 990 
ürünü zeytinlerde küçük taneli zeytinleri yüksek 
taneli olarak göstererek havuzlara attıkları zeytin 
lerin tamamının satılması sonunda yapılan tesbit 
lerde ortaya çıktı..

ZARAR 2-3 MİLYAR
72 nolu Gemlik Marmara Birlik Kooperatifinde 

konusunda Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafın 
dan başlatılan soruşturmada, Kooperatifin 1991 
yılı fiyatlarma göre, yaklaşık 700 milyon liralık 
kalibraj' yolsuzluğu yapıldığı raporda belirtildi. 
Müfettişler, 700 milyon lira zararın faizleriyle bir 
likte bugünkü değerinin 2-3 milyar lirayı bulduğu 
nu, bu paranın kooperatife geri ödenmesi gerekti 
ğini raporlarında savunuyorlar.

Müfettiş raporunda, kooperatifi zarara uğratan 
ların başta Kooperatif Müdürü Kenan Karataşve 
depo sorumluları ile ekspertizleri olduğu belirtildi.

Kooperatif Müdürü Kenan Karataş’ın, zeytin 
alımlarmda depo sorumlularına ve ekspertizlere 
sorumluluklarını yazılı olarak bildirmedikleri! 
için sorumluluğun müteselsilen paylaşılması gereü 
tiği savunuldu. Raporun bir iki gün içinde Savc: 
lığa verileceği öğrenildi.

Ö-te yandan, Birlik Genel Müdürü Bekir Sey 
men, dün Almanya’ya, gitti. Seymen Marmara 
Birlik ürünlerinin 22 Avrupa ülkesinin Bayii olar 
Marmara împort Export sahibi Hüseyin Kuru ili 
görüşecek. Satışlarla ilgili incelemelerde buluna 
cak. ■

ANAP döneminde Avrupa, da 5 yıl süreyle Birlil 
zeytinlerinin satışı Hüseyin Kuru’ya verilmiş, sö 
leşme gereği Hüseyin Kuru Marmara1 Birliğin ma 
ka ve ablemini Almanya’da tescil ettirdiği için 
başka talepler olmasına karşın firma tarafından. 
satışlar sürekli engellenerek Birlik zarara uğratıl 
mıştı. Seymen, Almanya’da bekletilen 51 ton soı 
kullanma tarih yanlış yazılmış mal için de görü 
meler yapacak.

Ticaret Bakanlığı müfettişleri Hüseyin Kuru’y; 
ait firma ile ilgili anlaşma ile de bir rapor hazı 
layarak Bakanlığa sundular.

Eski CHP’liler nerede
şunlu’ya hala bir şey yapılmış değil üstelik akar 
sulan da akmaz oldu. Sayın Bakanımız Kurşun 
lu’nun susuzluğuna çare bulamıyacak mı?” dedi.

Partilerinin yeniden kurulduğu günden beri a 
çık olduğunu sözlerine ekleyen Fikret Kumral, es 
ki CHP’lilere sitem ederek “Eski Sosyal Demokrat 
lan eski babaocağı olan CHP’de birleşmeye ve par 
tinin yerini görmeye çağırıyorum gelsinler, parti 
nin tüzük ve programlarını tekrar tekrar okusun 
lar. Haftalık aylık dergilerini incelesinler. Solda il
keli birlik ve dayanışma olursa geleceğin Gemlil 
politikasında çok iyi şeyler yaparız. Eski CHP’li a- 
ğabeylerimizin defalarca ayaklarına kadar gidil 
konuştum. O an için bizler politikada yokuz. Solur 
dağınıklığından bir şey gelmez. Birleşme olsun di
yen tüm CHP’li büyüklerimizi Gemlik'te kurmuş 
olduğumuz genç dinamik yönetimi görmeye çağı
rıyoruz. Bize maddi manevi destek olacaklarına i- 
nanıyoruz. Bizlere siyasi yönden de destek olacak
larına olan inancımızı da yitirmiş değiliz. Tekraı 
aramızda olurlarsa en bahtiyar ilçe başkam ben o- 
lurum” şeklinde konuştu.

CHP İlçe Başkanı Fikret Kumral, 9 Eylül tari
hinde partilerinin kuruluş yıldönümü törenlerinin 
saat 10.00 da Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla 
başlayacağını belirterek, daha sonra il’in progra
mına katılacaklarını söyledi.

Romen kadına sınır dışı
da Çınar Pansiyon’da yakalanan Soore, kimlik 
siz ve pasaportsuz olması nedeniyle jandarma ta 
rafından gözaltına alındı.

Maricika Soore, dün Gemlik Savcılığımdan, 
Zührevi Hastalıklar Hastanesine oradanda Bur 
sa Pasaport Şube Müdürlüğüne götürülerek ül 
keşine gönderilecek.



BELEDİYE 60 MİLYON LİRAYI 
BULAMAYINCA
GEMLİK AIVSİZ KALDI

Yeni kurulan ve 4 büyükler ile Anadolu takım
larının büyük bir bölümünün yapacağı maçların 
yayın hakkını satın alarak adından söz ettifen ö- 
zel ATV televizyonu Gemlik’te uydu anteni olan 
gazinolarda izlenince TSYD Kupası karşılaşmala- 

Devamı Sayfa 3’te

Onıf Mezar Törenle Acildi

Türkiye Cumhuriyeti’- 
nin 3 ncü Cumhurbaşka
nı Celal Bayar, ölümünün 
7 nci yıldönümünde U- 
muıbey (beldesinde devlet 
töreniyle anıldı. Bayar i- 
çin yaptırılan Anıt Mezar 
da tören de açıldı.

Devlet töreni, Cumhur
başkanı Süleyman Demi- 
rel, TBMM Başkanı Hü - 
samettin Cindoruk, Hü
kümet adına Milli Eğitim 
Bakam Nahit Menteşe, 
Genel Kurmay Başkanlı
ğı adına bir subay, Dev
let Bakam Şükrü Erdem, 
İçişleri Bakanı Mehmet

* TÖRENE KATILAN CUMHURBAŞKANI 
DEMİREL'E UMURBEY'İN ALTIN ANAH
TARI VERİLDİ

★ 3 NCÜ CUMHURBAŞKANI CELAL BAYAR 
İN UMURBEY'DE YAPILAN VE 50 MİL
YAR LİRAYA MAL OLAN ANIT MEZARI 
SİYASİ ŞOVA DÖNÜŞMEDEN, SADE BİR 
DEVLET TÖRENİ İLE AÇILDI.

★ AÇILIŞI YAPAN DEMİREL, YAPTIĞI KO
NUŞMADA TÜRK ULUSUNUN BAYAR'I 
UNUTMAYACAĞINI BELİRTEREK "BÜ
YÜK İNSAN, BÜYÜK DEVLET ADAMI, 
BÜYÜK DEMOKRAT, BÜYÜK VATANSE
VER, CELAL BAYAR RUHUN ŞADOL- 
SUN" DEDİ. DEMİREL, TÖRENDEN SON 
RA GEMLİK - UMURBEY KARAYOLCUNU 
DA HİZMETE AÇTI. Comol KIRGIZ

Gazioğlu, Bursa Valisi Ne 
cati Çetinkaya, Celal Ba
yar Vakfı Başkanı Nilü
fer Gürsoy, DP Genel Baş 
kanı Hayrettin Erkmen, 
Umurbey Belediye Başka
nı Pars Dönmezin anıt
mezara çiçek koymalarıy
la başladı. Bunun ardın
dan İstiklal Marşı eşliğin
de göndere bayrak çekil
di. Ve saygı duruşunda 
bulunuldu. Törende Dev
let eski Bakanı Cavit Çağ 
lar, DYP TBMM Başkan- 
vekili Turhan Tayan, Bur 
sa milletvekilleri Kadir 
Güçlü, Feridun Pehlivan, 

ANAP İstanbul milletve
killeri Orhan Ergüder, 
Gürhan Çelebican, Deniz
li milletvekili Haşan Kork 
mazcan’da hazır bulun - 
du.

Umurbey’e saat 12.45’de 
askeri helikopterle gelen 
Cumhurbaşkanı Süley
man Demirel ve Hüsamet 
tin Cindoruk, Bakanlar 
tarafından karşılandılar. 
Bu arada Umurbey halkı
nın Demirel ve Cindoruk 
•ile Cavit Çağlar’a yoğun 
sevgi gösterilerinde bu
lundular.

DEMİREL

KONUŞUYOR
Cumhurbaşkanı Demi

rel, yaptığı konuşmada, 
“Kadirşinas” Türk ulusu
nun Türkiye Cumhuriye- 
ti’nin 3 ncü Cumhurbaş
kanı Celal Bayar’ı hiç u- 
nutmayacağını belirterek 
“Merhum Celal Bayar, 
bir asn aşan ömrün her 

• dakikasını devletinin, mil 
letinin ve ülkesinin hiz
metine yermiştir. Mer - 
hum Bayar ebediyete ka
dar milletimizin gönlün - 
de yaşayacaktir” dedi.

Bayar’m anısı için Ma
nisa’da açılan “Celal Ba

yar Üniversitesi’nin” ya
sasının çıktığım ve kuru 
luşuna geçildiğini kayde
den Demirel, “Nasıl unu
talım ki? Merhum Cum
hurbaşkanı Celal Bayar, 
Cumhurbaşkanı oluncaya 
kadar Türkiye’nin İstik - 
lal Savaşı’nda Galip Ho- 
ca’dır. Türk milleti Bayar 
’ı nasıl unutsunki? Çün
kü o, Atatürk’ü tanıdığı 
günden ölünceye kadar A- 
tatürk’e sadık kalmış ve 

; bir mezalim zulüm yeri o- 
lan Yassıada mahkemele
rinde «Atatürk’ü sevmek 
benim en büyük imtiya- 

zımdır, bunu elimden a- 
lamazsmız.» diye haykır
mıştır. Demokrasiye gi
den yolda, 46 şafağında, 
yine bu şafağın bayrakta
rı olarak Celal Bayar’ı gö 
iliyoruz" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda 
Bayar’m kızı Vakıf Baş
kam Nilüfer Gürsoy tara
fından Demirel ile hükü
met adına törene katılan 
Milli Eğitim Bakam Na
hit Menteşe’ye birer “Şük 
ran Plaketi” sunuldu.

Milli Eğitim Bakam Na 
hit Menteşe’de yaptığı ko

Devamı Sayfa 3’teGEMLİK BELEDİYEMECLİSİ TOPLANDI i KÖRFEZ FM GAZETECİLERLE SOHBET TOPLANTISI YAPTI SÜMERBANK!! İŞÇİLERE 5’ER MİLYON VERİLDİ
Gemlik Belediye Mec

lisi Olağanüstü toplantı
sında Çevre Temizliği 
Vergisini evlerde 50 bin 
ticarethanelerde 100 bin 
bira olarak kabul etti.

Gündemdeki üç mad
denin görüşüldüğü ola
ğanüstü toplantıya, SHP- 
li Nazım Bayrak, DYP’li 
Hüseyin Er ve Bekir Ça
kır ile CHP’li Ali Yıldırım 
katılmadılar.

taksi ücretlerine zam

5 
£ 
ıi

t

ıs-

d
t

Gemlik Şoförler ve 
Otomobilciler Odası aldı
ğı kararla ilçede taksi
metre ücretlerini yeniden 
belirledi.

16 Ağustos târihin
den itibaren geçerli olan 
yeni tarifeye göre daha 
önce 7 bin lira olan taksi
metre açış fiyatı 9 bin li
raya, yine 7 bin lira olan 
kilometre fiyatı 9 bin li
raya çıkarıldı. 5 dakikaGEMLİK’TEN BİRŞAMPİYON GEÇTİ

74 Kilo Grekoromen 
Türkiye Şampiyonu Milli 
Güreşçi Erol Koyuncu, 
Gemlik’e gelerek Doktor

Bir önceki meclis tu
tanaklarının okunup oy
lanmasından sonra gün
demde bulunan 24 Tem
muz 1993 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan Çev 
re Temizlik Vergisi konu
su görüşüldü. Buna göre 
evlerden alınacak Çevre 
Temizliği' Vergisi’nin 50 
bin lira, Ticarethaneler
den 100 bin lira, sanayii

Devamı Sayfa 4’te 

dan sonra bekleme ücreti 
ise bin 500 liradan 2 bin 
liraya yükseltildi.

Gece saat 24.00 ile 
06.00 arası yine yüzde 50 
olarak uygulanacak. Oda
nın aldığı karar göre 20 
■kilo ile 40 kilo arasındaki 
yük ücreti ise yine 10 bin 
lirada kaldı. 40 kilodan 
sonraki yükler ise pazar
lığa tabi tutulacak.

arkadaşı Mehmet Yıl- 
maz’ı ziyaret etti. Koyun
cu, Devlet Hastanesi Baş-

Devamı Sayfa 4’te

İlçeûüzde 106.6 Mghz’- 
den yayın yapmakta olan 
Körfez FM; ilk canlı soh
bet toplantısını ilçede gö- 
erv yapan basm mensup
lan ve yerel gazete sahip
leri ile yaptı.

Geçen hafta Sah günü 
saat 20.00’den 22.00’ye

Aydın Menderes Gemlik’te 
umduğunu bulamadı

Büyük Değişim Partisi Genel Başkanı Aydın 
Menderes ziyaret için geldiği Gemlik’te umduğunu 
bulamadı.

BDP’nin il kongresi ve Türkiye’nin 3 ncü Cum
hurbaşkanı Celal Bayar’m Umurbey’deki anıt me
zarının açılışı için Bursa’yâ gelen Aydın Menderes, 
Gemlik’e de uğrayarak parti binasının balkonun
dan kısa bir konuşma yaptı.

Devamı Sayfa 3’te

SHP Danışma Toplantısı bugün yapılacak

SHP İlçe Danışma top
lantısı bugün yapılacak.

Gürle İş Hanındaki il
çe merkezinde bu akşam 
saat 19.00’da yapılacak o- 
lan danışma toplantısına 
İl ve İlçe yönetim kurtılu 
üyeleriyle, ilçe belediye 
başkam Nezih Dimili, Be
lediye Meclis üyeleri, İl 
Genel Meclisi üyelisi ve 

kadar süren canlı sohbet 
toplantısına, ilçede ya
yımlanan Gemlik Körfez 
ve Gemlik Gazete’lerinin 
sahipleri ile, diğer yerel 
gazete muhabirleri, Ulu
sal basm ilçe temsilcileri 
katıldılar.

Devamı Sayfa 4’te 

parti üyeleri katılacak.
Danışma toplantısında 

11-12 Eylül tarihleri ara
sında yapılacak olan Bü
yük Kurultay hakkında* 
görüş alışverişinde bulu - 
nulacak. toplantıda ayrı - 
ça kurultay da adaylar 
hakkında ortak isim tes- 
biti yapılacak.

Gemlik Sunğipek’te 
çalışan 500 işçi maaş fark 
lan ve ikramiyelerden do
ğan alacaklarından 5’er 
milyon lirayı aldılar.

Toplu-İş -sözleşme gö
rüşmelerinin Haziran a- 
ymda sona ermesinden 
sonra sözleşmelerden do

GEMLİK MAĞAZASI DA SATILACAKSÜMERBANK MAĞAZALARISATIŞA ÇIKARILDI
Sümerbank Holding 

A.Ş.’ye bağlı 430 satış ma 
gazasından 308’i özelleş
tirme kapsamında satışa 
çıkanldı. 308 mağaza ara
sında Gemlik’te bulunu
yor.

Kamu Ortaklığı. Yük
sek Kurulunun 31 Aralık 
1992 tarih 92/48 özelleş
tirme karârı uyarınca 
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ğan maaş farklan ve ik
ramiyeleri almak için gün 
bekleyen Sunğipek’li işçi
ler sonunda azda olsa bu 
muradlarına erdiler. Para 
dağıtımı ile ilgili açıkla
ma yapan Petrol-İş Sen
dikası işyeri baştemsilcisi

Devamı Sayfa 4’te

T.B.M.M. Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Komisyonu
nun tavsiye karan doğ
rultusunda 1992 yılı sa
tışlarında zarar eden 308 
mağaza 17 Ekim 1993 ta
rihine kadar satışa çıka
rıldı.

Edinilen bilgiye göre 
verilen tarihe kadar satı-

Devamı Sayfa 4’te

ALMANYA NOTLARI (4)

Macaristan
Kadri Güler

Yazısı Sayfa 2 de

CHP İlçe Başkanına SHP ve DSP’den salvo 

"Denizin bittiğini gören baliğin 
son çırpınışları”

Yazısı Sayfa 3'te
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ALMANYA NOTLARI (4)

Almanya notlarımıza bu kezde Macaristan, Slo- 
vakya ve Çekoslovakya ile devam ediyoruz.

Romanya'daki benzin problemimizi Macaristan'a 
girince çözümlemenin verdiği rahatlıkla yola koyulu
yoruz.

Bir süre dinlendikten sonra Kecskemet üzerin- 
l den Budapeşte'ye gidip dinleneceğiz.

Macaristan, Bulgaristan ve Romanya’dan sonra 
bize Avrupa ülkesi olarak görülüyor. Dar ama bakımlı 
yollarında giderken, geniş ovalarında buğday hasadı
nın yapılmadığını görüyoruz. Her yer yemyeşil!..

Uzun yıllar, Osmanlı egemenliğinde kalan bu top 
raklar üzerinden geçerken, dedelerimizin bunca uzak 
yerlerde ne aradığını düşündüm bir kez. Sonra, ge
çenlerde konuştuğum Esat Coşkun'un söylediği, bir 
söz geldi aklıma. "Bizim sülalenin bir kanadı Macar."

Cidden sarı saçlar, masmavi gözler bunlar Türk- 
terin karakteristik özellikleri değil. Demek bir karışım 
var. "Doğrudur" dedim kendi kendime. Yol boyunca 
bizden kalma birşeyler aramadım. Transit gidiyoruz 
ve önümüzde kilometrelerce gideceğimiz yol var.

Budapeşte'yi merak ediyorum. Avrupa’nın en es
ki şehirlerinden biri Budapeşte...

Şehrin içine girdikte yaşlı Budapeşte insanı cez- 
bediyor. Tuna’nın bir kolu şehrin içinden akıyor. Ara
bamızı ana caddede bir berberin önünde park ediyo
ruz.

Sanki tam yerinde durmuşuk. Jokeyimiz traş ol
mak için takılıyor. Ben ise yakın çevremi geziyorum.

İş yerleri Bulgaristan ve Romanya gibi boş değil. 
Raflar bir bakıma ülkelerin yaşadıkları ekonomik, du
rumun yansıması.

Batı Avrupa ürünleri, tüm rafları doldurmuş. Şe
hir çök- temiz. Binalar asırlık, mimari ise değişik. Yaş
lı şehirde cadde boyunca yürürken tarih derslerinde 
öğretilen Türk-Macar savaşları geçiyor aklımdan... 
Estergon Kalesinin kuşatılması sonra Haşan Mutlu- 
can'ın sesinden türküsü... Gülüp yürüyorum...

Tuna üzerindeki tarihi köprü üzerinde fotoğraf 
çekiliyoruz. Macaristan anısı için...

Burada da işimiz bitti. Yola devam ediyoruz. Ta- 
tabanya’dan, Györ'e gideceğiz. Bir saat sonra sınır
dayız. Györ’e girmeden sinir kapısı Komarom’a geli
yoruz. Komarom ikiye Tuna ile bölünmüş. Şehrin kar
şısına Komorno var.

Gümrüklerde hiçbir zorlukla karşılaşmıyoruz. Tu
na-üzerinden giderken Macaristan’a da veda ediyor 
ve yeni cumhuriyet olan Slovakya’ya giriyoruz.

Sloyakya 49.036 km2 yüzölçüme sahip 5-6 milyon 
nüfusu olan küçük bir Avrupa ülkesi.

Kapıdan girişte, üst rütbeli bir Slovak Gümrük

Macaristan
Kadrî Güler

çüyü alıyoruz arabamıza. Yol üzerinde kaldığı bir yer
de bırakıyoruz.

Slovaklar bu yıl Çekoslovakya’dan ayrılarak ba
ğımsız bir devlet olmuşlar. Para birimi Slovak Kronu, 
Çek'te geçmiyor.

Sovyetlerin dağılımı, Avrupa haritasının da yeni
den çizilmesine neden oldu. Ço'koslovaklar ile Slovâk- 
ların uzun yıllardır birlikte yaşarlarken şimdi'iki ayjrı . 
devlet olması bana garip geliyor. Sanki böi parçala 
yut politikasını güdüyor birileri.

Neve Zamky üzerinden Banska Bystrica’ya gidi
yoruz-;

Slovak yönetimini Çeklerden ayıran en önemli ö- 
zelliğin, kapılarını gelişmiş batı ülkelerine hemen aç
maması. Ekonomik yönden toparlanmaları için batının 
egemenliğine girmek istemiyorlar. Bu nedenle sıkıntı
ları var.

Gece bir otelde konaklıyoruz. İşsizliğin çok yay
gın olduğunu ve gençlerin Almanya’ya gidip kalma 
arzularının çok olduğunu görüyoruz. Almanya’ya gi
debilirlerse kısa zamanda zengin olacaklarını sanı
yorlar. Cepte Alman Markları, altlarında lüks Alman 
arabaları, eğlence, güvende arıyorlar.

Slovakya’da görüştüğümüz bir aile eski , dönemi 
hasretle aradıklarını söylüyor. Fabrikalar kapanınca 
işsizlik artmış. Para yok. Eskiden böyle şeyler olmaz
dı. Her yönden rahattı diyorlar.

Doğu B'oku ülkelerinin demokratik cumhuriyete 
geçmesi sorunları çözmemiş arttırmış.

Bulgaristan,’ Romanya, Macaristan ve.şimdi Slo- 
vakya’da karşılaştığımız tablo bu. Ekonomik. sıkıntı
lar eski rejimi aratıyor. Herkes özgürlükten önce kar
nının düzgün doymasını istiyor.

Yola devamla Çekoslovakya’ya giriyoruz. Forma
liteden bir sınır gümrüğünü aşıp Prag’a doğru hızla 
gidiyoruz. Büyük Prag ovasından geçerken doğaya 
hayran kalıyorum. Dev sulama sistemleriyle arazi ha
vadan yağmurlama usülü sulanıyor. Dar fakat çok ba- j 
kimli yollardan Almanya’ya doğru gidiş sürüyor.

Bir Mokampta 3 saat, uyuyoruz. Dinlenip hiç dur
madan Teplice sınır kapısına varmağa çalışıyoruz.

Çekoslovakya’da herşey tarıma dayalı. Modern 
tarım var. Gün boyunca yanan araç farları unutama
dığım bir olay, oluyor. Trafik yasağı gereği bizde uyu
yoruz kurala.

Sınır-şehrindeyiz ve dağa tırmanıyoruz. O ne yol 
boyu her yer genç bayanlar. Bunlar TİR cilan dinlen- ı 
diren her- renkten tele kızlar. Durmadan devam edi
yoruz.- İşte gümrük, işte Almanya.

Haftaya1 : ALMANYA’DAYIZ. '
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TEFEKKÜR
Aile büyüğümüz, değerli iyi 
insan, annemiz

ÎBVİM ERMİŞİ
; kaybettik

Cenazemize katılan, evimize 
kadar gelen, telefon eden biz- 
lerin acılarım paylaşan eş 
dos>t akraba arkadaşlarımıza 
teşekkürü bir borç biliriz..

V OĞLU
Kenan Anbarcı

KAYIP
Nüfus cüzdanımı ve SSK kimlik kartımı kaybettim 

Hükümsüzdür.
Necati UÇTU

TURAN TİCARET |
TRAFİK TAKİP, SİGORTA EMLAK, OTO 

ALIM SATIMI İLE EMRİNİZDEDİR. «
SB

i
* KORDON BOYUNDA KELEPİR 3 DAİRE
★ SUNĞİPEK ÜSTÜNDE 270 m2 ARSA İ

ENGÜRÜDE 35 AĞAÇ ZEYTİNLİK İ
* ÖRJİNAL FUL OTOMOTİK 86 MODEL RENOâ
• fc 76 MURAT 124, TAAMES KAMYONET
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TEL : 39029

Divan Pastanesi Karşısı Kat 1 GEMLİK
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MATBAACILIK
X

Bı»ra - sı
Ynpocü

DAVETİYENİZ MİDEN
Türkîyenin en kaliteli ve 

Ucuz Davetiyelerini 
siz beğenin biz basalım

T ! 1 GÜNDE TE$ İM
Gazhane Caddesi Şirin Pasaj* • If 5131797 Gemlik
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I OLAYI BANA KARJI
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DENİZİN BİTTİĞİNİ GÖREN
BALİĞİN SON ÇIRPINIŞLARI

Armutlu Belediye Başkanı Celal Göç, iskele 
meydanındaki Belediyeye ait binanın 3 ncü katma 
yerleştirilmek istenen bomba olayıyla ilgili olarak I 
yaptığı açıklamada “Şu anda ne diyeceğimi bilmi
yorum. Gözaltına alman çocukları benim daha ön
ce çalıştırdığım «Çağrı» adlı lokantayı kiraya ver- | 
diğim Etem adlı bir adam garson olarak' getirmişti. I 
Bende kalsınlar diye benim yazıhane olarak kul
landığım yerin yanındaki odaya yerleştirmiştim. 
Her şey olabilir” dedi.

Olayın İzmitli ailesi ile aralarında bulunan i 
kan davasıyla ilgili olup olamıyacağı hakkında da ! 
bilgi veren Göç, “Geçen yıl 18 Ağustos tarihînde ı 
saldırıya uğramıştım. Bana saldıranları.teşhis.et
miş, Ahmet İzmitli’de yakalanmış daha sonra ser- I 
best kalmıştı. Ahmet İzmitli’nin şu anda başka bir | 
olaydan dolayı hapiste olduğunu duydum. Dinamit | 
olayı bana karşı yapılmış olabilir” dedi. /

Öte yandan jandarma tarafından gözaltına a- 
lınan Coşkun ve Murat Demirkıran’ın eniştesi Sa
bahattin Zorlu çıkarıldığı mahkemece serbest bira- I 
kıldılar.

CHP İlçe Başkanı Fikret Kumral’ın gazetemiz
de çıkan açıklamalarına SHP ve DSP ilçe örgütün
den büyük tepki geldi. Kumral’ın “SHP ve DSP ilçe 
başkanlarınm genel başkanlarından faiklan yok. 
SHP ve DSP’deki genel ve yerel yöneticiler koltuk 
meraklısı” şeklindeki sözlerine tepki gösteren SHP, 
İlçe Başkanı Mehmet Parlak ve DSP İlçe Başkam 
Kemal Yeşildal, gönderdikleri yazılı açıklamada, 
Kumral’! topa tuttular.

SHP İlçe Başkanı Mehmet Parlak, Fikret Kum- 
ral’ın suçlamalarını düzeysiz bulduğunu belirterek, 
ciddiye almadıklarını öne sürdü. Parlak, “Bu çirkin 
yaklaşımlar denizin bittiğini gören balıkların son çır 
pınışlarıdır. Kaldıki Solda birleşmeden bahseden
ler her demeçlerinde SHP’ye saldırıyorlar. Saldır - 
makla ona buna çamur atmakla, her kurultayda 
genel başkanlığa aday olmakla bir yerlere varamı- 
yanlar koltukları uğruna partimizi terk etmişlerdir. 
Kimlerin koltuk sevdalısı olduğu belli oluyor. Gem 
lik bazında da kimlerin koltuk meraklısı olduğunu 
da biz biliyoruz. Geçtiğimiz dönemde aradıklarım 

bulamıyanlar bugün CHP koltuklarında kendi kı
sır döngüleri, içinde kendi kendilerine politika yap
maktadırlar. Yalvarmayla davetiye ile rica ile kim
se partilere gelip üye olmak birliktelikten yana çı
lanlar birbirlerine karşı saygılı ve ilkeli politikalar 
yapmak zorundadırlar; Tüm sosyal demokratların 
demokratik solcuların kökleri Atatürklere inönüle- 
re uzanan gerçek CHP’lilerin tek çatı altında bir
leşmeleri en büyük dileğimdir. Ancak dayatmacı 
tavırlarla birleşmenin koşulsuz kendi partilerinde 
olacağını söyleyenler önce aynaya daha sonra güç
lerine baksınlar” dedi.

DSP İlçe Yönetim Kuruluda gönderdiği yazılı 
basın açıklamasında “CHP İlçe Başkanı Fikret 
Kumral’ın bu tür açıklamaları solda birleşmenin 
aksine uzaklaşmalara sebebiyet vereceği kanısında
yız. Bizler DSP’li olarak Genel Başkanımızm fikir 
ve düşüncelerini ve partimizin ana tüzüğü doğrul
tusunda harfiyen yerine getirmekteyiz. Bunun i- 
çindir ki tüm DSP’liler bir bütün olup Genel Baş- 
kanlarından farkları bulunmamaktadır.”

ı. Anıt Mezar Törenle açıldı Aydın Menderes Gemlik'te Gemlik'in ilk halı sahası faaliyetlere 
başladı

nuşmada, Türkiye Cum - 
huriyeti’nin kuruluşunda, 

! ekonomik, siyasal kalkın
mada Bayar’m harcı bu
lunduğunu kaydetti. Va
tan sevgisinin yüceltilme- 
sinin onun en büyük he
defi olduğunu anlatan 
Menteşe, “Onun mücade
lesi nesillere her zaman 
ışık tutacaktır. Ülkenin 
kalkınıp gelişmesinde ve 
demokrasiye katkıları ge
lecek kuşaklara örnek o- 
lacaktir” dedi.

Celal Bayar Vakfı Baş
kanı Nilüfer Gürsoy, anıt 
mezarı “Milli iradenin za
feri kadar Bayar’m kişili
ğinin simgesi, milli irade
yi temsil edenlerin kadir 
şinaslıklannm eseri ola
rak nitelendirdi.”

Anıtmezarın projesini 
gerçekleştiren yüksek mi
mar Mustafa Aslan Asla- 
ner’de anıtmezarla ilgili 
törene katılanlara teknik 
bilgi verdi. Aslaner’in ver 
diği bilgiye göre, yapımı

na 1991 yılında başlanan 
ve 14 bin metrekarelik'bir 
alanı kapsayan anıtme
zar yaklaşık 50 milyar li
raya maloldu. Simgesel e- 
lemanların iç yüzü, sütun 
lar, Cumhurbaşkanlığı for 
su, lahit, şahide taşı, röl
yef duvarının alt Ve üst 
hazaları homojen damar
sız, iyi cila tutan bir mal
zeme olan kırmızı1 granit
le kaplanmış.

Törenden sonra, Demi- 
rel tarafından Gemlik-U- 
murbey arasında yaptırı
lan ve 13 milyar liraya 
malolan yeni yolun açılı
şı yapıldı. Umurbey Bele 
diye Başkanı Pars Dön - 
mez, Demirel’e beldenin 
“Altın anahtar”mı sundu.

Cumhurbaşkanı Demi
re!, TBMM eski başkanla- 
rmdan emekli politikacı 
İhsan Sabrı Çağlayangil’i 
Yalova’daki evinde ziya
ret ettikten sonra helikop 
ter ile İstanbul’a gitti.

Araç konvoyuyla ilçeyi dolaşan Menderes, da
ha sonra Hükümet Meydanında bulunan partisinin 
balkonundan halka hitaben bir konuşma yaptı. 
BDP il kongresi için Bursa’ya geldiğini hatırlatan 
Menderes, 18 Eylül tarihinde büyük kongrelerinin- 
de yapılacağını belirterek, «Yeni, iyi, güçlü ve dü
rüst Türkiye kurmak için huzurlarınızdayız. İleride 
bu güzel ilçeye- tekrar geleceğim. Gösterdiğiniz il
gi: bizi mutlu etti. Allah’ın serveti sizin olsun» diye, 
konuştu.

İlginin diğer partilere göre daha az olduğu 
Menderes’in konuşmasından sonra; partililer basın 
mensuplanma birer hâtıra fotoğrafı çektirttiler. 
Menderes partililere «Özlediğimiz Türkiye’ye hep 
birlikte yürüyeceğiz» dedi. Öte yandan, 16 DR 886 
plakalı araçla eski MİT ajanı Mahir Kaynak’ın da 
Menderes’i konvoyla birlikte izlemesi dikkat çekti.
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Gemlik Atv'siz kaldı
rında izdiham yaşandı,

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe futbol ta
kımları arasında oynanan TSYD Kupası maçların
da Gemlik’li sporseverler ilçe dışına dağılırlarken, 
hiç olmazsa diğer maçları seyredebilmek umudunu 
taşıdılar. Ama futbolseverlerin' düşündüğü gibi 
Gemlik Belediyesi konuya duyarsız değildi. Sorun 
sadece ekonomikti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Belediye 
yetkilisi; Gemlik Ata mahallesine kurulan Çanak 
anteni Gündoğdu köyüne çevirmek suretiyle Star! 
yayından çıkararak, ATV’yi yayına almayı düşün
düklerini ancak, bu durumda Show TV’ninde gö
rüntüsünün bozulduğunu görünce bundan vazgeç
tiklerini söyledi. Yetkili «Şu durumda bir verici 60 
milyon liraya maloluyor. Şu anda bu parayı bul
mak mümkün değil. Gemlikliler 15 gün daha bek
lerlerse ATV Gündoğdu köyüne kendi vericisini ku
racak. O zaman diğer televizyonlar Flash, TRGT, 
Kanal- 6 ve HBB gibi Gemlikliler ATV’yi de seyre
debilecekler»- dedi.-

Öte yandan ilçede kendileriyle görüştüğümüz 
çok sayıda vatandaş, TSYD Kupasındaki önemli 
maçları kaçırdıklarından yakınarak, yetkilileri çöJ 
züme çağırdılar.

Gemlik’te 18 Yaş altı futbol turnuvası
Gemlik’te ilk kurulan Halı Saha olan Menzil 

spor tesisleri fâaliyetlere başladı. Eylül ayında baş
layacak olan 18 yaş altı futbol turnuvası için ka
yıtlara başlayan, Halı saha ortakları' Mustafa Çam 
ve Selahattin Ulaş ile organizatör Haydar Yiğit şim 
diye kadar 20 takımın başvurduğunu söylediler,

Genilik Osmaniye Mahallesi Dereboyu Mevki- . 
inde kurulan spor tesisleri 2 bin 500 metrekare ala
nıyla oldukça büyük bir görünüm verirken, kafe
terya, sıcak sulu duş kabinleri, soyunma olaları ve 
kantiniyle dört dörtlük bir spor merkezi. Halı Saha 
ortaklarından Selahattin Ulaş, spor sahasının 1 
milyar lirayı geçtiğini söyledi.

Bu arada Eylül ayında başlayacak olan turnu
va hakkında da bilgi veren Ulaş, İnciye kupa ve 3 
maç bedava oynama, 2.nciye kupa 2 maç bedava oy 
nama, 3.ncüye kupa ve 1 m!aç bedava oynama ile 
gol kralı ve en az gol yiyen kaleciye de ödül vere
ceklerini bildirdi.

SATILIK 
LÜKS DAİRE

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

TEL : 34941 GEMLİK

ÂKYILDIZ
AİLE GAZİNOSU

Düğün - Nişan Sünnet Cemiyetlerine 
verlir. Rezervasyonlar devam 
etmektedir.

30039 
iskele Meydanı No.4 Gemlik

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
NAKLEN YAYIN ÜCRETLERİ DÖVİZE 
ENDEKSLİ OLARAK ALINACAKNAKLEN YAYINI DOLAR LA DİNLEYİP İZLEYECEĞİZ

(CEMÂL KIRGIZ) Gençlik ve Spor Müdürlü- 
ğü’nün 11 Ağustos 1993 tarih ve 375 sayılı genelge
sine göre Bursa ili ve ilçelerinde oynanacak olan 
profesyonel futbol müsabakalarının Televizyon ve 
Radyodan naklen yayın 1993-1994 sezonu ücretleri 
belirlendi.

Tüm özel radyo ve televizyonlara gönderilen 
genelgeye göre tüm milli, 1. nci lig, denby, özel, 2. 
nci lig/ 3. ncü lig, PlayOff ve amatör küme maçları 
yayınları dolar’a endeksli olarak müsabaka tarihin
den 4 gün önce İl Müdürlüğüne yayın ekibi bildiri-' 
lerek ücretinin yatırılması karşılığında yayınlana
bilecek.

Buna göre 1. nci lig müsabakaları 15.000 
dolar, Avrupa Kupaları, Milli Maçlar, Cumhurbaş
kanlığı, Başbakanlık ve Federasyon Kupası Maçla
rı 25 bin dolar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, 
Trafozonspor’un kendi aralarındaki denby müsaba
kaları 20 bin dolar, bu takımların özel maçları 10 
bin dolar, 1. nci lig takımlarının kendi aralarında
ki diğer maçlar 5 bin dolar, 2. nci lig 2 bin 500 do
lar, 3. ncü lig 750 dolar, özel radyolardan naklen 
yayın 1. nci lig 500 dolar, 2. nci ve 3. ncü lig 300 
dolar olarak belirlendi.

Fikret Oto Elektrik
YENi düzenlemesiyle oto elektrîk 

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SÎZLERE 

HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYA*

TEL : 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI
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Sümerbank Mağazaları satışa
şı yapılamayan satış ma
ğazaları kapatılacak. 430 
satış mağazasında kar e- 
den 120 mağaza ise şimdi
lik özelleştirilmeyecek.

Sümerbank Holding 
A.Ş. yetkililerinden alı
nan bilgiye göre, 120 ma
ğazanın 51 milyar lira kar 
.ettiği belirtilerek, 308 ma 
ğazanın toplam zararının 
ise 52 milyar lira olduğu
bildirildi. Buna göre 
merbank’ın Bursa ve 
lova’daki mağazaları 
tıknazken, Gemlik,

Sü-
Ya- 
sa- 
Or-

MKP'daki mağazaları sa
tışa çıkarıldı. Zarar eden 

• mağazalardan bir kısmına 
Fransızların ilgi gösterdi
ği öğrenildi.

Bu arada özelleştir
me kapsamında satışa çı
karılan mağazalardaki iş
çilerin ise kar eden ve ka
patılmayan diğer kuru
luşlara tayin edileceği be
lirtildi. Gemlik’te çalışan 
4 işçi mağaza satılır sa
tılmaz Bursa ya da Yalo
va’daki mağazalara ata
nacak.

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

hangazi, İznik, İnegöl ve

Belediye Meclisi Toplandı
kuruluşlarından da 1 mil-l 
yon lira olarak alınması 
kabul edildi. Bu arada 
Belediye personelinin kul
landığı suların fiyatlanna 
yapılması öngörülen yüz
de 50 indirim ise oy çok
luğuyla kabul edilmedi.

Öte yandan her ev vej 
işyerlerinde kesilen atık* 
kesintisi de yüzde 10’danJ 
yüzde. 20’ye oy birliğiyle? 
çıkarıldı. Sunğipek ve Bo-P 
nişan işletmelerinden ise» 
Belediye suyunu kullan-j 
mamalarına rağmen de-| 
nize bıraktıkları atık içini 
her ay 1 milyon lira te-g 
mizlik vergisi alınacak. |

Otopark yönetmeliği!

I
[hakkında alınan kararla
rın uygulanması konu
sunda da görüşen Beledi
ye Meclisi Binalarda 100 
metrekareye kadar olan 
her 4 daireye 1 otopark, 
150 metrekareye kadar 
olan her 3 daireden l’ine 
otopark, 200 metrekareye 
kadar olan 2 daireden bi- 
3rine otopark ve 250 met- 
grekareye ve daha yukan- 
Bsı daireler içinde her dai- 

■ reye 1 otopark düşecek 
Sşekilde ruhsat verilmesini 
■kararlaştırdı.

Gündemde bulunan i- 
■marla ilgili dilekçeler ise 
■imar komisyonuna havale 
■edildi.

Gemlik’ten bir şampiyon geçti
hekimi Fizik Tedavi Uz
manı Dr. Vedat Ökter ta
rafından da muayeneden 
geçirildi.

Bolu Aladağ’daki kamp 
tan İstanbul Sarıyer Mer
sinli Ahmet Tesislerinde 
yapılacak olan kampa git
meden önce Gemlik’e uğ
rayan Gençler Avrupa 2. 
cisi, Dünya büyükler ve 
Avrupa 4. cüsü, Akdeniz 
Oyunları 4. cüsü Erol Ko
yuncu, Dr. arkadaşı Meh
met Yılmaz’la uzun yıl
lardır dostluğu bulundu-

ğunu belirterek, her fır- 
, şatta biraraya geldikleri
ni söyledi. Koyuncu, Ey
lül ayında İsveç’te yapıla
cak olan Dünya Şampi- 
yonası’nda Milli mayoyu 
giyeceğini de hatırlata
rak, “Bu defa 4. cülük de
ğil şampiyonluk bekliyo
rum. Amacım şanssızlığı
mı kırmak” dedi.

Daha sonra Başhekim 
Vedat Ökter tarafından 
muayeneden geçirilen mil 
li güreşçi, sağlam çıktı.

Körfez Fm gazetecilerle
İki saat süren toplan

tıda, yerel ve genel bası
nın sorunlarının yanı sı
ra gazete çeşitleri, ilçe so
runları, gazetecilerin kar
şılaştığı sorunlar ve çö
züm yollan hakkında kar 
şılıklı konuşuldu. Bu ara
da gazetecilerin unuta
madıkları anılan büyük 
ilgi gördü.

Öte yandan dinleyici
lerle gazeteciler arasında 
telefon bağlantısı ile so
rulara yanıtlar verildi.

Körfez FM sahipleri 
Ümit Buluç ve Ufuk Esen 
bu tip sohbet toplantıla
rını her hafta bir başka 
meslek dalında sürdüre
ceklerini söylediler.

Sümerbank’lı işçilere 5 er

Dosya No. 1991/433 T.
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, 

kıymeti, adedi, evsafı :
Gemlik tapu müdürlüğünün Küçük Kumla 

Köyü Sarıincir mevkiinde kain ve pafta 26, parsel 
5036 sayılı 876 metrekare miktarındaki arsa üze 
ririe inşaa edilen kat irtifakı halindeki kargır a 
partmanm (24) bağımsız bölüm sıra nolu 38/1064 
arsa paylı meskenin 1' giriş koridoru, 1 salon ve 
salona bitişik mutfak, 2 oda, banyo ve tuvaletten 
ibaret balkonu mevcut olup elektrik ve suyunun 
mevcut yazlık olarak kullanılır. Gayrimenkul bi 
lirkişi tarafından 8O.o6o.OOO TL. mıymet taktir 
edilmiştir, taşınmaz açık artırma suretiyle satışa 
çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1— Satış 27.9.1993 Pazartesi günü saat 11.00’den 

11.20’e kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık ar 
tırrna suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah 
min edilen kıymetin %75ni ve rüçhanh alacak 
lar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrafla 
rını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir be 
delle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartıyle 7.10.1993 Perşembe günü ay 
m yer ve aynı saatlerde de ikipci artırmaya çıka 
rılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edile 
memişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü 
saklı kalmaz üzere artırma ilanında gösterilen 
müddet sonunda en çok artırana, ihale edilecektir 
len kıymetinin %40ını bulması ve satış isteyenin 
alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından 
fazla, olması ve bundan başka, paraya çevirme ve 
paylaştırma masraflarım geçmesi lazımdır. Böyle 
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

<— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edi 
len kıymetin %20si pisbetinde pey akçesi veya bu 
miktar kadar milli bir bankanın teminat mektu 
bunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. 
Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç 
ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir. K.D.V. vergisi alıcıya aittir.

3_ ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin 
(+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım huşu 
siyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım daya 
nağı belgeler ileonbeş gün içinde dairemize bil 
dürmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklara tapu si 
çili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı 
lacaklardır.

4— ihaleye 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, ihale, farkı ve temerrüt faizi, 
ayraca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil 
olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelin 
den alınacaktır.

4_ Satış bedeli' hemen veya verilen mühlet için 
de ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133. mad 
desi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasında 
ki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul 
tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan ken 
dilerinden tahsil edilecektir,.

5— 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 münderecatını kabul etmiş sayılacakları, baş 
kaça bilgi almak isteyenlerin 1991/433 T. sayılı 
dosya numarasiyle Müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.

GEMLİK
MUHTELİF ESNAF VE SANATKARLAR 

ODASI YÖNETİM KURULU BŞK.LIĞINDANDUYURU
Sayın Oda üyelerimiz, Odanızın Yıllık Aidatı 

19 Eylül 1992 tarih ve 21350 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle uygulanan As
gari ücret bürüt tutarının % 20’si olarak 1 Ağus
tos 1993 tarihi itibariyle, seyyar esnaf, kundura ta
miri, mobilya döşeme, terzi tamiri işi ile ilgili işti- I 
gal konulu üyelerden 250.000.- TL. diğer meslek ko
lundaki üyelerimizden 500.000.- TL. tahsil .edile
cektir.

İlgili üyelerin Oda Aidatlarını en kısa za
manda Odalarına yatırmaları rica olunur.'

A Şükret SOLMAZ
Oda Yönetim Kurulu 

Başkanı

İLAN
GEMLİK KAYMAKAMLIĞI 

MALMÜDÜRLÜĞÜ
İlçemiz Orhaniye Mahallesi, Kumlâbayır yo

lu mevkiinde, tapunun 360 ada, 64 parsel numara
sında 686 m.2 yüzölçümlü olarak Mülkiyeti Hazine 
adına kayıtlı olarak bulunan taşınmaz;

55.000.000.- . TL. uygun bedel üzerinden 
16.09.1993 Perşembe günü saat' 11.00’de Gemlik , 
Malmüdürlüğü odasında 2886' sayılı Yasa’nın 45. | 
maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile satı- | 
şa çıkarılacaktır. Geçici teminatı 1.650.000.- TL.dır. !

İhaleye girmek isteyenler 16.09.1993 Per
şembe günü saat 11.00 ’ e kadar teminatlarını Dai
remiz Veznesine yatırarak, teminat makbuzları ile 
birlikte ihaleye katılabilirler. İkinci 'kişiler adına i- 
haleye katılacaklar ayrıca Noterden alınmış vekâ
letnamelerini de ibraz etmek zorundadırlar. KDV 
dahil tüm masraflar alıcıya ait olacaktır.

Posta ile yapılacak müracaatların dikkate a- 
lınmayacağı, ihaleye ait şartname ve eklerinin me
sai saatleri dahilinde Gemlik Malmüdürlüğü Milli 
Emlak Servisinde görülebileceği ilan olunur.

Muzaffer Baylar, Ankara 
ile yaptıklara temasların 
olumlu sonuçlanmasın
dan mutluluk duyduğunu 
belirterek, “İlk etapta 5 
er milyon lira ödendi, ge
riye kalan 15-20 milyon 
lira arasındaki alacakla
rın ise 23 Ağustos tarihin
den sonra verileceği açık
landı. Kalan paralan da

alırsak büyük bir yükten 
kurtulacağız” dedi.

Sümerbank Holding 
A.Ş.’ye bağlı Gemlik, Tar
sus ve Salihli şubelerinde 
çalışan 700 işçi ise 
yaptıklara. açıklamada 
“Aylardır esnafın yüzüne 
bakamıyorduk, Kalan pa- 
rayıda alacağımıza inanı
yoruz” dediler.

(İc; İf. K. 126) İcra Müdürü
(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri 
de dahildir.

Erzurum ili İspir kazasından almış olduğum 
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

İbrahim GÜREŞÇİ

» J
g
I GEMLİK'TE EVtENİN ■

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

GUSULHANE - EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR !
TESİSLERİ ■

Kg 20 MİLYON PEŞİN - 2 MİLYON TAKSİT 
96 m2 80 MİLYON 6 VE 12 AYDA i

TESLİM î

V GEMLİK - KUMLA - ARMUTLU’DA SATILIK < 
> ŞAHANE DAİRELER '!

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

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

g BURSA : Haşirn İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat2j 
9 İNEGÖL : Lazlar Cammiyanı Tel : (253)34949 4
K İZMÎT : Fethiye Cd. Özsoy İşhanı Kat 2

Tel : (9-21)218043 g 
fi ESKİŞEHİR ı.Hamamyolu Tel ; '9.22)336362

fi I . I

KAYIP

Kastamonu ili Tosco kazasından almış oldu 
ğum Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Ali KARADAĞ



GEMLİK

Haftalık Siyası Gazete
SHP İlçe örgütü adayını seçti
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Gemlik Murat
Kornyalçın” Dedi

Cemal KIRGIZ
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30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladık
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler günü 

tüm yurtta olduğu gibi Gemlik’te de törenlerle kutlandı.
Dün sabah saat 09.00’da Atatürk anıtına çelenk konulma 

sıyla başlayan Zafer Bayramı törenleri, saygı duruşu- ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Atatürk Kordo 
nunda devam eden; törenlerin 2nci bölümünde, Veteriner

Devamı Sayfa 3’te

ANAP GENÇLİK KOLUNDAN 
YOKSULLARA 
YİYECEK YARDIMI

Mudanya, Orhangazi 
ve Karacabey’den sonra 
SHP Gemlik İlçe Örgütü 
de 11-12 Eylül tarihleri a-* 

• rasında yapılacak olan 
büyük kurultayda Genel 
Başkanlık için Ankara 
Büyükşehir Belediye Baş
kam Murat Karayalçın’ı 
destekleme karan aldı.

Önceki gün parti bi-
- nasmda yapılan danışma 
toplantısında, kurultay 
delegesi olan Gemlik' Be
lediye Başkanı Nezih Di
mili, İlçe Başkanı Meh
met Parlak, Belediye Mec
lis Üyeleri ve İl Delege Ü- 
yeleriyle yönetim kurulu 
üyelerinden Genel Baş
kan Adayları Aydın Gü
ven Gürkan, Murat Ka- 
rayalçın ve Yüksel Çak-

MGV ve Hanımlar Dayanışma Derneğinden Toplu Sünnet
Gemlik Milli Gençlik 

Vakfı ve Hanımlar Daya
nışma Demeği, 27 yoksul 
çocuğu sünnet ettirdi.

Grup Aile Çay Bah
çesinde düzenlenen sün
net şöleninden önce giy
dirilen çoçuklar, araba
larla Bursa Emirsultan 
türbesine götürülerek gez 
dirildi. Daha sonra Gem- 

GEMLİKSPOR BASKETBOL
TAKIMI SEZONU AÇTI

Gemlikspor futbol takımından sonra Basketbol 
talkınımın da sezon açılışını yaptı.__________

Bursa 1. nci Amatör Küme’de mücadele eden 
Gemlikspor, sezonun ilk çalışmasını 20 kişilik kad
rosuyla birlikte Gemlik Endüstri Meslek Lisesi spor 
salonunda yaptı. Takımı geçici olarak çalıştıran 
genç takım antrenörü Alper Durdağ, bu yıl güçlü 
bir kadro oluşturduklarını belirterek, hedeflerinin 
şampiyonluk olduğunu söyledi.

Gemlikspor Basketbol Şube Sorumlusu İbra
him Ünal’da yaptığı açıklamada, takımı Döktaş’tan 
Mehmet, Sinandede Ufukspor’dan Hüseyin, Özkan 
Alper ve Mustafa ile güçlendirdiklerini bildirdi. Ü- 
nal, “Gemlikspor takımı daha yeni bir takım 2 yıl 
önce 1. nci amatör kümeye yükseldik. Geçtiğimiz 
yıl başarılı maçlar çıkardık. Bu sene eksik gördü
ğümüz yerlere kaliteli gençleri takviye ettik. Hede
fimiz şampiyonluk” diye konuştu.

ALMAM YA NOTLARI (5) 

ALMANYA 
Kadri Güler

Çekeslovak’yadan Almanya’ya giriyoruz. Güm 
rükte basit bir kontrolden sonra Alman toprakla

Devamı Sayfa 2’de

mur hakkında görüş bil
dirmelerini istedi.

Toplantının açış ko
nuşmasını yapan İlçe Baş 
kanı Metanet Parlak, 11 
12 Eylül tarihleri arasın
da yapılacak büyük ku
rultayda, değişim rüzgar
larını estirecek, güçlü, di
namik öze dönen Sosyal 
Demokrat bir yönetimin 
başa geçirilmesini istedi. 
Parlak, Genel Merkez’in 
yeni binasının açılış töre
nine katılmayan Genel 
Başkan Erdal İnönü’yü 
eleştirdikten sonra, TV’ler 
ve basmada taş atarak, 
“Bir bürokratın yolsuz
luk olayı SHP’ye maledi- 
liyor. Suçlu olanlar tabii- 
ki cezasını çekecektir. A- 
,ma bir kişinin olayı tüm 
SHP’ye maledilemez. Ku- , 

lik’te de şehir turu yaptı
rılan çocuklar, okutulan 
mevlüt’ten sonra sünnet 
oldular.

Gemlik MGV İlçe 
Başkanı Gültekin Başköy- 
lü, Gemlik’te çeşitli kül- 
türen etkinliklerle, milli 
ve manevi değerlerimize, 
öz (kültürümüze sahip çık 
mada MGV ve Hanımlar 

rultayımıza gölge düşü
remez” dedi.

Koalisyon protokolü
nün yeni yönetim tara
fından tekrar gözden ge
çirilmesi gerektiğini de 
kaydeden' İlçe Başkanı 
Parlak, “Koalisyon yeni
den gözden geçirilmeli, 
başarılı belediyeler göz
ler önüne serilmeli, mu
halefetteyken karşı çıktı
ğımız “Çekiç Güç” olayı 
yeniden gözden geçiril
melidir” deyi konuştu.

Öte yandan Genel 
Başkan adayları hakkın
da, da görüş bildiren Meh
met Parlak, “Yönetim ku
rulu üyelerimizle konuş
tuk, büyük bir çoğunluk 
Murat Karayalçın’ın des
teklenmesinden yana, yal 
nız bu demek değildir ki

Kültür ve Dayanışma Der 
neği olarak yardımlaşma 
ve dayanışmayı sağlama
ya gayret ettiklerini be
lirterek, her yıl periyodik 
olarak yaptıkları toplu 
sünnet törenlerine önü
müzdeki yılda devanı e- 
deceklerini açıkladı

Sağlık Meslek
Lisesine onay

Umurhey Abdullah 
Fehmi Ortaokuluna yap
tırılması programlanan 
Sağlık Meslek Lisesi için 
Sağlık Bakanlığından o- 
nay çıktı.

Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın, 1993-1994 öğ
retim yılında hizmete a- 
çılacak olan Umurbey 
Sağlık Meslek Lisesi için 
Milli Eğitim Bakanlığın
dan eski Ortaokul binası
nın tahsisini istediklerini 
söyledi. Işın, bu 'konuda 
ilgili yazının Bursa Vali
liğine yazıldığını, bakan
lıktan tahsis onayının gel 
mesiyle birlikte bu öğre
tim yılında hizmete gir
mesi için hazırlıklarına 
başladıklarını söyledi.

Sağlık Meslek Lise- 
si’ne öğrenci sayısı ve a- 
lımı için yapılacak çalış
malar Sağlık Bakanlığın
dan gelecek olan ikinci 
bir yazıyla başlatılacak.

Çakmur ve Gürkan’ı dış
lıyoruz. Böyle bir şey söz 
konusu değil. Karayalçm 
helkesin kişisel görüşü
dür” dedi.

Kurultay’da Gemlik’i 
temsilen katılacak olan 
Belediye Başkanı Nezih 
Dimili’de “ Tüm Genel 
Başkan adayları saygın 
ve partiye büyük emeği 
geçmiş kişiler.' Ben, An
kara’ya giderek hepsini, 
dinliyeceğim. Gemlik’in 
Karayalçln ağırlıklı gö
rüşünü de tabii’ki dikkate 
alacağım. Ama, ben de 
özgür bir iradeyle oyumu 
kullanacağım. Seçilecek 
olan Genel Başkan tüm 
Sosyal Demokratlara ve 
halkımıza hayırlı olsun” 
diye konuştu.

Kaymakam
Orhan Işın

ceza yağdırdı

ANAP Gemlik İlçe Teşkilatı Gençlik Komisyo
nu Başkanı Metanet Dinç, Eylül ayından itibaren 
her ay 100 fakir aileye yiyecek yardımında buluna
caklarını söyledi.

Muhtarlardan ve parti delegelerinden mahal
lelerindeki fakir ve yardıma muhtaç kişileri tesbit 
etmelerini istediklerini belirten Dinç, her ay hazır
ladıkları 100 adet torbaya şeker, çay, pirinç, bul
gur, zeytin, yağ, peynir ve etten oluşan yiyecek 
maddelerinin yanı sıra, birer tanede Türk.ve ANAP 
bayrağı koyacaklarını bildirdi.

ANAP Gençlik Komisyonu Başkanı Mehmet 
Dinç, yaptığı açıklamada, “Amacımız ilçenin iç kı
sımlarda yaşayan fakir ailelerin sorunlarını öğren
mek, onlara yardımcı olmak. 1994 Mart ayında ya
pılacak yerel seçimlerde Gemlik’te Belediye Baş
kanlığını' alacağımızı zannediyorum. O zaman, bu 
vatandaşlarımızın görüşlerinden ve sıkıntılarının 
giderilmesi yönündeki çalışmalardan da faydalana
cağız. Gemlik’in iç kesimleri Güneydoğu Anadolu 
bölgemize dönmüştür. Gemlik Belediyesi, Devlet 
Güneydoğuyla nasıl ilgilenmiyorsa bu mahalleleri
mizle aynı şekilde ilgilenmemektedir. Ama, ANAP’lı 
Belediye geldiğinde bunlar yaşanmayacaktır’-’ diye 
konuştu.

Çevreci olarak tanı
nan Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın, bir kuruluş i- 
ki siteye 4.1 milyon lira 
ceza kesti.

Engürücük’te kurulu 
bulunan ve atıklarını Kur 
tul deresi yoluyla Gemlik 
Körfezi’ne akıtan Gökçen- 
teks fabrikasına 36 mil
yon lira ceza verildi. Kay
makam Orhan Işın yaptı
ğı açıklamada, çevreyi 
korumada kararlı olduk
larını, daha önce atıkla
rını yine Kurtul deresine 
bırakan Gökçenteks fab
rikasına 26 milyon lira 
ceza uyguladıklarını buna 
karşın fabrikanın çevre 
kirletmesi üzerine hu kez 
36 milyon lira ceza ver
diklerini söyledi.

Öte yandan evsel a- 
tıklannı doğrudan Gem
lik Körfezi’ne verdiği tes
bit edilen Kurşunlu Tesa 
ve Narlıda’ki Kasn Site
sine de 2 milyon 500’e'r 
bin lira para cezası ke
sildi.

YUGOSLAV ÖD»
SINIR DIŞI

£kli dengesi yerinde olmadığı için gerçek ismi 
belirlenemeyen Ayten Uluatlı (37) sahte adlı Yu
goslav kadın sınır dışı edilecek.

Orhangazi yolu üzerinde Demirtaş Petrol Te
sisleri önünde önceki gece bir ihbar üzerine yaka
lanarak gözaltına alınan ve sıfır numara saç traşı, 
kalın sesiyle bir erkeği andıran Ayten Uluatlı sahte 
adıl kadının yıllar önce Yugoslavya’dan Türkiye’ye 
geldiği belirlendi.

Pasaportu ve kimliği bulunmayan kadı n, sa
çının gittiği bir evde kendisiyle dinsel ilişkiye gi
ren erkekler tarafından kesildiğini öne sürerek, 
Yugoslav olmadığını iddia etti. Kendisinin İstan- 
bul’lu olduğunu belirten kadın, başından bir evli
lik geçtiğini ve bir oğlu olduğunu iddia etti.

Gözlem altındaki jandarmada sorgulaması ta
mamlanan Ayten Uluatlı sahte adlı Yugoslav ka
dın, çıkarıldığı mahkemeden sonra, zührevi hasta
lıklar hastanesine, oradan da pasaport şube mü
dürlüğüne sevk edildi.

Balıkçılar Denize Açılıyor
Denizlerimizde 1 Eylül tarihinde başlayacak 

olan yeni ay sezonu için Gemlik’li balıkçılar son 
hazırlıklarını tamamladılar.

15 Mayıs tarihinde başlayan avlanma yasalda 
rıyla birlikte 3,5 aylık bir tatil dönemine giren 
balıkçılar, 1 Eylülde sona erecek olan yasağın' bi 
timine kısa bir süre kala takımlarını hazırladılar.

Devamı Sayfa 3’te

9 ti9 TAŞI GEDİĞİNE •

$ Telefonun Telleri...

9

9

«—TELGRAFIN TELLERİNE KUŞLAR MI 
KONAR?..»,
KUŞLAR TUTULA TUTULA PEK KUŞ KALMA 

DIĞINDAN KONAR MI, KONMAZ MI BİLE 
MEM AMA...
TELEFONUN TELLERİNE, KUŞU TUTAN

BAYKUŞLARIN KONACAĞI BESBELLİ...
9 BAYKUŞLAR O KADAR ÇOK Kî,...
$ 
9 
9

İnen ‘Tcunet
ti
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1 ’ " . ALMANYA

. Kadri Güler

I tındayız.
Almanya, Avrupanın ekonomik yönden en güç 

lü ülkesi. Bir süre önce doğu ve batı Almanya 
nın birleşmesi bu gücü arttırdı. Tarih boyunca 
Alman birliği savaşlar getirmiş. Dileriz bu güçlen 
me ekonomik savaşm dışma taşmaz.

Dar bir dağ yolundan aracımız ilerliyor. Her ita 
raf yemyeşil. Ormanla kaplı bir bölgedeyiz. Yer 
yer yol kenarında Alman tarzı temiz ve güzel ev 
lerin önünden geçiyoruz.

jokeyimiz doğu Almanya topraklarından geçti 
ğimizi, iki yıl önce buradan gidiş gelişin zorlukla 
rından söz ediyor.

Dresten’e gidip gece dinlenmeği düşünüyoruz.
Bu arada araç telefonu ile bir kaç numara arıyo 

' ruz. Almanca bölge dışında olduğumuz yazıyor te 
' lefön üzerinde. ' a

Gece saat24.00’e geliyor. Bu arada saatlerimizi 
bir saat geri alıyoruz. Almanya ile Türkiye saat 
leri arasında 1 saatlik fark nedeniyle kendimizi 
mekana uyduruyoruz.

Geç olduğu için Dresten’de kalacağımız yere uğ 
ramadan yola devam ediyoruz. Hedef Rectunhau 
sen, eyalet sistemiyle yönetilen Almanya’da bizim 
eyaletimiz Kuzey Festefalya yani kömür havzası. 
Bu bölgede bulunan Köln, Dortmund, Disburg, 
Düseldof Essen, Rectunhausen, Oberhausen. Gel 
senkıchen gibi şehirler hem iç içe geçmiş hemde 
Türk nüfusun Berlin’den, Münih’ten sonra en ka 
labalık olduğu yer.

Yol boyunca mercedes’in direksiyonuna hiç geç 
medim. Arkamızdan kovalıyan var gibi gidiyoruz. 
Aslında Bulgaristan ve Sdjjovakya’da kaybettiği 
miz zamanla gideceğimiz yere varışımız neredey 
se bir hafta oluyor.

Artık otobandayız. Araç kullanmanın zevkliol 
duğu bir yol düzeni otoban. 1984 yılında ilk kez 
araçla Türkiye’ye dönerken 180-200 km hız yap 
manın tadını almıştım. Karayolunun üzerinden 
kuş gibi uçmak gibi bir zevk.. .

'Dinlenmeden gidiyoruz. Yer yer yağış başladı. 
Işıl ışıl yanan şehirlerin yanından geçiyoruz. Geç 
tiğimiz her şehir, gece karanlığında birer parıltı 
demeti gibi.

Otobanlarda çok sık onarım çalışmaları ile kar 
Allaşıyoruz. ışıklarla yol üç şeritten bir veya iki 
şeride düşüyor. Bu kez mecburen yavaşlıyoruz. 
Yoksa hızımız 180-200 km. onanmlar nedeniyle 
kaza olmasın diye çok sistemli ışıklandırma düzen 
leri kurulmuş. Bu nedenle kaza olma olasılığı yok. 
gibi. Yol onarım çalışmaları daha çok doğu Alman 
ya’da.

Artık yol kenarlarında konaklama tesislerini 
görüyoruz. Saat 03.00 biz yola devam ediyoruz. 
Almanya’ya girdiğimiz sınırdan gideceğimiz yerin 
uzaklığı 650 km Yaklaşık 4-5 saatlik yol. Ancak, 
yorgunluk iyice bastırıyor. Ben yer yer tavşan uy 
kusuna dalıyorum. Sonunda bir istasyondan ben 
zin alıyor ve sabah kahvaltımızı Alman çorbasıy 
la yaptıktan sonra uyuyoruz.

Gün tepemizde çoktan ağarmış, iki saatlik kes 
tirme yetiyor ve yola devam ediyoruz. Şehirler, 
köyler sıklaşıyor. Hedefe varmak için pedalı to 
pukluyor jokeyimiz.

Artık tanıdık şehirlerden ve semplerden geçiyo 
ruz. i nolu otobandan 43’e, 43’ten 42 ye giriyoruz. 
Yollar düzenli. Giriş çıkışlar düzenli Rectun 
sen tabebelasım görüyoruz. Biraz sonra Rectunha 
usen Sud’de şehre giriyoruz. Dev bir reaktörün 
önünden geçip gidiyoruz. Her yer yeşillik orman 
Artık, yolculuk bitiyor. Biraz sonra evde olacağız 
Günlerden Cumartesi öğle saatlerinde şeüıir mer 
kezinden sola dönüyor ve tripleks bir villayı andı 
ran evin önünde •duruyoruz.

Beş günlük yorucu yolculuktan sonunda artık 
Almanya’dayız.

HAFTAYA : KOŞUŞTURMA: BAŞLIYOR.

Fikret Oto Uektrik
TENİ DÜZENLEMESİYLE OTO ELEKTRİK

AKÜ YEDEK PASÇA SERVİSİYLE SÎZLERE 

HİZMET İTMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TKL : 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

İLAN
K. KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemizin ihtiyacı olan 6’11 tip mekanik 
parketaşı makinası 2886 sayılı Devlet İhale Kanu
nunun 35. nci maddesi (a) bendi uyarınca satın a- 
lınacaktır.

1-) Muhammen bedeli : 60.000.000.- TL.
2-) Geçici teminat : 1.800.000.- TL.
3-) İhale 08.09.1993 Çarşamba günü Belediye 

Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4-) Bu işe ait şartnameler mesai saatleri içeri

sinde Belediyemizde görülebilir.
5-) İştirakçilerden;
a- 1993 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası ka

yıt belgesi
b- Kanuni ikametgah
c- Geçici teminat alındı belgesi
d- Noter tasdikli imza sirküleri
e- Şirketi veya kuruluşu yetki kıldığına dair 

yetki belgesi |
' f- Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecik

meler kabul edilmez.
KEYFİYET İLAN OLUNUR.

KONGRE İLANI
HACI İZZET CAMİİ KORUMA DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplan

tısı 19 Eylül 1993 Pazar günü saat 13.30 da Camil
inizde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde genel kurul 
26 Eylül 1993 Pazar günü aynı yer ve saatte tek
rarlanacaktır. Duyurulur.

GÜNDEM : Yönetim Kurulu
1-) Açılış, divan oluşumu
2-) Yoklama
3-) Yönetim ve denetleme kurullarının raporları

nın okunması
4-) Raporların görüşülmesi ve aklama
5-) Yeni yönetim ve denetleme kurulu seçimi
6-) Dilekler, istekler
7-). Kapanış.

HALK SİGORTA TAŞ.GENEL MÜDÜRLÜGU’NDEN
Haşan ÂH ÖZKARDEŞ’in şirketimizle imzala
mış olduğu 16.06.1992 tarihli “B” Acenteliği 
Sözleşmesi Kendi istekleri üzerine feshedilerek 
kendilerine Bursa Dördüncü Noterliğinden ver
miş olduğumuz 16.06.1992 tarih ve 15977 nolu 
vekaletname ile tanınan yetkiler geri alınmış
tır. 7397 ve 3379 sayılı yasa hükümlerine göre 
duyurulur.

KAYIP
Denizcilik Bankası Personel kimliğimi kaybet

tim. Hükümsüzdür.
Muhlis ELMAS

SATILIK 
LÜKS DAİRE 

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

TEL : 34941 GEMLİK

TURAN TİCARET
TRAFİK TAKİP, SİGORTA EMLAK, OTO 

ALIM SATIMI İLE EMRİNÎZDEDÎR.
★ KORDON BOYUNDA! KELEPİR 3 DAİRE
★ SUNĞÎPEK ÜSTÜNDE 270 m2 ARSA
* ENGÜRÜDE 35 AĞAÇ ZEYTİNLİK

ORJİNAL FUL OTOMOTİK 86 MODEL RENO 
76 MURAT 124, TAAMES KAMYONET *

KİRALIK BÜROLAR

TEL : 39029

Divan Pastanesi Karşısı Kat 1 GEMLİK

Eleman Aranıyor
Bilgisayar ve Santral kullanacak 

sekreter aranıyor

MÜRACAAT : ISITAN LTD. STİ.

Ilıca Cd. Çiğdem Sk. 1/A Gemlik 
Tel : 5134911 - Fax : 5121543 
Müracaatlar : Sabah 9.30 - 12 30 da ! 
yapılacaktır.

ÂKYILBtZ > i
AİLE GAZİNOSU

Düğün » Nişan Sünnet Cemiyetlerine 
verlir. Rezervasyonlar devam 
etmektedir.

30039
| iskele Meydanı No.4 Gemlik

GEMLİK’TE EVtENİN

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

GUSULHANE - EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR
TESİSLERİ

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

TESLİM

GEMLİK - KUMLA - ARMUTLU’DA SATILIK 
ŞAHANE DAİRELER

Yaprak Ticaret
Gemlik : PPT karşısı Tel : (9-251) 21736
KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel (251)85773
BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İşhanı Kat 2
İNEGÖL : Lazlar Camini yanı Tel : (253)34949
İZMİT : Fethiye Cd.öısoy İşhanı Kat 2

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

EMRE KUNDURA
KALİTEDE GÜVENCE DEYİNCffl AKLA 

EMRE KUNDURA GELİR 
GELİN GÖRÜN VE GÜVENİN

O SİZE HEP GÜVENİYOR

EMRE KUNDURA
TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA 

ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR.

EMRE KUNDURA SÎZLERE 
SEMPATİ VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP 
HİZMETİNDE GÜVEN VERMEKTEDİR.

EMRE KUNDURA

PAZAR CAD. NO. 1 GEMLÎK’DE DIR.



Gazinocu kocasını sevgilisiyle yakalattı

SAYFA : S

Sahte nikahlı gelin
damat basıldı comolKIRGIZ

fi

145 yaşında, 4 çocuk 2 torun sahibi Mehmet 
Kaymak, kaçak aş yaşadığı ve görkemli bir düğün 
töreni ile sahte nikah kıydığı Filis Önal (25) ile, 
ı karısı Şükran Kaymak’ın şikayeti üzerine Gemlik 

te turistik bir otelin odasında zifaf gecesi yakalan- 
t dı.

Bursa’da emlakçilik^ oto alım satım işleri ve 
çay -bahçesi işletmeciliği yapan Mehmet Kaymak, 
yaklaşık 3 yıl önce muhasebeci olarak yanmda ça- 

’ lıştıbdığı Filis Önal’a gönlünü kaptırdı. Bir süre 
devam eden ilişki ortaya çıkınca Önal, Kaymak’ın 
yanından ayrılarak Vakıflar Bankası Çancılar şu
besinde çalışmaya başladı. Anc?k yasak ilişki bu- 

' rada da devam edince Filis Önal’m annesi ve ba
bası ile Kaymak’ın karısı çocukları bu ilişkiye şid
detle karşı çıktılar. Mehmet Kaym-.k’m açtığı bo- 

I şanına davası da bir sonuç vermeyince iki aile ara
sında da’şiddetli geçimsizlik başladı.

Hiç bir yöntemin çözüme ulaşmaması üzerine 
tayinini memleketi Erzurum’a aldıran Filis Önal 
ile Mehmet Kaymak ilişkilerini mektup ve telefon
larla sürdürdüler. Geçtiğimiz günlerde Filis Önal 
’ın yıllık iznine Bursa’ya gelmesiyle yasak aşk ye-

_ ________ ___

GEMLİK DEVLET HASTANESİ SATINALMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemizin ihtiyâcı .olan 1 kalem Portabl (Seyyar) Röntgen Cihazının a- 
lımı 2886 sayılı kanunun 37. ve müteakip maddelerine istinaden KAPALI TEK
LİF USULÜ’yle eksiltmeye konulmuştur.

İhale .08.09.1993 Çarşamba günü Gemlik Devlet Hastanesi Müdür Odasında 
yapılacaktır. Şartnameler Hastanemizden mesai saatleri içinde temin edilebilir, 
isteklilerin İdari Şartnamede istenilen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatine kadar komisyonumuza vermeleri, postadaki gecikme
lerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.

niden alevlendi. Mudanya’da Jandarma Bölük Ko
mutanlığı karşısındaki Öz Atalay sitesinde bir ev 
tutan Mehmet Kaymak ilişkilerini burada da sür- I 
dürmeye devam etti. İlişkilerinin ilerlemesi üzerine | 
evlenmeye karar veren aıŞklar, Mudanya Filiz- Res- 
taurant’ta düzenlenen görkemli bir düğün ile ev
lendiler. Ancak Mehmet Kaymak karısı Şükran . 
Kaymak ve çocuklarının düğün salonuna geldikle
rini öğrenince salondan saat 02.30 sıralarımda 16 
DR 891 plakalı Ford Scorpıon marka arabasıyla 
ayrıldılar.

Şükran Hanım, Düğün Salonuna geldiğinde 
geç kalmıştı. Bir yakınlarının arabasıyla kaçak a- 
şıklann peşlerinden yola çıktılar. Aşıkların Manas
tır Meykii’ndeki bir otele gittiklerini ihbar alan 
Şükran Kaymak jandarmaya zina ihbarında bulun 
du. Jandarmanın otele yaptığı baskında* odaların
da yarı çıplak halde yakalanan yeni evliler, jandar
ma tarafından gözaltına alındılar.

Mahkemeye sevk edilen, aşıklar, tutuksuz yan
gılanmak üzere 2 milyon lira kefaletle serbest bı
rakıldı.

| 
I

Cephanelikle 
yakalandı

Gemlik Emniyet Mü
dürlüğü ekiplerinin yaptı 
ğı operasyonlarda 2 adet 
ruhsatsız av tüfeği ve çok 
sayıda mermi ile yakala
nan Süleyman Burun 
(■38) çıkarıldığı mahke
mece serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta saat
GEÇİCİ BEDEL 

j CİNSİ MİKTARI TUTARI
GEÇİCİ İHALE 02.00 sıralarında Manas-

TEMİNATI SAATİ tır Akcan Petrol Tesisleri

i PORTABL (SEYAR) 1 KADEM 100.000.000.-TL. 3.000.000.- TL. 10.00
I RÖNTGEN CİHAZI

Üfürükçünün nefesi polise yetmedi
Gemlik’te uzun süredir 

üfürükçülük yaptığı tes - 
bit edilen televizyon ta - 
mire isi Ali Keke (41), ka 
din polise de muska yaz
maya kalkınca yakayı ele 
verdi.

Gemlik eski pazar cad
desinde televizyon tamir
ciliği yapan Ali Keke 200 
bin ile 500 bin lira ara - 
sındaki paraya kısmet aç 
ma amacıyla muska ya

zıp dua eden ve müşteri
lerine kesme şeker, tuz ve 
2 şişe hayat suyu aldırıp 
bunları da okuyup üfle
yip yiyip içmelerini söy
leyerek para kazanıyordu

Eşiyle arasının düzel
mesi amacıyla kendisine 
■gelen kadın polise de mus 
ka yazan ve 200 bin lira 
para isteyen Alî Keke, ön 
ceden numaraları tesbit 
edilen paralan alınca ya

kayı ele verdi.
Gemlik Emniyet Mü

dürlüğünde gözaltına alı
nan Ali Keke’nin yapılan 
sorgulamasında arapça 
dahi bilmediği belirlendi. 
Keke kendisine üfürükçü 
denmesine çok sinirlendi
ğini belirterek, “Ben üfü
rükçü değilim1. Allah yo
lunda çalışıyorum” diye 
konuştu., *

önünde yapılan kontrol
lerde Kumla’dan Gemlik 
’e dbğru gelmekte plan A 
EP 490 plakalı yabancı 
marka otomobilde yapı
lan kontrollerde 2 adet 
tam otomatik 3’lü ve 5’li 
av tüfeği ile, 63. boş fişek, 
247 dölü fişek, 1 âdet 9 
mm. silah mermisi, 2 â* 
det yabancı menşeli G-l 
mermisi ile 1 adet testere 
başlı, oyuklu sustalı bıçak 
ele geçirildi;

Gemlik Emniyet Mü
dürlüğünde yapılan sor
gulamasından sonra Ad- 
liyeye sevkedilen Süley
man Burun, mahkemece 
serbest bırakıldı.

। BDP İlçe Başkanı Kaptan büyük 
j düşünüyor

‘'Gemlik’in tüm sorunlarını 
2 yılda bitiririz”

Büyük Değişim Partisi Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Kaptan, Gemlik’te belediye seçimlerini ka
zanacaklarına kesin gözü ile bakıyor. Kaptan, 4 bin 
üyeleri olduğunu belirterek “Seçimlere daha 7 ay 
var bu sayı 10 bine ulaşır. Biz Gemlik’in sorunları
nı gidermeye talibiz. Gemlik Belediyesine talibiz” 
diye konuştu.

İlçeler arasında bütçe dağılımında Gemlik’in 
yılda 3,5 trilyonla 5 nci ilçe olduğunu iddia1 eden 
BDP İlçe Başkanı Mehmet Kaptan, bu parayla ya
pılmayacak iş olmadığım söyledi. Belediye Başkan
lığını kazandıkları takdirde başta yol, su, kanali
zasyon olmak üzere, otopark, toplu sığmak ve deniz 
kirliliği konusunda çalışmalar yapacaklarını kay
deden Kaptan, “Bizim çalışmalarımız bu kadarcık 
işle kalmaz. Mahallelerden tesbin edilen ailelere 
belediye olarak her ay düzenli bir şekilde yiyecek 
ve yakacak yardımı yapacağız. Belediye fırını aça
rak halka ucuz ekmek dağıtacağız. Plan, proje, ya
pı ruhsatları yerinde tesbit edilip 1 günde verile
cek. Hiç bir vatandaşımız mağdur edilmeyecek. 
Haftada 2 gün belediyeyi halka açacağız. Sorunları 
karşılıklı olarak dinleyip çözüm yolları arayacağız” 
dedi.

Projelerinin 2 binli yıllar üzerine yerine, 2 bin 
50’li yıllara göre yaptıklarını öne süren Mehmet 
Kaptan, “Temiz körfez, temiz Gemlik, dürüst hal
ka açık, ayrım yapmayan çalışkan belediye istiyor
larsa, işte biz varız. Gemlik’in sorunlarını 2 yılda 

| çözümler, 2 bin 50 yılma kadar bizden Sonra kim 
i gelirse gelsin yapacak başka işi kalmaz. Bü konu

da iddialıyız” şeklinde konuştu.
BDP İlçe Başkanı Kaptan, Gemlik belediyesi- 

nede çatarak, “Vatandaş 3 ayda proje çıkaramıyor. 
Belediye deniz seviyesinde sığmak istiyor. Sığmak
lar su dolu. Bu arada Gemlik Belediyesine garaj 
parası olarak kaç para gelir geliyor. Bu paralar ne
relerde kullanılıyor. Bu paralar Gemlik’e kullanı
lıyorsa beraberiz. Bursa’ya ya da Ankara’ya gön- 
deriliyorsa biz buna karşıyız. Bu paralar Gemlik’in 
hakkı” dedi.

Mehmet Kaptan, seçmesini bilmeyenin siyase
te hakkı olmadığını savunarak, “Türkiye’de tüyü 
bitmemiş yetimlerin hakkım yiyen peşkeş çeken ik
tidara sesleniyoruz. Erken seçim istiyoruz. Demok
ratım diyen herkesi BDP’ye davet ediyoruz. BDP 
nin gerçek sahibi Aydın Menderes’tir” diye 'konuş
tu.

Balıkçılar Denize Açılıyor
Yaklaşık 10 gündür ağlarının onarım çalışmala 

rım yapan, motor tamirlerini gerçekleştirerek te 
mizlikleri tamamlayan balıkçılar, 9 ay sürecek 
olan ekmek kavgaları için bilendiler. Bu yılki ay 
sezonundan geçmiş yıllara göre daha çok umutlu 
olduklarım belirten balıkçılar, «Karadeniz ve Ege 
den gelen haberler bizi sevindiriyor, 3,5 ay ^süren 
yasaklar belimizi büktü inşallah umduğumuzu bu 
lur. Biraz olsun doğruluruz» diye konuştular?

il Türkiyenin en kaliteli ve 
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım
, i i. • 111 gO>E TÜLİM .
■ i__________________________________________

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 5131797 Gemilik

30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladık
Teknisyen Teğmen Halil Sert, günün anlam ve 
önemini belirten, konuşmayı yaptı. Erlerin kahra' 
manlık şiirleri okumasından sonra geçit töreni ile 
törenler sona erdi.

Gecede Garnizon Komutanlığı tarafından fener 
alayı düzenlendi.

# OLAY SABAH
BURSA HAKİMİYET

# MİLLİYET # CUMHURİYET
# HÜRRİYET GAZETELERİNDE

ilan ve reklamlarınız için 
bizi arayın

KÖRFEZ REKLAM
TFT, ; 31797 GEMLİK



kadri güler
fl KURULUŞ : 1C HAZİRAN 1İ71
I YIL 21 SAYI 975 FİYATI 2000 TL. KDV Dahil J

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar. «

YÖNETİM MERKEZİ : 1
ffl İstiklal Od Gürçay Pasajı Tel 5134797 GEMLİK I

V DİZGİ VE BASKI
fi Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi 5131797 « 

««.-sEBsraE 3Wi3EsaEB55as resattffisM: sss® ass^r 3t^azsJi
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AYDIN MENDERES DİYORKİ!

■ DEVLET EĞİTİM POLİTİKALARI İLE İDEOLOJİ KABUL 
ETTİRME YOLUNU BIRAKMALIDIR.

■ AY BÜYÜMEZSE KÜÇÜLÜR. ÜLKELER İÇİN DE BU BÖY- 
LEDİR. MUTLAKA BÜYÜMEK GEREKİR. SINIRLARIMIZI 
BÜYÜTEMEZSENİZ, BUNA GEREK DE YOKTUR. AMA 
HER ŞEYDEN ÖNCE KAFANIZIN İÇİNDEKİ UFKU BÜYÜ
TECEKSİNİZ.

■ PARTİLER VE SİYASET BİR ARAÇTIR, AMAÇ DEĞİLDİR. 
AZMİMİZ VE HEDEFİMİZ AMAÇ HALİNE GETİRİLMİŞ 
PARTİ VE SİYASETİ ASLİ HÜVİYETİNE İADE ETMEKTİR

■ İRADE KUTSALDIR. ALLAH (CC) BİLE İNSANLARI İRA
DE SAHİBİ OLMALARINDAN DOLAYI YARGILAR ŞU HAL
DE MİLLET OYUNU YANİ İRADESİNİ TESLİM ALANLAR, 
FEVKALÂDE SORUMLU DAVRANMALIDIRLAR. VEBÂLl 
BÜYÜKTÜR.

■ MİLLET BENİ YEPYENİ BİR SİYASİ OLUŞUMLA İRTİBAT- 
LANDIRIYOR. BEN MİLLETİMİN BU TAVASSUTUNA İNA
NIYOR VE GÜVENİYORUM.

■ MİLLETİMİN UMUT VE SEVGİSİNE MUHATAP OLMAK, 
BENİ HİZMETE MAHKUM EDİYOR VE BEN BU MAHKU
MİYETİN HER TÜRLÜ EZASINI, CEFASINI ÇEKMEYE 
HAZIRIM. DUAM VE ÜMİDİMİ, MİLLETİMİZİN SAFÂSI Ü- 
ZERİNEDİR.

fi BENİ KATAGORİZE ETMEYİNİZ. BEN TOPLUMUN BÜ
TÜN KESİMLERİNDEKİ ARAYIŞIN AYAK SESLERİNİ 
TERCÜME ETMEYE ÇALIŞIYORUM.

fi AYDINIMIZ, MÎLLETİMİZE KENDİSİNİN TERBİYESİNE 
MUHTAÇ KÜÇÜK BİR ÇOCUK GÖZÜYLE BAKIYOR. BU 
DOĞRU DEĞİLDİR. ZİRA MİLLETİMİZ, BİNLERCE YIL
LIK BİR KÜLTÜRÜN MİRASÇISI OLARAK, OLGUN BİR 
İNSAN MESABESİNDEDİR. ÖYLEYSE, MİLLETİMİZİN 
KABULLERİNE VE YÖNELİŞLERİNE İTİMAT ZARURETİ 
VARDIR.

fi SOSYAL VE TARİHİ GERÇEĞİMİZİ İFADE ETMEYEN 
GÜNÜMÜZ SİYASİ KURUM VE ANLAYIŞLARINI, TOPLU- 
MUMUZUN KOŞMA ÇABASINDAKİ AYAKLARINA VURUL
MUŞ, BİRER PRANGA ŞEKLİNDE DÜŞÜNÜYORUM.

fi DEĞİŞEN DÜNYA VE TÜRKİYE ŞARTLARINA, GEÇMİŞİN 
STATİK BAKIŞ AÇILARIYLA UYUM SAĞLANAMAZ. BİR 
SÜRE DİRENEBİLİRSİNİZ. FAKAT ÖNÜNDE SONUNDA 
HATANIZI ANLARSINIZ. İŞTE BU ESNADAKİ GECİKME
NİN BEDELİ AĞIR OLABİLİR.

■ TÜRK PARASININ DEĞER KAYBI ÜZERİNE ÇOK KONU
ŞULUYOR, KONUŞULMALIDIR. ÇÜNKÜ ÖNEMLİDİR, FA
KAT DAHA ÖNEMLİSİ, TÜRKİYE’DE İNSANA VERİLEN 
DEĞERİN HANGİ NOKTADA OLDUĞUDUR.

fi TÜRKİYE’NİN MADDDMANEVİ İMKAN VE AVANTAJLA
RIYLA, BUGÜNKÜ DURUMU MÜTENASİP DEĞİLDİR. 
HALBUKİ TÜRK MİLLETİ, HER ZAMAN İMKAN VE A- 
VANTAJLARININ ÇOK ÜSTÜNDE İŞLER BAŞARMIŞTIR. 
B UDURUM OLDUKÇA DÜŞÜNDÜRÜCÜDÜR.

BU EL MENDERES’İN ELİDİR.
bu eli tutun:
BU SES MENDERES’İN SESİDİR.
BU SESİ DUYUN.
YETER SÖZ MİLLETİNDİR.

BDP GEMLİK İLÇE TEŞKİLATI
TEL : 5142048
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