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Ticaret Odası Toprak Tahlili Yaptıracak
Ticaret ve Sanayi Odası, zeytin üreticisinin topraik tabii 

terine aracı olacak.
Yapılan açıklamada, GemJJk’li zeytin üreticisinin daha 

kaliteli ürün alabilmesi için atacağı gübreyi seçmesinde yar 
dımcı olacak toprak tahliline' çözüm getirdi.

Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Turgut, TÜGSAŞ
Devamı Sayfa 3’te

Zeytin Ürünleri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinde yolsuzluk Gemlik - Kumla yolunda 
kaza geçirmişti

1 Milyar Ortada Yok
Gemlik Sınırlı Sorum

lu Zeytin Alım Satış Top
lu İşyeri Yapı Kooperati
fi Muhasebeciliğini ve 
Müdürlüğünü yapan Nec
det Yumru (28) zimmeti
ne İ milyar lira para ge
çirdiği iddiasıyla yakala
narak tutuklandı.

1987 yılında kurulan 
kooperatifte aynı yıl ça
lışmaya br.şlayan ve kısa 
sürede yönetim kurulu ü- 
yelerine kendini .sevdiren 
Necdet Yumru’nun 1991 
yılından beri, kooperatife 
üye 92 ortağın ödediği a- 
idatlatını ve kooperatif 
çeklerini kullandığı tesbit 
edilerek, yönetim kuru
lunca savcılığa şuç duyu
rusunda bulunuldu. Yum
ru, Gemlik Emniyet Mü

İŞÇİ Emeklileri Dernek Başkanı Fatk Yumru

“Belediye İcralık”
Türkiye İşçi Emeklileri Demeği Gemlik Şube 

3. ncü olağan kongresi yapıldı. Yeniden Başkanlığa 
getirilen Faik Yumru, yaptığı açıklamada Gemlik 
Belediye Başkanı Nezih Dimili’yi, SSK’ya olan bor
cunu ödemeye davet etti.

Gemlik Belediyesinin SSK’ya olan borcunun 
gecikme zammıyla birlikte 6 milyar 587 milyon 15 
bin Hra borcu olduğunu ve b uyüzden icralık oldu
ğunu iddia eden Faik Yumru, işçi emeklilerinin 
mağdur durumda kaldıklarını söyledi. K. Kumla, 
Umurbey ve Armutlu Belediyelerinin SSK’ya olan 
prim ödemelerindeki gösterdiği hassasiyeti takdirle

Devamı Sayfa 3’te

Dörtyol'da üst geçit yapımı sürüyor

Kazalar Azalacak
Gemlik Dörtyol mevkiinde geçtiğimiz yil Ka-

Devamı Sayfa 3’te

Kutlu Doğum
Peygamberimiz Hz. Mu- 

hammed’in 1422. Doğum 
yıldönümü münasebetiy
le tertip edilen “Kutlu 
Doğum Haftası” etkinlik
leri. tüm yurta olduğu gi- 

SHP Gençlik Komisyonu
Yeniden Oluştu

Eski Gençlik Komisyonu Başkanı Cem Arslan- 
taş’m görevden alınmasıyla yönetimsiz kalan SHP 
Gençlik: Komisyonu Başkanlığına Şafak Durmuş 
getirildi;

Geçtiğimiz hafta ilçe binasında toplanan SHP 
Gençlik Komisyonu üyeleri, oy birliğiyle başkanlı- 

Devamı Sayfa 3’te

ALMANYA NOTLARI (6)

Koşuşturma Başlıyor 
Kadri Güler

Beş gün süren yolculuk Almanya’da; sona erin 
ce ilk iş fevde duşun altına girip,, biraz olsun ra 
hatlamak oluyor.

Evin önü yaklaşık 40 metre yol. Yaya kaldırım 
lar 3 metreden aşağı değil. Her konutun ihtiyaca 
yetecek kadar garajı var. Bulunduğumuz semtte

Devamı Sayfa 2’de

dürlüğü ekiplerince göz
altına alındı ve çıkarıldı
ğı mahkemece tutuklandı

Ol. yla ilgili olarak gö 
rüştüğümüz Kooperatifin 
SHP Belediye Meclis Üye
si Başkanı Nazım Bayrak 
bugüne kadar kendisine 
güvendikleri için hesapla
nıl kontrol edilmediğini 
öne sürerek, “Kooperati
fimiz 92 üyeden oluşmak
ta, 1987 yılında yeni, bir 
zeytin kooperatifi yapımı 
için- düşünerek kooperati
fi kurduk. Eski Orhanga
zi Caddesi Altıntaş Mev- 
kii’nde satın aldığımız a- 
raziye inşaata başladık. 
Necdet Yumru’yu tanıdı
ğımız güvendiğimiz için 
kooperatifin muhasebe ve 
müdürlüğüne bakması i-

Haftası
bi Gemlik’te de kutlandı.

Gemilik Müftülüğü ta
rafından düzenlenen pa
nelde, Müftü Mustafa Ak- 
soy, haftanın önemi ve 
Hz. Muhammed’in haya- 

çin yetki verdik. Bugüne 
kadar Müteahhit firmaya 
olan ödemeler zor olsada 
aksamadan yürüyordu. 
Bankalardan da bu süre 
zarfında herhangi bir kar 
şdıksız çek gelmeyince 
bizde şüphelenmedik. Yal 
nız geçtiğimiz hafta Halk 
Bankası’ndan çekimizin 
karşılıksız olduğuna dair 
bir yazı gelince bir şeyler 
döndüğünü anladık. Du
rumu Necdet Yumru’ya 
bildirdik. O üye aidatları

mın alınmadığından şika
yetçi oldu. Bu sefer bizde 
üyelerle konuştuk. Hepsi 
aidatlarım yatırdıklarını 
söyleyince yönetim kuru
lu olarak aldığımız karar
la bir başka muhasebeci 
tutarak kooperatif defter

Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Erdem söz verdi

KAPALI SPOR SALONU
Spordan sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem, ■ ilçenin 

spor sahasında inceleme yaptı. Erdem, Gemlik’e yapılması 
planlanan kapalı spor salonunun 1994 yılı proyramına alın 
ması için çalışacağını söyledi.

Cumartesi günü saat 15.00’de Karsak boğazı’nda Bursa 
Valisi Necati Çetinkaya, DYP İl Başkanı İdris Sevinç, DYP

Devamı Sayfa 3’te

Kutlandı
tı hakkında açıklamalar
da bulundu.

Gemlik Kaymakamı Or
han Işın ye bazı mülki a- 
mirlerinin de takip etti
ği ve Belediye Düğün Sa
lonunda düzenlenen pa
nelde ayrıca Doçent Dok
tor İzzet Er’de “İslami 
Değişimin Sosyal Boyut-

Devamı Sayfa 3’te

Ziya Alkan uyardı
‘'Vinçin Yetersiz Gemiler
Limanımıza Yanaşmasın”

GEMPORT Genel Mü
dürü Ziya Alkan, vinç sis
temleri yetersiz gemile
rin limana yanaşmamala
rını istedi.

GEMPORT’a yükleme 

lerini kontrol ettirdik. Bi
zi şok eden olay ortaya 
çıkınca savcılığa suç du
yurusunda bulunmak zo
runda kaldık” dedi.

Kooperatif Başkanı Na 
zım Bayrak, zararlarının 
ilk incelemelerde 600-700 
milyon lira olduğunu be
lirtirken, Emniyet yetkili
leri sahte çek düzenleme 
yüzünden bu miktarın 1 
milyar lirayı geçtiğini bil 
dıirdiler.

Gemlik Emniyet Mü
dürlüğü tarafından göz
altına alınan Necdet Yum 
ru da yaptığı açıklamada, 
suçunu itiraf ederek, 1990 
yılında bir borcu için te
feciden 100 milyon lira 
para, aldığını ve bu para
yı ödemek için kooperati-

Çalıştıkları işyerini 
soydular

Hacı Öztabur (22.) ve 
soyadı belirlenemeyen 
Victor adlı yine (22) ya
şındaki Ukrayna’lı işçi, 
çalıştıkları işyerini soy
duktan bir süre sonra ya
kalandılar.

Gemlik Bursa karayo
lu üzerinde Engürücük

Devamı Sayfa 3’te 

ve boşaltma yapmak için 
gelen gemilerin en az 15 
tonluk bir vinçe sahip ol
maları gerektiğini anla
tan Ziya Alkan, liman im

Devamı Sayfa 3’te

Comal KIRGIZ 

fin çek ve üye aidatlarını 
'kullandığını 3 sene için
de bu rakamın devamlı o 
larak çek senet kırma yü
zünden büyüdüğünü bil
direrek, kendisinin de he
saplayamadığı borcun 1 
milyar lirayı aştığını söy
ledi.

Öte yandan alt yapışı
nın tamamlanmasından 
sonra yaklaşık 4 ay sonra 
açılışı yapılacak olan ve 
35 dönüm arazi üzerine 
yaklaşık 12 milyar liraya 
malolması beklenen koo
peratif inşaatı, Halk Ban
kasına verilen çek karşı
lıksız çıkmasaydı dönen 
yolsuzluk olayı ortaya 
çıkmadan bitecekti.' Bu 
durumda kooperatife üye 
92 ortak enayi yerine ko
nacaktı.

Armutluda
Operasyon

Armutlu Jandarma e- 
kiplerinin Belde’de yaptı
ğı huzur operasyonların
da bir kişi silahla yakala
nırken, aynı olayla ilgili 
bîr kişi de gözaltına alın-

Devamı Sayfa 3’te

Eski Balıkçılar Derneği Başkanı Hüseyin Dinç 

‘'Yasak Süresi 2.5 ay olmalı”
Gemlik Balıkçılar Derneği eski başkam Hüse

yin Dinç, geçtiğimiz yıl 3,5 aya indirilen yasak sü
resinin 2,5 aya indirilmesi gerektiğini söyled.

1 Eylül tarihinde sona eren, 3,5 aylık avlanma 
yasağının son gününde balıkçıları denize uğurlar-

Devamı Sayfa 3’te

Bursa'daki kazada 3 kişi yaralı
Ergin Ergen Öldü

Yazısı Say fa 3’te

TAŞI GEDIGÎNE 1»--- ---- -------- -— ğB
Barış İnsan Sevgisi

9 BARIŞ, İNSAN SEVGİSİ. J
? BARIŞ,’ DOĞA SEVGİSİ;
9 BARIŞ, YAŞAM SEVİNCİ.
9 BARIŞ, VAROLUŞ, KORUYUŞ. " jg
9 BARIŞ, SÖNMEYEN OCAK, TÜTEN BACA.
g AİLE DE BARIŞ, İŞ DE BARIŞ. jg
9 YURT DA BARIŞ, DÜNYA DA BARIŞ. 9
S BARIŞ^ ŞİARIMIZ. jg
E SANILMASIN, KORKAĞIZ DA İSTİYORUZ
S BARIŞI. 9
E ÖLDÜLER VERMEDİLER... J

ÖLÜRÜZ, VERMEYİZ !...’" ■ ■
K O TOPRAK : VATAN...

CEDD|İMDİR ALTINDA YATAN.
gF SONSUZA DEK, ÜZERİNDE ÖZGÜR
9 YAŞAYACAĞIZ. J
9 YAŞARKEN, BARIŞI YAŞATACAĞIZ...

gc ftoaa Tamei §

Ufuk Sertkaya 
yaşamını 
yitirdi

K. Kumla’dan Gem
lik’e gelirken aşın sürat 
ve dikkatsizlik sonucu 
Küçük Kumla’da 
zeytinliklere uçan 
ve yaklaşık 10 gündür 
Bursa Tıp Fakültesi Has
tanesinde tedavi edil
mekte olan Ufuk Sertka
ya (23) yaşamını yitirdi.

15 gün önce akrabası 
Veysel Sertkaya ve bil 
bayan arkadaşıyla birlik
te, saat 23.00 sıralarında 
Kumla’dan Gemlik’e ge 
liıkep, aşırı hız ve dikkat
sizlik sonucu Manastu 
Mevkii’nde BMV marka 
arabasıyla zeytinliklere i 
çan, kazadan sonra Bursa 
Tıp Fakültesine kaldın 
lan Ufuk Sertkaya, tün 
çabalara karşın kurtan 
lamadı.

Sertkaya ile aynı ara 
bada bulunan akrabâs 
Veysel Sertkaya, kazay 
bir kaç kırıkla atlatırker 
yanlarındaki bayan arka 
daşlan da hastanede ya 
şamını yitirmişti.

İlçemizin tanınmış iş 
adamlarından Mustafc 
Sertkaya’nın oğlu olan Ü 
fuk Sertkaya’nın nişanl 
olduğu ve bu ay içindi 
düğün yapacağı bildirildi

Devamı Sayfa 3’te

İthalatta baş sırayı'çekiyor
Muz’a Rağbet Çok

Türkiye’nin ilk özel limanı olan Gemlik Liman 
ve Depolama Tesislerine (GEMPORT) boşaltılmak 
üzere gelen gıda maddelerinin büyük bir bölümünü 
Çikita Muzün oluşturduğu bildirildi.

GEMPORT Genel Müdürü Ziya Alkan, yaptı-
Devamı Sayfa 3’te
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j ALMAN YA ANILARI (6) 

Koşuşturma Başlıyor 
Kadri Güler

evlerin tümü bahçeli. Konutlar kadar yeşil alan, 
O hatta daha fazlası var.

Birkaç saatlik dinlenmeden sonra Heme-2’debu 
il lunan depoya gidiyoruz.

Almanya’da sokaklar birbirinin aynı, hatta ko 
autlarda birbirine benziyor. İlk kez geçtiğiniz bir 
yerden, daha önce geçtiğinizi sanabiliyorsunuz.

Herne-2, Rectunhausen’e yakın. Yaklaşık Gem 
lik Bursa arası kadar.

Depoda çalışan Ayhan ve İsrafil.bizi sevgiyle 
karşılıyorlar. Hal hatırdan sonra sağa sola telefon 
la durumlar soruluyor. Geçmiş günlerin muhase 
besi yapılırken, işlerin durgun olduğunu görüyo 
ruz.

Kuzey Vestefanya’da yıllık izinler başlamak 
üzere, işçiler Türkiye’ye dönmenin hazırlığında. 
Bu aylarda işlerde büyük azalmalar görülüyor 
Piyasa tatilden kan ağlıyor. Almanya’dan ayni 

. diktan sonra geçen 20 günün hesabı verilirken 
| ben de depoyu inceliyorum.

Almanya’da binlerce Türk ticaretle uğraşıyor. 
Bunların büyük çoğunluğu marketçilik yapıyor. 
Bunun yanında Exportçular gezici sebze satıcıla 
rı, terziler, bar, gazino işleticileri, toptan gıda 
maddeleri satıcıları, uçak bileti satıcıları, turistik 
gezi organizatörleri, oto tamirhaneleri işleticile 
ri, galerici, fınn işletmeleri ve et ürünleri satıcı 

I lan, tavuk ürünleri satıcılan v.b.
Depoda, Gemlik ürünü turşular var. Her mal 

paletlerin üzerinde satılmağa hazır bir durumda
•I Kapıca 4 tonluk dağıtım kamyonu yeni gelmiş 

■ bekliyor.
Bir süre sonra bizim geldiğimizi duyanlar, de 

I I poya gelmeğe başlıyor. Konuşmalar Türkiye’den 
ı ve Almanya’daki işlerin durgunluğundan.

Gelenlerin çoğunluğu market sahipleri. Yakın 
maları daha çok Almanya’da eski işlerin kalmadı 

I ğından. Tatile gideceğiz diye yemekten de kesildi 
ler gibi şikayetleri duyuyorum.

Cumartesi, Almanya’da yarım iş günü. Saat 
13.00’de her yer kapanıyor. Birhane, dönerci, lo 
kanta dışında her yer kapalı.

Pazar günü genelde gezecek veya gidecek yerin 
■ yoksa sıkıcı geçiyor.

Öğle saatlerinde havuza gitmeğe karar veriyo 
ruz. «Akvaryum» adlı bir havuz. Çevre yemyeşil, 
havuz çevresi açık park. Güzellik karşısında bol 

i bol fotoğraf çekiyorum.
Akvaryum’un önce Saunasına giriyoruz. Ben, 

savunaya ilk kez giriyorum. Sıcağı sevmediğim 
f den deneme gereğini görmediğim savunada ancak 
| 5 dakika kalabiliyorum. Kendimi soğuk havuzun 
I altına atıp kurtuluyorum.

Sonra dışhavuzda serinliyoruz. Her şey insanlar 
I için mükemmelce yapılmış. Çevrede yüzenler, ma 
İ saj havuzlarında rahatlamaya çalışanlar, iç havu 
j zu tercih edenler, havuza karşı restaurant, barda 
ı oturup keyiflenenler...

Akşamın saat 16.00 dek havuzda kalıyoruz. Bu 
bir buçuk aylık gezimde keyifli geçirdiğim ilk ve 

, tek gün.
Ertesi sabah erkenden Gelsenkerchen haline gi

I diyoruz.
Gelsenkrchen haline son olarak üç yıl önce git 

| miştim. Bu kez hali değişik buluyorum. Değişik 
ı! lik, çevrenin en büyük iş merkezinin tamamen 
I. denecek kadar Türklerin eline geçmiş olması.

Girişte bir zamanlar Gempa’nın olan köşe şimdi 
dokuz dükkan ile TURKO Gmbd. elinde. TURKO 

Lj halin en büyüğü, günlük iş kapasitesinin 150-200 
h bin Dm. olduğu söyleniyor. Hal kapanırken para 

lar zırhlı araçla bankaya götürülüyor.
Halin ikinci büyük firması Ata Fainkos...

HAFTAYA : HALDE İŞLER DURGUN

KAYIP
j Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
lüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Süleyman UÇAR

KAYIP

Eskişehir Anadolu Ünüversitesi Açık öğretim 
Fakültesinden aldığum öğrenci kimliğimi kay 

(ettim. Hükümsüzdür.
Ali Seçkin KAHRAMAN

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA NO. 1993/123 T.
■ Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi I 
• kıymeti, adedi, evsafı :
| Gemlik, tapu sicilinin pafta 2, ada 538 ve par { 
İ sel 105’te kayıtlı Gemlik ilçesi Kayhan mahallesi 
I yeşil sokakta kain 878 m2. miktarındaki arsaüze 
I rine inşaa edilen (B) blok (6) nolu zemin katta 
| ki meskenin borçlu hissesine isabet eden 64/1376 
J arsa paylı dairenin duvar tuğlaları örülmüş vazi 
i yette olup, sıvası, doğraması ve tesisatı na ta 
I mam durumda, şantiye çalışmaları durdurulmuş 
! olup inşaatın %30u tamamlanmış vaziyeti ile bi 
I lirkişi tarafından şu andaki durumuna göre 
• 40.000.001^ TL. kıymet takdir edilmiştir. Taşınmaz 
J açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
| SATIŞ ŞARTLARI ;

1— Satış 15.10.993 Cuma günü saat 14.30’dan 
14.50e kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık ar 
tırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah 
min edilen kıymetin %75ni ve rüçhanlı alacak 
lar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrafla I 
rını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir be 
delle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 25.10.993, pazartesi günü ay 
nı yer ve aynı saatlerde de ikinci artırmaya çıka | 
nlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edile 
memişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü s 
saklı kalmaz üzere artırma ilanında gösterilen 
müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir 
Şu kadar ki, artırma bedeli malın tahmin edi 
len kıymetinin %40ını bulması ve satış isteyenin 
alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından 
fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve 
paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle 
fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edi 
len 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 masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir. K.D.V. vergisi alıcıya aittir.

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

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

4__Satış bedelf 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 1993/123 T. sayılı 
dosya numarasiyle Müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.
(îc. îf. K. 126) icra Müdürü
(+)’ ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri 
de dahildir.

Fikret Oto Elektrik
YENİ DÜZENLEMESİYLE OTO ELEKTRİK

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SİZLERE

HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TEL : 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

KAYIP
Borusan ilköğretim. Okulundan almış olduğum 

diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.
Sevda ÇELİK

Başsağlığı
DEĞERLİ KARDEŞİM MUSTAFA SERTKAYA 

NIN BİRİCİK OĞLU YEĞENİM,

UFUK SERTKAYA’NIN
VEFATINDAN DOLAYI ÜZÜNTÜM SONSUZ
DUR. • . *
KEDERLİ AİLE EFRADININ VE HEPİMİZİN 
BAŞI SAĞOLSUN.

KEMAL AKIT
Gemlik Tic. ve San. Od. Bşk.

Başsağlığı
DEĞERLİ ARKADAŞIMIZ MUSTAFA SERTKA 

YA’NIN BİRİCİK OĞLU

UFUK SERTK AYANIN
ELİM BİR. KAZA SONUNDA ÖLÜMÜNE 

ÜZÜNTÜMÜZ SONSUZDUR,
MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET, KEDERLİ
AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI
DİLERİZ. ‘

TİBE L OTEL

Başsağlığı
İLÇEMİZİN SEVİLEN SİMALARINDAN 

MUSTAFA SERTKAYA’NIN BİRİCİK OĞLU

UFUK SERTKAYANIN
ÜZÜCÜ BİR TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜ

MÜNE ÜZÜNTÜMÜZ SONSUZDUR.
MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET, KEDERLİ 

AİLESİNE DE* BAŞSAHĞIĞI DİLİYORUM.

PARS DÖNMEZ
Umurbey Belediye Bşk.

Başsağlığı
DEĞERLİ ARKADAŞIMIZ MUSTAFA SERTKA 
YA’NIN BİRİCİK OĞLU,

UFUK SERTKAYANIN
EL|İM BİR TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜMÜ 
NE ÜZÜNTÜMÜZ SONSUZDUR.
MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET, KEDERLİ 
AİLESİNE’DE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

MUSTAFA TOSUN — AHMET ŞENOL

Başsağlığı
İLÇEMİZİN TANINMIŞ İŞADAMLARINDAN 
MUSTAFA SERTKAYA’NIN BİRİCİK OĞLU

Ufuk Sertkaya‘nın
MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET, KEDERLİ 
AŞLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI 
DİLERİM.

ABDULLAH YENİCE
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"Vinçin Yetersiz Gemiler
| kanlan “Mobil Krayner” 
denilen bir sistemle çalış
makta. Fakat biz devreye 

, girersek üretim düşüyor 
ve gecikme meydana ge
liyor. Bunun yanı sıra a- 
lıcı firma ile gemi yetkili- 

‘ leri arasında yapılan an
laşmaya göre planlanan 

I tarihten önce yük boşal
tılmazsa 500 ile 7 bin do
lar arasında alıcı gemi 

| yetkilisine para ödemek 
I zorunda kalıyor” diye ko- 
I nuştu.

Öte yandan, Güney 
Afrika’dan gelen “Ocean

Transporter” adlı gemide 
Bursa Büyükşehir Beledi
yesine getirdiği İthal kö
mürlerin boşaltılmasını 
1,2 günlü gecikmeyle li
man imkanları dahilinde 
boşaltıyor. Bursa Büyük
şehir Belediyesinin ge
miye gecikme bedeli ola
rak para verip vermediği
ni sorduğumuz Genel Mü
dür Ziya Alkan, “Bunu 
biz bilemeyiz. Alıcı ile ge
mi arasında anlaşma var
sa, gecikme bedeli ödenir” 
dedi.

Armutluda Operasyon
dı.

Geçtiğimiz hafta Pa
zartesi günü yapılan o- 
perasyonlarda, halka a- 
çık yerler didik didik a- 
randı, Kimliksiz dolaşan 
vatandaşlar uyarıldılar. 
Bu arada, Halil Yıldırun’a 
ait “Cafe Bar”da arama 
yapan jandarma ekipleri 
dışarı kaçmaya çalışan 
Süleyman Çöker (21) mn 
üzerinden bir adet ruh

satsız Çekoslavak marka 
7.65 Vizör tabanca yaka
landı. Çoker’in jandar- 
mdaa yapılan sorgulama
sında tabancanın aynı 
çay bahçesinde oturan 
Engin Aydın’a (31) ait 
olduğu belirlendi.

D; ha sonra mahkeme
ye çıkarılan sanıklardan 
Engin Aydın tutuklanır
ken, Süleyman Çöker ser
best bırakıldı.

Çalıştıkları işyerini soydular
Köyü mevkiinde bulunan 
Yavuzlar Et Komibina- 
sı’nda bir süredir çalış
makta olan Öztabur ve 
Victor adlı Ukrayna’lı, ön 
çeki gece 82 adet kuzu de 
risi çalarak kayıplara ka
rıştılar.

İşyeri sahibi ve işçile
rin, durumu jandarmaya 
haber vermesinden sonra

aranan vefasız işçiler Bur 
sa’da ele geçirildiler.

Yapılan sorgulamala
rında suçlarını itiraf e- 
den işçiler, kuzu derileri
ni Bursa’da sattıklarını 
söylediler.

Mahkemeye çıkarılan 
genç hırsızlar tutuklana
rak cezaevine gönderildi
ler.

Kutlu Doğum Haftası Kutlandı
lan” konulu bir konuşma 
yaptı. Öz, Kur-an ve İslam 
dini hakkında geniş bilgi
ler verirken, Hz. Muham
medi'm ve halifelerin ha

yatlarından kesitler ve
rerek ilginç bir konuşma 
yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren 
paneli 150 kişi izledi.

Ufuk Sertkaya yaşamını
Ufuk Sertkaya’nm ce- Gemlik Şehir Mezarlığım

nazesi Cumartesi günü defnedildi.
öğle namazından sonra

SHP Gençlik Komisyonu 
Yeniden Oluştu
ğa Şafak Durmuş’u getirirlerken, yeni yönetim ku
rulunu da oluşturdular. Toplantı sonunda bîr açık
lama yapan yeni Gençlik Komisyonu Başkanı Şa
fak Durmuş, komisyon olarak hedeflerini anlattı.

Öncelikle eğitim sekreteri gözetiminde parti i- 
çi öğîtime önem vereceklerini, doğa ve çevre konu
sunda daha duyarlı davranarak gerekli üst düzey 
yetkilileri ile irtibat kurup daha etkin faaliyet gös
tereceklerini belirten Durmuş, diğer siyasi parti 
Gençlik Komisyonu üyeleriyle de sıcak ilişkiler ku
rarak sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri yo
ğunlaştıracaklarını anlattı. Durmuş, “SHP Gençlik 
Komisyonu olarak, bayanların da politik çerçeve i- 
çersinde faaliyetlere katılmasını, 'kış ve yaz ayla
rında parti olarak yapılacak her türlü etkinlikte 
aktif rol almayı düşünüyoruz. Gençlik Komisyonu 
olara kpartimizin her kolunda en iyi şekilde çalış
maya hazırız” dedi.

Yeniden oluşturulan SHP Gençlik Komisyonu, 
şu üyelerden oluştu: Başkan Şafak Durmuş, Baş
kan Yardımcısı Bülent Doğru, Sekreter Aydın Gü
ney, Sayman Hatice Aba, Eğitim Sekreteri Nesli
han Çam, Üyeler Orhan Bayındır, Suzan Çaktı. Ay
nur Çaktı, Düzgün Yılmaz.

Kazalar Azalacak
sim ayında Borusan A.Ş. tarafından yapımına baş
lanan yaya üst geçitinin köprü montajına başlandı.

Belediye Başkanı Nezih Dimili’nin seçim vaad- 
leri arasında bulunan ve bazı girişimlerin sonucu 
Borusan A.Ş. tarafından yapımı taahhüt edilen ya
ya üst geçidinin beton ayaklan daha önce dikilmiş 
ve karayolları ile gerekli protokol anlaşması yapıl
mıştı. Üstgeçit için geçtiğimiz günlerde köprü ve 
merdivenler monte edilirken, açılış ile ilgili hazır
lıkla! da tamamlandı.

Borusan A.Ş. tarfaından yaptırılan üst geçit 5 
ayaktan oluşuyor. Bittiğinde 50 metre uzunluğun
da ve yerden 4. metre 70 santim yüksekliğinde ola
cak olan üst geçit sık sık kazaların meydana geldi
ği Dörtyol’u biraz ölsün rahatlatacak.

Ticaret Odası Toprak Tahlili
Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşma sonucu Oda 
da toplanacak toprak örneklerinin TÜGSAŞ lab 
ratuvarlannda tahlil ettirildikten sonra sonuçla 
rını üreticiye bildireceklerini söyledi.

Turgut, açıklamasında, 14 Eylül 1993 Salı günü 
saat 10.00’ıda Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Sa 
lonlarmda TÜGSAŞ yetkililerince «Toprak örnek 
leri alım şekilleri ve gübreleme» konularında zey 
tin üreticilerine bilgi verileceğini de söyledi.

Kapalı spor salonu
İlçe Başkam Yüksel Yıldırım, Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın, Belediye Başkanı Nezih' Dimili, İlçe 
Gençlik ve Spor Müdürü Talat Şahin Ve çok sa 
yıda partili tarafından karşılanan Spordan Sorum 
lu Devlet Bakanı DYP Bursa Milletvekili Şükrü 
Erdem ilçe spor sahasına giderek yetkililerden 
bilgi aldı.

İl Spor Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 
Gemlik sahasının yanında yapılması planlanan 
Kapalı Spor Salonunun 1994 yılı programına alı 
nacağım vurgulayan Erdem, 2 bin kişilik tribün 
ve sahanın çimlendirilme çalışmaları için gerekli 
olan 2 milyar liranın çıkarıldığını bildirdi. Erdem 
çalışmaların Eylül ayı içinde başlayacağım sözle 
rine ekledi.

Daha sonra DYP îlçe binasına giderek partili 
terle sohbet eden Şükrü Erdem, Devlet Hastane 
şinin ihtiyacı olan Ultrason cihazı ile Bevliye Pö 
ilkliğine cihaz alımı ve yeni bir Dahiliye müteas 
sisi gönderilmesi için çalışacağım söyledi. Erdem, 
daha sonra partililerle birlikte Gurup Aile Çay 
bahçesine giderek sohbet etti.

Öte yandan, Eylül ayında yapımına başlanacak 
olan İlçe spor sahasının çimlendirilmesi ve tribün 
yapımı çalışmaları nedeniyle Gemlikspor ve Sü 
merspor’un maçları Umürbey sahasında yapacağı 
öğrenildi.

KAYIP

Gemlik Nüfus Müdürlüğünden almış olduğum 
Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Salâh AYDEMİR

Bursa'daki kazada 3 kişi yaralı
Ergin Ergen Öldü

İlçemizin genç işadamlarından Arda Galeri sa 
hibi Erdinç Ergen (24), Bursa girişinde geçirdiği 
trafik kazasında yaşamım yitirirken, iş ortağı 
Murat Ömürlü yaralandı. Aynı araçta bulunan 
Sevil Öğütür ve Burkay Erdoğan ise ağır yaralan 
dılar.

Olay, geçtiğimiz cumartesi gecesi saai 11.30 sı 
ralannda Bursa girişinde beşyol mevkiinde mey 
dana geldi.

Murat Ömürlü’nün kullandığı 16 G 978 plakalı 
Mercedes marka özel oto Uludağ Gazoz Fabrikası 
önlerinde karşı yöden dönen Sefer Tatlı (44)’in 
kullandığı 16 RF 748 plakalı kamyonla çarpıştı. 
Kazada Erdinç Ergen olay yerinde ölürken, Sevil 
Öğütür, Burkay Erdoğan ağır yaralandı. Murat ı 
Ömürlü’nün sağlık durumunun ise iyi olduğ^^ğ^ J 
renildi. I

Yola hatalı giren kamyon sürücüsünün -alkollü’ . 
olduğu öğrenildi. Polis kaçan sürücüyü, yakaladı.

Olay ilçede büyük üzüntü yaratırken-geıg.^ ga‘. 
lerici dün toprağa verildi.

“Belediye İcralık”
karşıladığını belirten Yumru, “Çalışanın emeklinin 
hakkının savrulmasını nefretle karşılıyoruz. SSK 
Gemlik Belediyesini 4 milyar esas alacağı prim 
borcu nedeniyle icraya verdi. Belediye’nin şu anda
ki borcu 1993 tarihi itibariyle gecikme faiziyle bir
likte 6,5 milyar lirayı aştı. Elimizdeki belgeler Gem
lik Belediyesinin Sosyal Sigortalar Kurumu tara
fından icraya verildiğini ve 'borçlu olduğunu göste
riyor” dedi.

Faik Yumru’nun konuşmasından sonra seçim
lere geçildi. 800 üyesi bulunan îşçi Emeklileri Der- 
neği’nin 106 üyesinin oy. kullandığı seçimlerde, 
kongreye tek listeyle katılan Faik Yumru’nun lis
tesi oy birliğiyle yeniden seçildi.

Başkan yeniden Faik Yumru olurken, yönetim 
kurulu üyeleri Nurettin Bay, Hüseyin Tutar, Ce- 
malettin Alemdaroğlu, Şükrü Kocabıyık ve Şükrü 
Can oldular.

‘'Yasak Süresi 2.5 ay olmalı”
ken konuşan Hüseyin Dinç, yasakların daha önce 
15 Nisan tarihinde başladığım belirterek, bu uygu
lamanın Bakanlık tarafmdan 1993 yılında 1 ay da
ha kısaltılarak 3,5 aya indirildiğini hatırlattı. Dinç 
“Bu sene 15 Mayıs tarihinde başlayan yasaklar, ba
lıkçıya iyi geldi. 780 ton balık tutuldu. Bu da ba
lıkçının teknelerinin bakımı, ağlarının onanırıma 
harcandı. Şu anda yasak süresi 3,5 ay. B usüre u- 
zun. Çünkü Ağustos ayında balıklar yumurta at
mıyor. Yağlanma dönemine giriyor. Bundan balık; 
çılar neden yararlanmasın?” dedi.

Hüseyin Dinç, Gemlik’te ve çevre köylerde ba
lıkçılında geçinen 3 bin 500 ailenin olduğunu vur
gulayarak, yasak süresinin 2,5 aya inmesi gerekti
ğini savundu. Gemlik’li balıkçıların ilk olarak Gem
lik Körfezi’nde avlanacaklarını belirten Hüseyin 
Dinç “Körfez’den umutlu değiliz. Şu anda körfezde 
en çok, papalina, sardalya ve istavrit balıklan var. 
Daha sonra irili ufaklı yaklaşık 120 Gemlik’li ba
lıkçı teknesi Karadeniz ve Ege’ye gidecekler belki 
oralardan karlı döneriz” diye konuştu.

Muz’a Rağbet Çok
ğı açıklamada Orta Amerika ülkeleri olan Panama 
ye Ekvator’dan gelen muzların ithalatta önemli bir 
yer tuttuğunu belirterek, hemen hemen her hafta 
bir muz gemisinin limana yanaşarak boşaltım yap
tığını söyledi. Alkan, son gelen Panama bandıralı 
“Ceesar Reefer Numerian” adlı geminin de 800 ton 
muzunun boşaltılması için limanda beklediğini be
lirtti.

Ziya Alkan, açıklamasında GEMPORT’a geti
rilen muzların, buradan Marmara ve Ege’ye akta
rıldığını, Akdeniz ve diğer bölgelere gönderilen 
muzların ise Mersin Limanına boşaltıldığını belirtti

Öte yandan, Konveyör Terminali sistemi ite 
yağmurlu havalarda da işi aksatmadan yükleme ve 
boşaltma yapılabileceğini savunan Ziya Alkan, ka
palı konvenyör sistemi sayesinde aynı andaİ6 kam
yonun doldurulabileceğini söyledi. Alkan,/“Kon
venyör terminali sistemi bizde 2 adet var. Türki
ye’de bir tek bizde var. Bir saatte ayni anda 12 
kamyonu doldurup boşaltabiliyoruz”/dedi.

S.S. GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI 
KOOPERATİFİ GENEL KURUL İLANI

Gemlik Asliye Ticaret Mahkemesinin 2.9.1993 
tarih ve 1993/435-348 sayılı karan ile Kooperatif 
ler Kanununun 44. ve kooperatif ana sözleşmesi 
irin 27. maddesine göre SS. Gemlik Küçük Sanayi 
Sitesi Yapı Kooperatifi organlanmn seçimi ama 
cıyla Genel Kurul yapılacaktır. Genel Kurul aşa 
gıda yazılı gündemi görüşmek üzere 10 Ekim 993 
günü saat 14.00’de Sanayi Sitesindeki Kafetarya 
da bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı taktirde 
17.10.1993 günü aynı yer ve saatte toplanacaktır.

Üyelerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunma 
lan önemle rica* 1 2 3 4 olunur.

SEÇİMLE GÖREVLİ 
KAYYUM HEYETİ

GÜNDEM:

1— Yoklama ve açılış
2— Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu
3— Kooperatif Organlarının seçimi
a) Yönetim Kurulu seçimi
—Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi
—Yönetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi
—Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi
b) Denetim Kurulunun seçimi
—Denetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi
—Denetim Kurulu görev süresinin belirlenmesi
—Denetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi
4— Kapanış. . <—»
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AYDIN MENDERES

AYDIN MENDERES DIYORKI!

■ 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.

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

B İRADE KUTSALDIR. ALLAH (CC) BİLE İNSANLARI İRA
DE SAHİBİ OLMALARINDAN DOLAYI YARGILAR ŞU HAL
DE MİLLET OYUNU YANİ.İRADESİNİ TESLİM ALANLAR, 
FEVKALÂDE SORUMLU DAVRANMALIDIRLAR. VEBÂLİ 
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 ÜMİDİM, MİLLETİMİZİN SAFÂSI Ü- 
ZERÎNEDİR.

■ BENİ KATÂGORİZE ETMEYİNİZ. BEN TOPLUMUN BÜ
TÜN KESİMLERİNDEKİ ARAYIŞIN AYAK SESLERİNİ 
TERCÜME ETMEYE ÇALIŞIYORUM.

■ AYDINIMIZ, MİLLETİMİZE 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.

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

■ 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.

■ TÜRKİYE’NİN MADDLMANEVÎ 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 ELİ TUTUN.
BU SES MENDERES’İN SESİDİR.
BU SESİ DUYUN.
YETER SÖZ MİLLETİNDİR.

BDP GEMLİK İLÇE
TEL
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Yay-Cep birincilerine
basarı plaketiI ■*» ■ Cemal KIRGIZ

Çiftçilerin tarım kültürlerini geliştirmek, bu 
I alandaki bilgi ve becerilerini artırmak, uygulanan 

yeni tarım tekniklerini ve teknolojileri tanıtmayı 
amaçlayan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yürü
tülen “Televizyon yolu ile Yaygın Çiftçi Eğitimi 
Projesi” (YAY-OEP) nin 2. nci eğitim öğretim yı- 

| lında başarı gösteren Gemlik’li 3 çiftçiye, Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işın ve İlçe Tarım Müdürü Dur
sun Özbey tarafından başarı plaketi verildi.

Gemlik Kaymakamlığı’nda yapılan törende 
konuşan Kaymakam Orhan Işın, Kümes Hayvan- 

। cılığı dalında Üniversiteliler kategorisinde Avukat 
Ekrem Atamay’ın Türkiye birincisi olduğunu ha
tırlatarak, bu başarısından dolayı daha öncede 196

Maaş farklarının 2. taksidi dağıtıldı
Sümerbank’lı İşçilere 8’er

Sümerbank Holding’e 
bağlı Gemlik Sunğipek 
Fabrikası’nda işçilerin ma 
aş farkları ve ikramiyele- 

I rinden doğan alacaklan- 
11 nın 2 nci taksiti olan 8’er 
11 milyon lira dağıtıldı, 
j I 503 işçinin çalıştığı

Gemlik Sunğipek Fabri
kasında işçilere yaklaşık 
15 gün önce de 5’er mil
yon lira dağıtılmıştı. Pa
zartesi günü iş çıkışında 
10 aylık maaş farkı ve ik
ramiye bedellerinin bîr 
bölümü olan 8’er milyon

Kapalı Tribün ve Saha Çim 
işi İhale Ediliyor

Spordan sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem 
in emirleriyle başlatılan Gemlik stadının çimlen 
mesi ve kapalı tribün' yapım işi hafta içinde ihale 
ye çıkarılıyor.

Beden Terbiyesi Spor İl Müdürlüğü tarafından 
projelendirilen kapalı tribün işinin muammen be 
delinin yaklaşık 4 milyar lira olduğu ve 2000 kişi 
kapasiteli olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde ilçemize gelen ve stadı ge 
zen Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem, 
yetkililere stadın çimlenme işinin öncelikle ele 
alınmasını istemişti.

Gemlik stadının kapalı tribün projelerinin ta 
marnlanmadı üzerine bu kez çim işi için de ihale 
dosyası hazırlandı İlgililerden edindiğimiz bilgile 
re göre iki ihale önümüzdeki günlerde yapılacak.

Marmara Birlik Genel 
Müdürü Flaş Tv‘de 
konuşacak

Marmara Birlik Genel Müdürü Bekir Seymen, 
eski yöneticilerin suçlamalarına bu gece FlaşTv. 
de belgelerle yanıt verecek, 

ANAP döneminde Marmara Birlikte meydana
Devamı Sayfa 3’te

ALMANYA ANILARI (7)

Halde İşler Durgun
Kadri Güler

Yazısı Sayfa 2’de 

milyon lira değeninde Seteyr Marka Traktör ka
zandığını söyledi. Işın, aynı dönem içinde ilkokul 
kategorisinde yine kümes hayvancılığı branşında 
Karacaali Köyünden İbrahim Ay'ın ve sığırcılık 
branşında yine ilkokul mezunları kategorisinde 
Fevziye Köyü’nden Nail Osman Kaya’nın da başa
rılı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, bir açıklama yapan İlçe Tarım 
Müdürü Dursun Özbey’de YAY-ÇEP programının 
3. ncü bölümünün Ekim ayında başlayacağım ve 
18 ile 41 yaş arasındaki en az ilkokul mezunu çift
çilerin kayıtlarının İlçe Tarım Müdürlüğü’nde de
vam ettiğini (belirtti. Özbey, başarılı olanların yine 
büyük ödüller alabileceğini de sözlerine ekledi.

Milyon
lirayı alan işçiler, mem
nuniyetlerini dile getirdi
ler.

Öte yandan, işçilerin 
kalan 5 ile 10 milyon lira 
arasındaki paralarının i- 
se bu ay içinde ödenece
ği öğrenildi.

Ruhsatsız 
Silahla 
Yakalandı

Gemlik Emniyet Mü
dürlüğü ekiplerinin önce
ki gün yaptığı operasyon 
larda bir kişi ruhsatsız si 
lahla yakalanırken, bir iş 
yetide üç 'gün süreyle ka 
patıldı.

Çevik kuvvet ekipleri- 
ninde katıldığı operasyon 
larda halka açık yerleri 
didik didik arayan Emni
yet Müdürlüğü ekipleri, 
kimliksiz gezen çok sayı
da kişiyi uyarırken, şüp
heli görülen şahısları da 
yapılan sorgulamadan son 
ra serbest bıraktı. Bir bi
rahanede üzerinde ruh
satsız 7.65 mm. Brovning 
marka tabanca ve bu ta
bancaya ait 4 mermi ile 
birlikte yakalanan Abdur 
rahim Yorulmaz (22) da 
gözaltına alındı.

Öte yandan, yapılan o- 
perasyonlarda işyeri ka
nununa muhalefet yaptı
ğı görülen bir 'birahanede 
3 gün süreyle kapatıldı. 
Emniyet yetkilileri, yap - 
tıkları açıklamada, ope
rasyonların artarak de
vam edeceğini bildirdiler.

Okullar
Açıldı

Yazısı Sayfa 3’te

K Sanayi Sitesine kayyum 
heyeti

Genel Kurul
4 Ekim’de
Toplanacak

Bir süre önce görevden 
alman ve yönetimin yeri
ne mahkeme tarafından 
atanan kayyum heyeti or 
gan seçimlerinin yeniden 
yapılması için Genel Ku
rurun 4 Ekim tarihinde 
toplantıya çağırdı.

Yaklaşık 1 ay önce Gem 
lik Sanayi Sitesi ortakla
rından Semih Aşkın, Ah
met Güler ve 18 arkadaşı 
Aslîye Hukuk Mahkeme
sine, müracaat ederek, 
Başkan Süreyya Bayrak 
ve yönetiminin görev sü
resinin bittiğini öne sür
müşlerdi. Bunun üzerine 
bilirkişi Kadri Bayburtlu- 
gil’in raporunu inceleyen 
mahkeme, kooperatifin 
organsız kaldığına karar 
vererek, kayyum heyeti 
tayin edilmesi gerektiği 
kararma varmıştı.

Devamı Sayfa 3’te

Küçük 
Yankesiciler 
Yakalandı

Bursa Kanberler Ma
hallesinden geldikleri sap 
tanan, ve Kurşunlu’da 
çok sayıda pknikçi aile
nin arabalarından çanta 
ve değerli eşya çalarak 
kaçtıkları belirlenen 6 ya 
şındaki Y.B. ve 8 yaşında 
ki A.Ö. son hırsızlıkların
da kaçamadılar.

Önceki hafta Pazar gü 
nü arkadaşlarıyla birlikte 
tatil yapan Halil Korkut 
ve Mustafa Kılıçarslan’a 
ait araçtan çanta alarak 
kaçmaya çalışan küçük 
hırsızlar, durumun farke- 
dilmesi üzerine yakalan
dılar.

Kurşunlu jandarması 
Devamı Sayfa 3’te

GEMLİK’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN 
KURTULUŞU KUTLANDI..

71. Kurtuluş Yıldönümü
Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 71. 

yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.
Geçtiğimiz hafta cumartesi günü kurtuluş kut 

lamaları saat 8.30’da top atışlarıyla başladı. Saat 
9.00’da Atatürk Anıtında düzenlenen törende İs

Devamı Sayfa 3’te

Başhekim Vedat Ökter Ankara'dan 
umutlu döndü

“Devlet Hastanesinin
Sorunu Kalmayacak’*

1 Cemal KIRGIZ
Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem’in 

Gemlik’e ziyareti sırasında gündeme gelen, Gemlik 
Devlet Hastanesi’nin acil sorunları için Ankara’ya 
davet edilen DYP İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım ve 
yönetim kurulu üyeleriyle birlikte başkente giden 
Başhekim Vedat Ökter, umutlu döndüğünü açıkla
dı.

Ankara’da Devlet Bakam Şükrü Erdem’in da
nışmanlarıyla konuyu konuşan ve kendilerine ra
por sunan DYP yönetimi ve Başhekim Ökter, “Ult- 
rasonografi cihazı ve Fizik Tedavi cihazlarıyla bir
likte, Bevliye Polikliniği ve ameliyat malzemeleri 
ihtiyacı hakkında ön görüşmeler yaptık. Bu arada 
Bağ-Kur’dan alacağımız olan 350 milyon lirayı da 
istedik. Yine Hastanenin ihtiyacı olan ve onanım i- 
çin gerekli olan 575 milyon lira ile ilgili de istekte 
bulunduk” dedi.

Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor 
Vedat Ökter, sunulan raporda eleman ihtiyacına 
da yer verdiklerini öne sürerek, “Fizyoterapist, Da
hiliye ve Narkoz Uzmanı elemanları ihtiyacını da 
bildirdik. En kısa sürede bu ihtiyaçlarımızın yerine 
geleceğini umuyorum” dedi.

Öte yandan bir açıklama yapan DYP İlçe Baş
kam Yüksel Yıldınm’da, Gemlik’in sorunlarına du
yarlı olduklannı belirterek, çözümü için ellerinden 
geleni yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

SHP Gençlik Komisyonu Atakta ,

Kütüphaneye Kitap Bağışı
Geçtiğimiz hafta yeniden oluşturulan SHP 

Gemlik İlçe Gençlik Komisyonu üyeleri, ilk faali
yetlerinde Gemlik Halk Kütüphanesine 50 adet ki
tap bağışında bulunarak gerçekleştirdiler.

Çoğunluğu Kültür Bakanlığı’nın çıkarmış ol
duğu kitapların oluşturduğu kitap bağışı paketini 
Müdür Yardımcısı Hicret Esen’e teslim eden Genç
lik komisyonu üyeleri, bu yardımların devam ede
ceğini sözlerine eklediler. SHP Gençlik Komisyonu 
Başkam Şafak Durmuş, yaptığı açıklamada, önü
müzdeki günlerde okullara kitap ve yiyecek yardı- 

Devamı Sayfa 3’te

DYP Kadınlar Komisyonundan Bağtç

Sağlık Ocağına Baskül
DYP Gemlik Kadınlar Komisyonu, İlçe Sağlık 

Ocağı’nm ihtiyacı olan Baskül’ü kendi imkanlarıy
la alarak jest yaptılar.

DYP Kadın Komisyonu Sekreteri Şükran Aydın 
ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Sağlı Oca- 
ğı’na giden, hayırsever partililer aldıkları Baskül’ü 
Sağlık Ocağı Doktorlarından Tevfik Oğuz'a teslim 
ettiler. Kadınlar Komisyonu adına kanuşan sekre
ter Şükran Aydın, Sağlık Ocağı’nm diğer ihtiyaçla
rı olan perde, dosya dolabı ve 2. nci binanın yapnm 
için çalışacaklarım belirterek, Sağlık Ocağı’nm hiç 
bir sorununun kalmamasına dikkat ettiklerini söy
ledi.

« *
£ TAŞI GEDİĞİNE

S T emiz m; T oplum 1
» TEMİZ TOPLUM, TEMİZ TOPLUM... S
9 TOPLUM TEMİZ, B
9 PIRIL PIRIL, '■
9 TERTEMİZ... ®
9 KİRLİLER? J
E KİRLETİRKEN KİRLENENLER...
£ TOZ EDİP...
£ SÜPÜRENLER...

9 4 <r 1
MUM UNMA4 OB

9 I
a aaaaaaaaaa a*******.



14 EYLÜL 1993 SALl SAYFA 2

\ ANILARI (?)

Halde İşler Durgunfi 
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* Gelsenkrchen Hali, bölgenin en hareketli iş mer- 
J kezlerinden biri.
J Genelede Türk marketçiler buradan alışverişleri 
t ni yapıyorlar.

Çevrede Dordmund, Disburg ve Düsseldorf hal- 
# leri var.

Bizde haller, bir çeşit malın satıldığı yerlerdir. 
* Örneğin, sebze hallerinde yalnız sebze alınır satılır, 
* balık halinde balık...

Almanya da durum böyle değil. Hallerde gıda 
j maddelerinin herbiri alınıp satılmakta.
J Gelsenkrchen halinde kuru gıda maddeleri, yaş 
* sebze, et ürünleri satışa sunuluyor.
J Bu halde 4 kasap mevcut. Tavuk satan iki firma 
J var. Yaş ve kürü gıda maddesi satıcıları ise 7-8 firma.. 
J Geçen hCıftaki yazımda da belirttim. Ticari kapa- 
* sitelerine göre TÜRKO, Ata Türkiyem... iş hacimleri 
J geniş işyerleri.
J Haller, saat 03.00 de açılıyor, sabah saat 08.00 
J de ise kapanıyor. Bu saatten sonra ertesi gün için ha- 
J zırlıklar başlıyor.
J Kuzey Vestefaya’da fabrikaların yıllık izinleri 
J Temmuz ayında başlıyor. Okullar da bu ayda tatile 
J girdiği için, ticari kapasite de büyük düşüşler görü- 
\ lüyor.
* Hale, gelen giden yok denecek kadar az.
* Sabah saat 07.00 - 08.00 arasında durumları iz-
£ lemek için her gün Gelsenkrchen'e gidiyoruz. Uğradı-
* ğımız toptancılar işlerin çok düşük olmasından yakı- 
* nıyorlar.
? Marketçilerde ayni şikayeti yineliyorlar. Türkler 
J izin için bu aylarda yemelerinden, içmelerinden de 
* kısıyorlar..
* Almanya’daki işsizliğinde ticarete yansıdığını.gö-
2 rüyoruz. Boşda gezen çok Türk var. Kimi sosyal gü- 
ı venlik kurulularından para alıyor, kimi günlük işlerle 
* durumunu kurtarmağa çalışıyor.
» Gelsenkrchen Halinde gezerken, Gemlikle ilgili 
S kimlerin malı olduğunu kontrol ediyorum. Bol bol Ba-
* rutçuoğlu turşularıyla karşılaşıyorum. Erdoğan Barut- 
J çuoğlu’nun turşuları, gittiğimiz birçok markette baş 
fi köşede.
t r
J Marmara Birlik zeytinleri artık her marketin vaz- 
J geçilmez temel maddelerinden.
J Maroka ve Yunan yetnini önceleri baş köşeyi tu- 
J tardı. Bizim marketlerde artık Marmara Birlik zeytin- 
J leri baş köşeyi tutuyor. Bu zeytinler Avrupaya Hüse- 
J yin Kuru adlı kişinin. Marmara Export - İmport GmbH 
J adlı firması tarafından dağıtılıyor.
t
J ANAP iktidarı zamanında 9 Avrupa ülkesinin tek 
J temsilciliğinin bu kişiye verilmesi, bugün tartışma ko- 
J nusu. Bu imtiyazın kırılması için başta Marmara Bir-, 
t

KAYIP

Erzurum Aşkale’den aldığım. Nüfus cüzdanımı, 
SSK kimlik,kartımı;kaybettim. Hükümsüzdür.

Esmanı CUCî

I \ TEFEKKÜR \
* ■
$ DERNEĞİMİZİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU 2. GE İ 
\ LENEKSEL SÜNNET CEMİYETİMİZE ÇELENK Ş 
İ GÖNDEREREK MANEVİ OLARAK BİZLERÎI O-

Ij NURLANDIRAN DYP HAYSİYET DİVANI, ANAP, J 
J DSP, MHP ANAP GENÇLİK KOMİSYONUNA,

IJ MADDİ YARDIMLARDA BULUNAN :
$ FARUK GÜELZ, KEMAL YEŞİLDAL, FİKRET \ 
\ KUMRAL, "MEHMET DİNÇ, SELÇUK KORUN, * 
J AKMANLAR Pasajı Esnafı, Erkan SARIŞEN, HEL- * 
J MARSAN MERMER SAN. MARMOSAN MERMER j 
J SAN. Hüseyin Cahit ATAN, MİNE Yağ San. GALİP J 
J ER, ORSA Ütd. BURHAN BÜTÜN; ERKAN1 ZANA, J 
f METjN SÖNMEZ, GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU t 
\ YÖNETİCİLERİNE AYRICA CEMİYETİMİZE TEŞ i 
* RİF EDEN DYP, SHP, ANAP, DSP, CHP, MDP 
\ BDP İLCE YÖNETİCİLERİNE ve HALKIMIZA TE * 

■

\ GEMLİK! HALK DANSLARI *
\ FOLKLÖR DERNEĞİ J
\ YÖNETİM KlTRütu

I J -

t 
t 
t 
t

t 
t

„ *
Kadri Güler J

---- :--------------- X
t

lik Genel Müdürü olmak üzere çalışmalar yürütülüyor. $
Gemlik ürünlerine bu kez Almanya’ya gidişimde J 

dâha az rastladım. Örneğin Gemlik’te impl edilen $ 
Bak - Tad konserve ve turşuları, Selçuk Tangün’ün * 
imal ettiği Üçel turşularını bazı marketlerde görebil- * 
dim. J

Almanya’ya gelişimizin dördüncü günü, Türkiye’- > 
den bir TIR kuru gıda maddesi geldi. *

Gempa Feinkos GmbH Herne 2 de. Eski bir fırın $ 
olan depo önüne yanaşan TIR'ın içinden malların bir S 
bölümünü indirip, depodan bazı mallan yükleyerek < 
TIR'ı Berlin’e gönderdik. '

Berlin Herne 2’ye 550 km. uzaklıkta. Burada a- * 
çılan yeni bir toptancı firmasına 40 bin DM. Iık mal t 
gönderildi. Mallar indirildikten sonra TIR yeni yükünü J 
alıp Türkiye’ye dönecek.

Ertesi sabah erkenden jokeyimizle birlikte Ber- fi 
iin’e hareket ediyoruz. Hesabımıza göre en geç 3 saat * 
sonra oradayız. Ancak, evde yapılan hesap çarşıya * 
uymuyor ye otobanda sık sık tıkanıklıklar nedeniyle * 
Berlin’e 5 saatte ulaşabiliyoruz. *

Berlin’i ilk kez görüyorum.' Bize verilen adresi * 
bulmak için şehir merkezine giriyoruz. Ancak, tam J 
ters yöne gittiğimizi bir Türk’ten öğreniyoruz. Adres * 
bulmamız tam bir saatimizi alıyor.

Berlin gördüğüm Avrupa şehirlerinin en büyük- * 
lerinden biri. Hele acjrese geldiğimde kendimi İştan- * 
bul’da veya bir Türk kentinde sandım. Her yer Türk J 
mağazaları, her yer Türklerle dolu... *

Malları onarımı devam eden büyük bir depoya J 
indiriyoruz. Yeni işyeri sahipleri Bursalı. Uzun yıllar- J 
dır Berlin’de kalan bu şahıs, dönerci kralı olmuş. Tam J 
9 dönerci işyerinin olduğunu söylüyorlar. J

İşimizi bitirip geri dönüyoruz. Bu arada Alman- J 
ların, Doğu Almanya topraklarında kalan Berlin,e ge- J 
len tüm otobanları kısa sürede onardıklarını, eskiden * 
yolların çok- bozuk olduğunu jokeyimizden öğreniyo- J 
rum. Batı, Doğu. Almanya’nın kalkınması için büyük p 
bir atılım içinde. Berlin’e girişte Doğu Alman gümrük * 
kapıları,, demokratik düzene geçişle birlikte eski ih * 
tişamını kaybetmiş. Kimisi rengarenk boyanarak, san- * 
ki özgürlüğün simgesi haline gelmiş. *

Dönüşte yağmurla karşılaşıyoruz. Ve başlayan * 
bu yağmurlar, benim Türkiye’ye görüşüme dek sağ- J 
nak halinde sürüyor. Sonra kendi ülkemin iklimine öz- J 
lem duyuyorum. Temmuz ayında her an yağan yağ * 
mur bıkkınlık yapıyor. ~ J

Baharını, yazını, kışını yaşadığımız bu toprakla- J 
rın kıymetini biliyormuyuz diye kendi kendime hayıf- J 
lanıyorum. *

Haftaya : DÖNÜŞ HAZIRLIKLARI }
* 
t

. t

DEĞERLİ BÜYÜĞÜM, AĞABEYİMİZ NECDET | 
BULUK’UN KAYINVALİDELERİ

FİKaİVE TOK5ABAY‘IH
VEFATINI ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM.

. MERHUMA TANRI’DAN RAHMET KEDERLİ 
AİLESİNE DE BAŞSAĞLIĞI DİLERİM.

FARUK GÜZEL

? *j « Çok Acele Sekreter Aranıyor »
$ İSTEKLİLERİN AŞAĞIDAKİ ADRESE

\ BAŞVURMALARI RİCA OLUNUR. $

\ \i Tel. <513 06 67 $
* TÜMSAN Gümrüıklöme İthalat ve İhracat Dış Ticaret {
* Ûöd. Şti. Gemilik İrtibat Bürosu — GEMLİK {

1

5 UMURBEY’DE }
* ÇOK CAZİP GAYRİMENKUL SATIŞLARI } 
* ~ t* S* Gemlik. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurlu $
J ğu tarafından Umurbey’de bulunan^ kıymetli 5 

mülkler 4 Ekim 1993 .Pazartesi günü saat 13.30da J
\ AÇIK ARTIRMA ile satışa çıkartılacaktır. İkinci * 
\ satış 14 Ekim 1993 Perşembe günü saat 13.30’da J 
* yapılacaktır.. t
* İsteklilere önemle duyurulur.J "Satılmasına karar verilen gayrimerikullerin cin j 
t si, kıymeti, adedi, evsafı : J
$ 1— Umurbey köyü Bayırbahç ier înevki 1602 J 
/ parselde 445 m2 zeytinlik 13.000.000 TL. J
* 2— Umurbey köyü Hepiçe mevkii 2435 parselde $
J kayıtlı 4270 m2 zeytinlik 100.000.000 TL.
J 3— Umurbey Taşlıpara mevkii 3035 parselde ka *
J yıth 4380 m2 zeytinlik 90.000.000 TL. }
fi 4— Umurbey Arpalık mevkii 2921 parselde kayıt J 
\ lı 2220 m2 zeytinlik 40.000.000 TL. {
J 5-— Umurc-ey köyü Arpalık mevkii- 2938 parsel {
J de kayıtlı 2640 m2 Bağ 50.000.000 TL. j
$ 6— Umurbey Köprübaşı mevkii 5975 parselde t

kayıtlı 720 m2 zeytinlik 10.000.000 TL. j
g 7— Umurbey Gölcüksırtı mevkii 6107 parselde J
J kayıtlı 3540 nı2 zeytinlik 72.000.000 TL. , J

8— Umurbey köy içinde kain 73 parselde kayıt t 
{ lı bahçeli evin ise 250.000.000 TL. *
* 9__ Umurbey Çayırlık mevkii 4185 parselde ka J

yıth 1920m2 zeytinlik 40.000.000 TL. i \
* 10— Gemlik Hamidiye mahallesi 40 pafta 146 j
J ada 16 parselde kayıtlı 128/832 arsa paylı 5 nolu j 

daire 200.000.00 TL. bedel ile satışa çıkarılmıştır: J *

fi 
fi

t (i t i

t t fi 
5 fi fi fi fi fi fi 
fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi

GEMLİK’TE EVİBHM \
fi

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

GUSULHANE - EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR
TESİSLERİ J

fi
20 MİLYON PEŞİN - 2 MİLYON TAKSİT

98 m2 80 MİLYON 6 VE 12 AYDA fi
TESLİM \

fi 
fi 
fi

'GEMLİK - KUMLA - ARMUTLUDA SATILIK { 
ŞAHANE DAİRELER {

fi 
fi 
fi 
fi

Yaprak Ticaret
fi 
fi 
t

Gemlik :. PTT karşısı Tel : 0 (224), 5121736
fi

KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel ' 5385773
Tel : 0(224) 71 j 

fi 
fi

BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İşham Kat 2
fi 
fi 
fi 
fi 
fi 
fi

KAYIR

Erzurum Nufüs Müdürüğünlden almış olduğum 
Nufüs Cüzdanımı, 16* milyon 500 bin lira değerin
deki senedimi kaybettim hükümsüzdür.

TEVİL GÜNAYDIN

j EMRE KUNDURA \
KALİTEDE GÜVENCE DEYİNCE AKLA

EMRE KUNDURA GELİR J
GELİN GÖRÜN VE GÜVENİN \

O SÎZE HEP GÜVENİYOR

\ EMRE KUNDURA \
TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA

ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR. J
J *

EMRE KUNDURA SÎZLERE *
SEMPATİ VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP
HİZMETİNDE GÜVEN VERMEKTEDİR. Jj EMRE KUNDURA !

fi *
J PAZAR CAD. NO. 1 GEMLÎK’DE DIR. J
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GEMLİK’TE 14 BİN 747 ÖĞRENCİ OKULA 
GİDİYOR..

Okullar açı İdi
1993-94 eğitim ve öğretim yılı dün tüm Türkiye 

de başladı. Gemlik merkez ve köylerinde 14 bin 
647 öğrencinin okula devam ettiği öğrenildi. Okul 
ların açılmasıyla birlikte ilköğretim Haftası’da 
başladı.

Okulların açılması nedeniyle dün ilçemizde tö 
renler düzenlendi, ilçe Milli Eğiti mMüdürü Celal 
Yüce bu yıl ilk kez öğretime açılan Muratoba 
ilköğretim okuıunun törenlerine katıldı.

ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünden aldığımız bil 
«ilere göre 1993-94 öğretim yıll başlangıcında, ve 
ni kayıtlar dışı ilçemiz genelindeki öğrenci sayı 
sının 14 bin 647 olduğu öğrenildi. 1048 öğretme 
nin görev yaptığı ilçemizde öğrenciler 299 derslik 
te öğrenim görecekler.

ilçe Milli Eğitim Müdürü Celal Yüce, yaptığı 
açıklamada ilkokullarda 7 bin 761 öğrencinin ara 
sınıflara devam ettiğini, merkez ilkokullarında 
büyük sıkışık ağın yaşandığını bildirdi. Yüce, Os 
maniye mahallesine yeni bir okul yapılmasının 
zorunlu haıe geldiğini, Cumhuriyet mahallesinde 
yapımı devam eden ilköğretim okulu ise yıl ba 
şmda teslim edileceğini söyledi.

Alınan bilgilere göre Kız Lisesi konumundaki 
Balıkpazarı mahalesindeki okulun Kız Meslek Li
sesi olduğunu, bu yıl kayıt olan öğrencilerin me 
zuniyetlerinde tekniker olarak okulu bitirecekleri 
belirtildi. Gemlikteki okullarda 15 memur, 40 
hizmetlinin görev yaptığı, bunun ise çok yetersiz 
olduğu öğrenildi.

SATILIK J
LÜKS DAİRE £

0
KAYIKHANE SEMTİ ORHANÎYE MH. \

MUTMAN APT. KAT 2 DAİRE 4 150 m2 0
t 
t

TEL : 34941 GEMLİK

MATBAACILIK
OÜtJBl - SÜIHISİ -

. Yapacaklar
DAVETİYENİZ BİZDEN

Türkiyenin en kaliteli ve
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım

Gazhane Caddese Şirin Pasaja lif : 5131797 Gemlik

17 GÜNDÜR KAYIP BALIKÇI YUNANİSTAN’DA 
ORTAYA ÇIKTI.

Pusula Şaşınca Susam
Adasına Gittiler

Gemlik’ten 24 Ağustos günü ayrılan, bir daha 
da kendilerinden haber alınamayan 6 ı yaşındaki 
ballıkçı Nurettin Karaca ve 32 yaşındaki Süley
man Kekeç’in, yanlışlıkla- Yunanistan karasuların 
da ikamet etmelerj yüzünden Yunan sahil güven 
lik botları tarafından Susam adasında gözaltına 
alındıkları belirlendi.’

Oldukça maceralı günler geçiren balıkçılar ser 
best bırakılarak evlerine geri gönderildiler. Halit 
paşa mahallesinde oturan evli' 3 çocuk, bir torun 
sahibi Nurettin Karaca, başından geçenleri şöyle 
anlattı. «24 Ağustoş’tan 1 kaç gün önce Süleyman 
Ekşi, balıkçı arakadaşlarım aracılığıyla bana ge 
lerek Armutlu’dan 9 metre uzunluğunda bir tek 
ne satın aldığım ve bunu İskenderun’a götürmek 
istediğini söyledi. 24 Ağustos’ta yola çıktık. Ben 
arada sırada dinlenmek için dümeni Süleyman’a 
bırakıyordum. 26 Ağustos’ta. yine dinlenmek için 
dümeni Süleyman’a verdim. Ama birazda pusula 
hatası yüzünden açılarak Yunanistan sularına 
girmişiz. Uyandığımda başımda. Yunan sahil gü 
venlik ekiplerini gördüm. Bizi Samoz yani Susam 
adasına götürdüler. Bizi ilk önce iltica ettik zan 
nettiler. Daha sonra kaçakçılıkla suçladılar. Yor 
go isimli tercüman sayesinde ifadelerimizi aldık 
tan sonra yaklaşık 1 hafta gözaltında tuttular. 
Karakoldan telefon açamadığımız için kimsenin 
haberi olmadı. Yalnız karakoldan Türk yetkililere 
bilgi verildiğini duyduk. Buna rağmen kimse gel 
medi. Daha sonra mahkemeye çıkarıldık. Suçsuz 
olduğumuz belli olmasına rağmen bir başka yere 
götürülerek yine bir kaç gün cezaevinde kaldık: 
Yalnız bize kötü! davranmadılar. Telefon dışında 
her şeyimizle ilgilendiler. 7 Eylül’de bizi adaya 
gelen bir feribotla Kuşadası’na gönderdiler. Bura 
da da z gün kaldıktan sonra mahkemeye çıkarıl 
dik. Suçsuz olduğumuz yine anlaşılınca evlerimiz 
ze geri döndük» dedi.
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BOP’den Yiyecek Yardımı
Büyük Değişim Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı 

150 fakir, ve yardıma muhtaç aileye yiyecek da
ğıttı.

Önceki gün parti binasında düzenlenen yiyecek 
yardımı töreninde, vatandaşlara yağ, şeker,, pi
rinç, zeytin ve peynir’den oluşan paketler dağıtıl 
di. Mahalle muhtarları ve BDP delegelerinin tes 
bit ettiği fakir vatandaşlara yapılan yiyecek yar 
dimi töreninde konuşan BDP İlçe Başkanı Meh 
met Kaptan, yardımların artarak devam edeceği 
ni bildirerek, «Biz fakir halkı ezdirmeyiz. Devlet 
sahip çıkmıyor ama biz sahip çıkacağız.. İhtiyacı 
olan, yardıma muhtaç olan herkes bize gelebilir, 
önümüzdeki günlerde ilçeye bedava hizmeti versin 
diye Sağlık kabini kurduracağız. Ama bu vatandaş 
daha fazlasına layıktır. Bu yüzden yakacak yardı 
mıda kapıda. Biz hizmet için vanz» dedi.

BDP İlçe Başkanı Mehmet Kaptan, yine mahal 
lelerden tesbit edilecek olan 200 fakir aileye yaka 
cak yardımının Ekim ayı içinde yapılarağını söz 
lerine ekledi.

KAYMAKAM IŞIN SHP’DÎ GENÇLERLE 
SÖYLEŞTİ.. ' ’

'‘Gençlere Büyük Görevler Düşüyor9’
Yeniden oluşturulan SHP Gençlik Komisyonu 

üyeleri Kaymakam Orhan Işın’ı makamında ziya 
ret ettiler.

Kaymakam Işın’a yapacakları çalışmaları anla 
tan SHP Gençlik Komisyonu Başkam Şafak [Dur 
muş, Kaymakamlık ve Belediye olmak" üzere tüm 
mülki amirlere her türlü konuda yardım etmeye 
hazır olduklarını söyledi.

Kaymakam Orhan Işın, SHp Gençlik Komisyo 
nu üyelerine, yapılan çalışmaların hedefe ulaş 
ması için görev düştüğünü bildirerek, «Sîzlere bü 
yük görevler düşüyor. Halkı bilinçlendirmeniz ge 
rekli» diye konuştu.

Marmara Birlik Genel
gelen yolsuzlukların, kamuoyuna Birlik yeni Ge 
nel Başkam Bekir Seymen tarafından duyuru! 
ması üzerine başlayan karşılıklı suçlamaların bir 
yenisi bu gece Flaş Tv.de saat 21.00’de izleyece 
giz.

Bir süre önce eski Birlik Genel Müdürü tarafın 
dan açıklamalara bu gece Bekir Seymen belgeler 
le yanıt verecek. İlginç geçeceği beklenen konuş 
ma Gemlik’liler dikkatle izleyecek.

71i Kurtuluş Yıldönümü
tiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Kordonda yapılan törende Kaymakam Orhan 
Işın, Belediye Başkan Vekili Atıla Köse halkın ve 
kuruluşların gününü kutladı. Daha sonra Beledî 
ye Başkanvekili bir konuşma yaparak günün öne 
mini belirtti. Şiirlerin okunmasından sonra geçit 
töreni düzenlendi, Gemlik’in kurtuluşunda şehit 
düşen Yüzbaşı Cemal’in kabri ziyarçt edildi.

Kütüphaneye Kitap Bağışı
mı başlatacaklarını söyledi.

Şafak Durmuş, SHP Gençlik Komisyonu ola
rak, 'Gemlik’e en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık
larını belirterek, “Şimdilik yeni olduğumuz için bi
raz acemilik çekiyoruz. Ama «hizmetten vazgeçme
yeceğiz. Amacımız SHP’li gençler olarak daima hiz
met” dedi.

Genel Kurul 4 Ekim’de
Geçtiğimiz hafta, mah

keme tarafından atanan 
kşıyyum heyetine Bursa 
Barosu Avukatlarından 
Şerafettin Gökalp, İrfan 
Rubacı ve muhasebeci 
Gündüz Akkök’ten oluştu. 
Heyet, aldığı kararla, ko-

Küçük Yankesiciler 
tarafından gözaltına alı
nan küçük hırsızların ya 
pılan sorgulamalarında 
suçlarını itiraf ettikleri 
öğrenildi. Küçük hırsızlar

operatifin organ seçimle
rinin yapılması için 4 E- 
de kim tarihinde genel 
kurulun toplanmasını ka
rarlaştırdı. Toplantı çağ
rısı yerel gazetelerde or
taklara duyuruldu.

verdikleri ifadelerinde, da 
ha öncede Kurşunlu’da 
bir çok araçtan ve vatan
daştan, hile yoluyla para 
çarptıklarını söylediler.

Tv.de


ŞAHtHt VE SORUMLU MÜDÜRÜ 
kadri güler

YIL 21 SAYI 977 FİYATI 2000 TL. KDV Dahil
KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

I
J Haftalık Siyasi Gazete

istiklal Od Gürçay Pasajı Tel 5134797 GEMLİK

DİZGİ VE BASKI
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi 5İ31797

YÖNETİM MERKEZİ :
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AYDIN MENDERES DIYORKI!

£ 
£
£ 
£ 
£ 
% 
£ 
£ 
£

AYDIN MENDERES

DEVLET EĞİTİM POLİTİKALARI İLE İDEOLOJİ KABUL 
ETTİRME YOLUNU BIRAKMALIDIR.

fcj 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 

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

ü 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 ÜMİDİM, MİLLETİMİZİN SAFÂSI Ü- 
ZERİNEDİR.

g BENİ KATAGORİZE ETMEYİNİZ. BEN TOPLUMUN BÜ
TÜN KESİMLERİNDEKİ ARAYIŞIN AYAK SESLERİNİ 
TERCÜME ETMEYE ÇALIŞIYORUM.
AYDINIMIZ, MİLLETİMİZE 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.

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

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

MEHMET KAPTAN

BU EL MENDERESİN ELİDİR.
BU ELİ TUTUN.
BU SES MENDERES’İN SESİDİR.
BU SESİ DUYUN.
YETER SÖZ MİLLETİNDİR.

BDP GEMLİK İLÇE TEŞKİLATI
TEL : 5142048



DYP İlçe Başkanı Yıldırım çalışmaları anlattı...

“ilçeye yatırımla!
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devam ediyor”
DYP İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım, bir basın 

toplantısı düzenleyerek yapılan çalışmalar hakkın 
da bilgi verdi. Yıldırım, Gemlik ve köylerine yapı 
lan yatırımların devam ettiğini öne sürerek, so 
runsiız bir Gemlik için aralıksız çalıştıklarım söy 
ledi.

Spor, eğitim, sağlık, çevre ve* köy çalışmaları 
hakkında yaptığı basın toplantısında ilçe futbol 
sahasının çimlendirilme çalışmaları için 2 milyar 
lira ödenek ayrıldığım belirterek başlayan Yük 
sel Yıldırım, soyunma odası ve tribünlerin beto 
nanne olması için 1 milyar lira daha ödenek ay 
nldığını söyledi. Yıldırım, «1994 programına kapa 
h spor salonunun ihale edilmesi de alındı. Bu ara 
da Gemlik sahasında oynanması gereken maçlar 
çalışmalar bitene kadar daha önte onarılan Umur 
bey sahasında yapılacak» dedi.

Umurbey’de yaptırılan Sağlık Meslek Lisesi için 
60 kişinin, alınacağını hatırlatan Yıldırım, sınavın 
27 Eylül tarihinde yapılacağım kaydetti. Yeni A 
nadolu Lisesi inşaatının 1994 yılında ihale edilece 
ğinî belirten Yıldırım, aynı yıl bitmezse 1994-995 
öğretim yılında yeni yapılan Cumhuriyet llköğre 
tim okulunun bir bölümü geçici olarak kullanıla

Cemal KIRGIZ

cağını sözlerine ekledi. Bu arada 36 kişilik ek sı 
nıfında bu yıl eğitime açıldığım söyledi.

ÇEVRE YOLU
Armutlu Çevre yolu inşaatının başladığım bildi 

ren Yıldırım, DPT’den ihale için para çıkacağım 
ve kalan kısımların da biran önce bitirileceğini 
belirtti. Yıldırım, «Devlet Hastanesinin gerekli so 
runları Ankara’da ilgili Bakanlıklara bildirildi. Es 
ki Atatürk ilkokulunun Öğretmenevi ve Halkeği 
tim Merkezi olması için 3 milyar 150 milyon lira 
ile onarılacak. Osmaniye mahallesine de bir ilköğ 
retim okulu yapımı düşünülüyor. Bunun için de 
500 milyon lira kamulaştırma bedeli sağlandı. Bu 
arada asayiş sorununa da duyarlıyız. Kumla’nın 
asayiş durumu için İçişleri Bakanlığıyla konuş 
tuk. Gerekli incelemeler yapılacak, uygun görülür 
se Polis karakolu açılacak. Siyasi kadro olarak 
her yerde çalışıyoruz. Yeniköy’ün içme suyu, proje 
si de yaptığımız girişimler sonucu Bakanlık proje 
sine alındı. Kız Meslek Lisesinin de Teknik Lise 
olması için Milli Eğitim yetkilileriyle görüşüp,, uy 
gun görülürse teklif götüreceğiz. Gemlik’in ve ilçe 
köylerinin hiçbir sorunu kalmayacaktır» dedi.

Kız kardeşini kuma yapmasına haznedemediier

AMCA OĞLUNA KURŞUN
Gizlice evlenen Servet 

i Ayaz adlı genç, amcası- 
I nrn kızıyla da imam nika- 
l hı kıyınca, kayınçosunun 
I kurşunlarına hedef oldu. 
I, Ayağından yaralanan iki 
I kanlı Servet Ayaz, hasta- 
I neye kaldırılırken, amca 
I oğlunu vuran İbrahim A- 
I yaz yakalanarak suçunu

kabul etti.
Olay, geçtiğimiz hafta 

Perşembe günü Balıkpa- 
zan Mahallesi Mektep So 
kakta meydana geldi. Bir 
süre önce Bursa’da kim
seye haber vermeden giz
lice evlenen Servet Ayaz 
(20), daha sonra amcası
nın kızma da gönül vere-

Körfez FM'nin konuğu oldu
Başkan Dimili içini döktü

Belediye Başkam Ne
zih Dimili, Körfez FM 
radyosunun haftalık prog 
ramının konuğu oldu.

Dimili, basın mensup
larının da katıldığı prog
ramda, halktan telefonla 
gelen sorulan da yanıt

ladı.
Geçtiğimiz hafta Sah 

günü saat 18.00’den 20.30 
a kadar süren programda 
göreve geldiği günden bu
güne yaptığı çalışmaları 
anlatan Belediye Başkanı

Devamı Sayfa 3’te

rek istetmesi ve imam ni
kahıyla evlenmesiyle baş
ladı.

Servet Ayaz’ın resmi 
nikahla evlenmesinin son 
radan ortaya çıkması üze
rine amca oğullan İbra
him ve Cumali Ayaz kar
deşlerini kuma yapan 
Servöt Ayaz’ı Balıkpazan 
Mahallesi Mektep Sokak
ta ayağından bir el ateş 
ederek vurdular.

Yaralanan Servet A- 
Devamı Sayfa 3’te
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Dönüş Hazırlıkları
Kadri Güler

Şerlinde Ömer adlı işadamına verdiğimiz malın 
' parasını alamadık. Benim hesabıma göre parayı âl- 
| mok için yapılan masraflarla birlikte 10 bin mark yok 
i oldu gitti, İşlerin durgun olduğu bir dönemde bu ka- 
I yıp fena geldi. Ticaretin bu tür rizikolarını sineye çe- 
| kemezsen bu iş zaten yapılmaz. Paranın tahsil edil

mesi işi İki haftamızı aldı.
Yağmurlar bitmiyor. Her sabah Gelsenkrichen 

haline uğruyoruz. Türklyem GmbH'ın genç sahibi Bi- 
rol'un yanı uğrak noktamız. Jokeyimizi tanımayan 

Devamı Sayfa 2’de

Jandarma kontrolleri sürüyor

Silahla Yakalandı
Gemlik Jandarması K. 

Kumla’tia yaptığı araç 
kontrollerinde, ruhsatsız 
silah taşıdığı tesbit edilen 
Aydın Aslan (23)’ı yaka
layarak gözaltına aldı.

Geçtiğimiz hafta Sah 
günü saat 24.00 sıraların
da K. Kumla Güzelyalı 
Mahallesinde yapılan a- 
raç kontrolünde Ali Aşçı
nın kullandığı 16 ZF 451 
plakalı araçta bulunan 
Aydın Arslan’ın üzerinde 
bir adet 7.65 Baretta mar
ka ruhsatsız silahla, bu 
silaha ait 8 adet mermi e- 
le geçirildi.

Yapılan operasyonlar
da başka önemli olay gö
rülmedi. Arslan, tutuk 
landı.

K.E.S. Odasına borçlular 
fırsat

Aidat 
ödemeleri
Uzatıldı

Gemlik Küçük Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Şükret Solmaz, 
1992 yılı ile 1993 yıllan a- 
rasında aidat borcu olan 
üyelerin ödeme tarihini 
17 Eylülden 4 Ekim tari
hine kadar uzattıklarım 
söyledi.

Yıllık aidat tutarının 
asgari ücret artışına gö
re, Ticaret ve Sanayii Ba
kanlığı tarafından belir
lendiğini kaydeden Şük
ret Sölrnaz, Bursa’daki 
Esnaf ve Sanatkarların

Devamı Sayfa 3’te

Müdür E.M.L. açılışında 
konuştu.

Velîlere Brifing
Gemlik Endüstri Mes

lek Lisesi Müdürü İbra
him Ünal, 19931-1994 Eği
tim Öğrletim yılının baş
laması nedeniyle, Lise bi
rinci smıf öğrencilerinin 
velilerine brifing verdi.

Öğrencilerin kılık kı
yafet kanununa uyması 
gerektiğini bildiren İbra
him Ünal, kredili ders 
geçme sistemi, servis, ye
mek ve ders saatleri hak
kında da bilgi vererek, ve 
İllerden çocuklarıyla ilgi
lenmelerini istedi. Ünal,

Devamı Sayfa1 3’te

BDP ilçe Başkanı Mehmet Kaptan
“Üst Geçit Değil
Alt Geçit Yapılmalıydı”

Büyük Değişim Partisi İçe Başkanı Mehmet 
Kaptan, Dörtyol mevkiine yaptırılan üstgeçitin u- 
zun vadede yetersiz ve gereksiz olduğunu söyledi.

Gazetemize bir açıkamla yapan BDP İlçe Başka-
Devamı Sayfa 3’te

Gemlik Çevre yoluna kavuşuyor

İZ AÇIM ÇALINMALARI
BANLADI

Gemlik’in en büyük sorunlarından biri olan 
çevre yolunun yapım çalışmaları için Karayolla
rından gelen dozerler, Rıfat Minare Çiftliğinden 
İzaçım çalışmalarına başladılar.

Rıfat Minare Çiftliği önünden başlayıp, Manas
tır mevkiinde son bulacak olan ve 4 kilometre u- 
zunluğunda 60 metre genişliğinde, çift şerit şek 
linde yapüacak olan çevre yolu, girişten yonca kav
şağı ile. asfalta bağlanacak.

Çalışmaların başladığı Rıfat Minare Çiftliğine 
giden Kaymakam Orhan Işm, incelemelerde bulun
du. Işm, çevre yolunun kamulaştırma bedeli olan 
9 milyar liranın daha önce geldiğini belirterek, yo
lun tamamının bitirilmesinin 1994 yılı çalışma 
programına alındığını söyledi. Işm, ilk etapta iza- 
çım çalışmaları ve Karsak deresi üzerine yola bağ
lanacak bir köprünün yapılacağım 'belirterek, 
“Gemlik’in trafik sorunu 1994 yılı içinde bitirile
cektir” dedi.

ANAP’lı Gençlerden 
Kırtasiye Bağışı

ANAP Gençlik Komisyonu üyeleri, 1993-1994 
eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte, ön
ceki yıllarda da yaptıkları gibi okullara kitap ba
ğışı kampanyasını sürdürüyorlar.

ANAP Gençlik Komisyonu Başkam Mehmet 
Dinç, her hafta bir okula 100 torba kırtasiye mal
zemesi hediye edeceklerini belirterek, ilk olarak 
Hamidiye Mahallesi İköğretim Okuluna gidildiğini 
kaydetti. Dinç, Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı 
kitap zamlarını kınadıklarını bildirerek, “Okuyan 
kesime yardımcı olmak zorundayız. Kitaplar yük
sek fiyatlarla satılmaması gerekir” dedi.

Öte yandan, içinde defter, kalem, silgi, sulu
boya, kalemtraş, cetvel, kuruboya kalemleri ve kır
tasiye malzemeleri bulunan 100 adet torba, Hami
diye İlköğretim Okulu Müdürü Mümin Torkal’a 
teslim edildi.

Çevre Koruma Derneği Başkanı Ali Güleç,

“Destek Bekliyoruz”
K. Kumla, B. Kumla, Karacaali ve Narh Çev

reyi Koruma ve Güzelleştirme Demeği Başkanı Ali 
Güleç, ilgisizlikten yakındı.

Devamı Sayfa 3’te

Hikmet Yıldırım Öldü
İlçemizin tanınmış işadamlarından Tuzcu Hik 

met Yıldırım, geçirdiği beyin kanaması sonucu öl 
dü.

Devamı Sayfa 3’te

3 TAŞI GEDİĞİNE

| KARA
HALKIN BAHTI KARA

g KARA Kİ; NE KARA
g NE ZAMAN DÜŞSE DARA

ARIYOR KURTARICI BÎR KARA
£ KARABEKİR, KARAOSMANOĞLU,
$ KARAOĞLAN...
$ ŞİMDİ DE, KARA MURAT
9 GEÇECEĞİ KÖPRÜ SİRAT
9 SAĞLAMAK İÇİN DENGEYİ
9 İKNA ETMELİ YENGEYİ...
$ UMARIZ GÜLER YÜZLER, AĞLAMAZ ANALÂR
g ARANMAZ BİR DAHA1 KURTARICI
£ KARALAR...

9
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\ ALMANYA ANILARI (8) 
t --------------------------------------------------t 
i t 
t t * t
* yok. Bu geliş gidişler arasında Türkiye'den gelen mal- 
$ ların toptan satışları yapılıyor. Dönüşümüze doğru 
J Türkiyem GmbH sırasında bulunan Hasret Marketin 
* raflarının bir günde boşaldığını görünce bizimki gül- 
t meğe başlıyor. "Yandı yine birkaç firmanın canı” di- 
* yor. Hallerde, tanımadık Türk toptancılara güvenerek 
* mal veren ve bu işi sürdüren ister Türk olsun, ister 
? HollandalI, isterse Yunan tüccarların sonunda kazık 
î yemeleri Allah’ın emri. Bunun için çok dikkatli olmalı 
t ve yurt dışına mal satma heyecanına kapılan işadam- 
# ları, mal verecekleri firmaları ince eleyip sıkı doku- 
# maları gerekir. Yoksa, sonra çok yakınırlar..

Almanya’ya ilk geldiğim günlerde Olay Gazetesi 
j Genel Yayın Müdürü Erol Bilenser’den aldığım bir te- 
J lefonu çeviriyorum... Telefonun öteki ucunda Nejat 
J Pişmişler. Nejat, Olay Gazetesi yazarlarından Belkız 
J Önal Pişmişler'in eşi. 5 ay önce Almanya'ya ilticacı o- 
J larak gitmiş. Orada yerleşmiş, arkasından eşini de ya- 
J nına almış. Belkız'la konuşuyoruz ve Pazar günü 
J Bochum merkezinde buluşmak üzere randevulaşıyo- 
J ruz.
J Pazar günü verilen saatte buluşuyor ve bir pafta 
J oturup hasret gideriyoruz...
J Belkız, üç aydır Almanya’da. Kendilerine bir ev 
J ve maaş veriyorlar. Nejat, yüksek Almanca kurslarını 
J bitirmek üzere. Belkız ise, 3 aylık dil kursuna devam 
J ediyor.
J Yabancı, bir ülkede, tanıdık bir yüzle karşılaşmak 
t insanı mutlu ediyor. Jokeyimiz beni telefon ettiğimde 
* almak üzere ayrılıyor. Artık, Pişmişler Ailesinin bir 
\ günlük konuğuyum. Bochum, her Almanya’ya gitti- 
\ ğimde birkaç kez uğradığım bir yer. Buna karşın, 
t Belkız ve Nejat beni gün boyu gezdiriyorlar. Almanla-; 
? rın pazar günleri düzenledikleri yerel şenlikler yapılı- 
t yor. Bizim panayırlar gibi bir şey. Bir yanda satıcılar, 
t bir yanda gençlerin açık hava konser ziyafeti, Alman- 
t lar küçük şeylerle mutlu olmasını seviyorlar.. Bu gibi 
t yerlerde Türk dönercilerine rastlamamak olası değil. 
* Almanlar Pazar gününün monotonluğundan kurtul- 
j mak için bu tür eğlendirici etkinlikleri gelenek haline 
* getirmişler. Köln’e gittiğimizde de ayni etkinlikle ora- 
J da da karşılaştım.

Belkız, Türkiye’den yeni geldiği için pek hasret 
J çekmiyor. Almanya'da gurbetçilik eskiye göre pek 
J yok. Uydu TV’ler nedeniyle TRT-İn, Star, Kanal 6, 
J ATV, Tele On, Show Tv çanak antenler ile Türkiye'den 
J daha net izleniyor. İnsanın kendini yurdunda hisset- 
t memesi için hiç bir neden yok. İletişim çağında yaşa- 
j minin nimetlerinden yurt dışındaki Türkler fazlasıyla 
J yaralanıyor. Bu da işin güzel yanı..
J Pişmişlerle- yeniden buluşmak isteğiyle ayrılıyo- 
J rum. Ancak, bir daha onları telefonla aramalarımda 
J bulamıyorum. Türkiye'ye döndükten sonra, Belkız’ın 
* babasından Avrupa gezisine çıktıkları haberini alıyo- 
J rum. Belkız belki 10 yıl yazarlık gazetecilik yaptı. Sa- 
J nırım bir kez dışında tatil yapamadı. Yabancı bir ül- 
\ keye gitme ekonomik gücünü gazeteci maaşı ile bul- 
J ması çok zordu. Sığınmacı olarak gittiği ülkede üç ay 
J sonra gezi yapma olanağını bulabiliyor. Bu farkı u- 
J nutmamak gerekir..
s Söz, tanıdıklardak açılmışken biraz da. Tuncelili 
* Mustafa'dan yazayım. Gemliklilerin "Tankır” diye ta- 
\ nıdıkları Mustafa Bakır ile yine yağmurlu bir gün 

Herne 2'riin çarşısında karşılaştım. Bir arkadaş dok-
> tor randevusuna gitmişti. Beri de çarşıyı dolaşıyor- 
i dum. Bir baktım bizim hemşehri Mustafa karşıdan ge- 
9 liyor. Sarmaş dolaş olduk. Beni ve yanımdakileri bir 
\ Cafeye götürdü ve gelesiye kadar hep ısmarladığı ün- 
t lü Capiçinosunu içtik..
9 Mustafa, bir Yunanlının yanında, 11 yıldır et ü- 
t rünleri işinde çalışıyormuş. 1981 yılında o da siyasi sı- 
5 ğınmacı olarak kapağı Almanya’ya atmış. Orada ev- 
5 lenmiş, iki çocuğu olmuş. Gemlik’te Akbank aralığın- 
J da güzel bir ev yaptırmış beş katlı. Hayatından mem- 
t nun. Bir süre daha çalışıp Türkiye’ye kesin gelmeği 

düşünüyor.
Mustafa ile buluştuktan sonra sürekli beni âra- 

* dı. Türk kahvelerine götürdü. Çevreyi gezdirdi. Kısa- 
i cası hemşehriliğini esirgemedi. Bu, yabancı bir ülke- 
M

Dönüş Hazırlıkları

K AY IP

Ünye Nüfus Müdürlüğümden almış olduğum Nü 

fus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Sakine HAMARAT

Kadri Güler

de en çok aranan olay. Tankır’a hep teşekkür ettim. $ 
Benim Türkiye’ye .dönüşümden birkaç gün sonra İs- $ 
ralil'e, vücudundaki lekeler için tedaviye gidecekti. * 
Duydumki gitm.iş. İnşaallah yararlı olmuştur. *

Almanya’ya gitmemin nedeni, kullanılmış matbaa * 
makinalarını bulup incelemek, getirebilirsem küçük * 
birkaç ofset almaktı. Bu amaçla Köln’e ve Düssel- $ 
dof’a üç dört kez gidip geldim. Bir depoda rektife e- t 
dilip TIR’larla Türkiye'ye gönderilen makinaları bul- J 
dum. Fiyat ve modellerini aldım’. Bir başka makinacı t 
ile dialog kurdum. Bunlar bilgilenme açısından yararlı 5 
gelişmelerdi. Ancak, işlerin çok durgun olması. Hâre- r 
ketsizlik beni iyice sıkmağa başladı. Türkiye’den mal * 
geldiğinde en çok bir haftada tüketiliyor. Sonra yeni * 
malın gelmesi, için bekliyorsunuz. Toptancılık yapan- J 
ların güçlü olması gerekiyor. Sizin anlıyacdğınız dök- J 
me suyla değirmen zor dönüyor. Almanya'da işletme- J 
lerin masrafları yüksek. Bunu asgariye indiren, tu- * 
tumlu olmasını bilen, .aldığı ve sattığını bilenler hep { 
başarılı olmuş. İşin kötüsü elifi görseler kertek sana- J 
caklar bu işten büyük paralar kazanmışlar. İstikrarlı, J 
düzenli bilinçli iş yapan dünyanın neresinde olursa J 
olsun başarılı olabiliyor. Almanya'daki binlerce Türk- i 
ün işyeri var. Bunlar içinde çok çabuk batanlar bu- J 
lunduğu gibi çok büyük para Kazananlar da var. J

Türk gibi işe başlayıp Alman gibi devam ettirme- J 
sini bilenler başarılı olanların başını teşkil ediyor.. J

Yağmurlar hiç bitmiyor. İlk geldiğim bir hafta gü- J 
neş yüzü gördük daha sonra kara kara bulutlar sar- J 
dı gökyüzünü ve hep öyle-kaldı. Bü insanda bir kq- { 
ramsarlık yaratıyor. Televizyonda hep olumsuz haber- J 
leri izliyoruz. Sivas olayları, PKK baskınları. PKK bas- J 
kınları derken aklıma geldi,’yazmadan bu yazı dizisi- J 
ne son vermeyeyim; PKK Avrupada bilindiği gibi bü- J 
yük destek görüyor. Benim bulunduğum bölgede de J 
örgütlenmişler ve daha geniş olarak yayılmağa çalı- J 
şıyorlardı. Bunu PKK sempatizanı Güney ve Doğü kö- $ 
kenlilerle her konuşmamızda hissediyorsunuz. Bizi a- $ 
sil ürküten yönü, siyasi gruplar 1970’li yılların Türki- J 
yesinde olduğu gibi baskı ile.para toplamayı sürdü-,* 
rüyorlar. J

Gelsenkrichen halinde, Türk işyerleri haraca ke- t 
silmiş. Daha çok PKKIılar tarafından. Duyduğuma gö- J 
re, işyerine gruplar halinde gelip kendilerini Kürt hal- J 
kının kurtuluşu için mücadele eden örgütten oldukla- J 
rını, örgütün o işyerine ayda veya haftada kaç mark t 
yardım, yapmasını uygun bulduklarını söyleyip gidk J 
yorlar, daha sonra yeniden gelip d haracı alıyorlar- J 
mış. Buna boyun eğmeyenlerin başında büyük iş J 
yerleri geldiğini duyduk. Almanların bu durumu 
çok iyi bildiği ancak önlem 'almadıkları $ 
söyleniyor. PKK, Dev-Spl t

MHP’liler çeşitli bölgelerde bu tür işleri yü * 
rütüyorlarmış. MHP'lilerin çek senet işini de yürüttük- { 
leri, iş adamlarına borç pdra verdiklerini çok yakınla- } 
rından ben şahsen duydum. Türk iş adamlarının Al- { 
manya’da sahibi yok. Kendilerini korumak için doğa J 
kökenli gençleri işe aldıkları bilinen bir gerçek. İlgili- J 
lere bir de bu satırdan duyrulur.. J

Temmuz ayının sonu geliybr. Bu hafta mutlaka J 
döneceğim. Son gelen TIR’dan sonra bilet alınması } 
için haber veriyorum. Salı günü uçmam gerekli, ol- { 
muyor. Bizimki, sabahtan beri, ortalıkta yok. Ahen'e } 
gitmiş. Ertesi- gün bileti alıyorum. Uçağa birkaç saat { 
kala bir mağazaya gidip alışveriş yapıyorum. Kazımla, $ 
Ayhanla, İsrafille, Mustafa ile vedalaşıyoruz. Beni ha- 
vaalanına Ayhan getiriyor. Düseldof havaalanı ana J 
baba günü: Türkler uçakla Türkiye'ye dönüyorlar. Ve- $ 
dalaşıyoruz ve saat 16.15 de ONUR AİR ile Türkiye'ye } 
uçuyoruz. Uçağımız Bulgaristan'dan İstanbul üzerine \ 
geldiğinde, Karadeniz ve Marmaranın ışıltısı insana J 
başka duygular uyandırıyor. *

Tekerleklerin yere değmesi ile sessiz bir alkış J 
■kopuyor. Artık ülkemizdeyiz. İtiş kakış otobüslere bi- $ 
nip Yeşilköy terminaline giriyoruz. Evimize kavuşma- $ 
nm heyecanı ve geçen bir buçuk ay gözlerimin önün- \ 
de şerit gibi geçiyor. Memleketimdeyim diyorum... * 
Benim memleketimde..: $

— BİTTİ — {
t
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LÜKS DAİRE

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

J TEL.: 34941 GEMLİK

Ş SIRASI GELDİKÇE * ; — 
j Hikmet Yıldırım

İNAN TAMER
Cuma .gnün bir ağabeyi de toprağa verdik. Hik- 

t met Ağabey (Yıldırım) mahallemizin insanı, duvar bi- 
9 tişik komşumuz, ağabeyimizde. Hukukumuz 60 yıl ön- 
t cesine annelerimizden babalarımızdan başlıyordu, 
j Birbirimizi kırmadan incitmeden devam etmiş altmış 
j yıllık bir dostluk, unutulmaz Liman Lokantası akşam- 
j lafı. Kendisini hep arayacağız. Acımız nasıl küllene- 
j cek bilemem. Allah sabrını şüphesiz verir herhalde. 
t Hikmet Ağabey okumasını seven, ince ruhlu, iyi 
j giyinen, sözü sohbeti dinlenen, yiğit, mert, dobra dob- 
j ra sözlü, namuslu bir iş adamı ve arkadaştı. Türk 
J Kooperatifçiliğinin önderlerindendi. 196O’lı yıllarda 
* Gemlik esnafını bir çatı altında toplamak için İsviç- 
J re'de rahmetli Ahmet Özer ve Gemlik’imizin ilk inşaat 
J müteahhitlerinden Orhan Sınırtaş’la birlikte incele; 
J melerde bulundu. Daha o yıllarda bugünün süpermar- 
J ket, hipermarketlerini Gemlik'te gerçekleştirmek iste- 
J di. Şirketleşme mümkün olmadığından, Gemlik esna- 
J fına hizmet düşüncesi ile bir kredi müessesesi oluş- 
J- turdu; Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifini ve Kefalet 
J Sandığını kurdu. Bü müesseseler iledir ki çoğu esna- 
* fimiz işini geliştirdi. Bu kooperatifin uzun yıllar baş- 
* kanlığını yapan Hikmet Ağabey, Gemlik Ticaret ve 
* yıllar Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini de başarı ile 
$ yürüttü. Bir zamanlar her şeyin tevzie tabi olduğu 
$ günlerde, adalet duyguları ?e kayırmacılığa asla taviz 
$ vermedi ve adil davrandı Hakkı gözetti. Haksızlıklar 
{ Sanayi Odası Meclisine seçilerek, bu kuruluşun uzun 
J la mücadele etti. Fikrini oda meclisinde dobra dobra 
\ açıkça söyledi. İcra, ve denetim görevini layıkı ile 
S yaptı.

1 Hikmet Ağabey daha gençlik yıllarında çok kita 
5 okudu. 1944 - 45’li yıllarda halk Köroğlu ve Karagö 
i gibi mizahi gazeteler okurken o Tanin'de Hüseyin Ca 
J hlt Yalçın’ı okuyordu.

Atatürk’çü düşünceye sahip, dinini diyanetini b 
J len ve gerçekleştiren, yaşayan, laik bir insandı. De 
J mokrattı. DP’d-e ve AP'de de görevler yaptı. Gemli 
J Belediye Meclisi'nde Encümen Üyesi olarak halkın 
* hizmet verdi.
J Gemlik turizm ve Tanıtma Derneği’nde verdiği hiz 
J metler, düzenlenmesini sağladığı Gemlik Festivalle 
J rindeki katkıları unutulacak gibi mi.. Derneğin bugün 
J kadar ayakta kalmasında Sn. Atasoy’la beraber e 
{ büyük özveri O'nundur. Bu özverili çalışma tam 30 yı 
J Dile kolay 30 yıl...
J Yılların tuz tüccarı olarak, tüccarına, üreticisin 
{ yardımcı olmak için didindi durdu. Zeytin ürününü 
J bozulmaması, değer bulması için, fabrikaların çalış 

mâsı için, Tekel’le az mücadele vermedi. Bu sıkıc
* yorucu çalışmalar sonucu sinirleri bozuldu. Felç oldu 
\ Dili söylemez oldu. Yedi yıl inançla hastalığa dirend 
9 Yendi. İşine, eşine dostuna gider oldu. Medeni bir in 
\ san olarak toplumla ve işi jle ilgisini kesmedi, hast 
\ ziyaret etti, cemiyetlere katıldı. . Allah'ına şükretti. 
$ Kendisi ile son kez kayınbiraderi Ahmet Se 
\ çuk’un sünnet cemiyetinde yanyana beraber olduk 
0 Eski günleri andık. İki gün sonraki Salı günü ikine 
J bir vurgun. Koma, ve 17 Eylül günü Hak’ka dönüş.
\ Değerli Ağabeyim, Yüce Allah'tan sana rahme 
t ve mağfiretler, Münevver Ablama, sevgili yeğenlerim 
J kardeşlerime tahammül gücü dilerim.
J Nur'larda yat.

İ L A J\I
Lk. Kumla,Belediye Başkanlığından
J Belediyemizce yaptırılmasına karar verilen 5
J kabirdi l’nci sınıf umumi hela’ yapımı işi 2886 
$ yılı Devlet ihale kanununun 81’nci maddesi (a) 
9 bendi uyarınca yaptırılacaktır.

------- - --------------------.1L .

t 1— işin keşif bedeli : 260.000.000 TL.
J 2— Geçici teminatı : 7.800.000 TL.
J 3—i İhale 6 Ekim 1993 Çarşamba günü saat
{ 15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacak
{ tar. ’
/ 4— İştirakçilerden.
J a— 1993 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası
J yit belgesi, 1
J b— Kanuni ikametgah
$ c— Geçici teminat alındı belgesi,
t d— Noter tasdikli imza sirküleri,
S e—Şirketi veya; kuruluşu yetki înlfiığınai dair
J yetki belgesi,
J f— Telgrafla müracaatlar ve postadaki geçiknı
J ler kabul edilmez.
9 Keyfiyet ilan olunur.



Körfez

Vefat ve Teşekkür
Ailemizin biricik varlığı* Babamız» 

ilçemizin eski esnaflarından

TUZCU

A. HİKMET YILDIRIM I
KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ.

Cenazemize katılan, telefon, telgraf ve 
evimize kadar gelen bizlerin acılarını 
paylaşan çelenk gönderen eş, dost 
ve tanıdıklara teşekkür ederiz.

AİLESİ



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜRÜ B 
KADRİ GÜLER

YIL 21 SAYj 978 FİYATI 2000 TL. KDV Dahil «
KURULUŞ : 16 HAZİRAN 197»

Gazetemiz Basın Ahlak Yasasına Uyar.

S YÖNETİM MERKEZİ :

£ İstiklal Od Gürçay Pasajı Tel 5134797 GEMLİK

DİZGİ VE BASKI 
« Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi 5131797
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AYDIN MENDERES DİYOR Kİ! I
« f f

AYDIN MENDERES 
BDP Genel Başkanı

Milletimizin önünde önemli meseleler 
olduğu gibi çok büyük fırsatların da 
durduğunu görüyoruz: bu fırsatların 
üzerine gideceğiz. Tarihin bir dönemeç 
noktasında olduğumuzu biliyoruz, mille
timizle el ele tutuşarak tarihimize ay
dınlık bir sayfa ekleyeceğiz.

MEHMET KAPTAN 
BDP Gemlik İlçe Başkanı

“Demokrasi için ve Demokrasi içinde” değişim 
“Büyük Türkiye için büyük değişim" 
“Kalkınmayı yeniden başlatmak ve 
yoksulluğu yenmek için Büyük Değişim9

BDP GEMLİK İLÇE TEŞKİLATI
TEL : 5142048



Körfez SAYFA : 5

K İLA M
I Mı| ; K. Kumla Belediye Başkanlığından j

t Belediyemizce yaptırılmasına karar verilen oku * 
ı' ma odası, kitaplık ve depo inşaatı işi için alınan * 
I * Encümen kararı ile yaptırılmasına karar verilen *

H I t iş 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 35’nci mad j
'•t I \ desi (a) bendi uyarınca yaptırılacaktır.

I * 1— İşin keşif bedeli : 99.216.149 TL.
I J 2  Geçici teminatı : 2.976.484 TL. *
L > 3— İhale 6 Ekim 1993 Çarşamba günü saat $
I * 15.00 Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. t
| J 4— İştirakçilerden; *
I J a_ 1993 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası ka J 

(, t \ yit belgesi, *
r i b— Kanuni ikametgah, *

’U| | f c— Geçici teminat alındı belgesi,
I J d— Noter tasdikli imza sirküleri, j
I { e— Şirketi veya kuruluşu yetki kıldığına dair J
I f yetki belgesi, *
■ $ f— Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikme ?
I * ler kabul edilmez. *kİ* *l I * Keyfiyet ilan olunur. J

İLAM
K. Kumla Belediye, Başkanlığından
Belediyemiz beton parketaşı imalatı 6’ncı kısım 

işi 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 8 İnci mad 
desi (a) bendi uyarınca yaptırılacaktır.

1_ keşif bedeli : 350.000.000 TL.
2— Geçici teminatı : 10.5001000 TL.
3—■ İhale 6 Ekim 1993 Çarşamba günü saat 

15.00’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacak
4—■ İştirakçilerden;
a_  1993 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası ka

yit 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 müraacatlar ve postadaki gecikme 

ler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.

*

Umurbey'de ş
f

Çok Cazip Gayrimenkul :
Satışlar! \

Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurlu * 
ğu tarafından Umurbey’de bulunan kıymetli * 
mülkler 4 Ekim 1993 Pazartesi günü saat 13.30da J 
AÇIK ARTIRMA ile satışa çıkartılacaktır. İkinci J 
satış 14 Ekim 1993 Perşembe günü saat 13.30’da J 
yapılacaktır ?

t
Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cin « 

si, kıymeti, adedi, evsafı : j

1— Umurbey köyü Bayırbahç .ier hıevkı 1602 J 
parselde 445 m2 zeytinlik 13.000.000 TL.

*
2— Umurbey köyü Hepiçe mevkii 2435 parselde J 

kayıtlı 4270 m£ zeytinlik 100.000.000 TL. , *
,3— Umurbey Taşhpara mevkii 3035 parselde ka * 

yitil 4380 m2 zeytinlik 90.000.000 TL.
4— Umurbey Arpalık mevkii 2921 parselde [kayıt * 

11 2220 m2 zeytinlik 40.000.000 TL. *
5— Umurbey köyü Arpalık mevkii 2938 parsel * 

de kayıtlı 2640 m£ Bağ 50.000.000 TL.
6— Umurbey Köprübaşı mevkii 5975 parselde j 

kayıtlı 720 m2 zeytinlik 10.000.000 TL.
7— Umurbey Gölcüksırtı mevkii 6107 parselde J 

kayıtlı 3540 m2 zeytinlik 72.000.000 TL. <
8— Umurbey köy içinde kain 73 parselde kayıt ? 

11 bahçeli evin ise 250.000.000 TL.
9— Umurbey Çayırlık mevkii 4185 parselde ka J 

yitil 1920m2 zeytinlik 40.000.000 TL. t 0
10— Gemlik Hamidiye mahallesi 40 pafta 146 t 

ada 16 parselde kayıtlı 128/832 arsa paylı 5 noıu j 
daire 200.000.00 TL. bedel ile satışa çıkarılmıştır.' *

BDP İlçe Başkanı M eh net Kaptan. Balıkhaneyi gezdi.

DENİZE DÖKÜLEN SALIKLARIN HESABİN! SORARIZ
Büyük Değişim Partisi Gemlik İlçe Başkam 

Mehmet Kaptan, Gemlik Bahkhanesi’ni gezerek, 
yetkililerden bilgi aldı. Kaptan, denize dökülen ba
lıklan görünce “Bu, balıkların hesabım Belediye 

İ sormazsa, biz onlardan sorarız” dedi.
Mehmet Kaptan, Balıkhanenin belediyenin ye- 

| ri olduğunu vurgulayarak, yapılan denetimlerin 
yetersi zolduğunu söyledi. BDP İlçe Başkam Kap
tan, “Biz balıkçılarla konuştuk. Saym Nezih Dimili

Başkan Dimili içini döktü
Nezih Dimili, ilçede alt
yapı çalışmalarının bü
yük bir bölümünün ta
mamlandığını, Sosyal De
mokrat bir belediye ola
rak çevre sağlığı konusu
na duyarlı olduklarım 
bildirdi. . Dimili, göreve 
geldiğinde Mudanya ve 
Gemlik’te arsaları ile 2 a- 
det özel otomobili bulun
duğunu, 4 yılda arsasının 
biriyle arabalarının satıl
dığım söyledi. Arabalar 
ve arsanın paralarının be
lediyeye mi harcandığı 
sorusuna “Benim gece ha
yatım yok. Yalnız bu pa
rayı Belediyeye de hibe 
etmedim. Çocuklarımın i- 
kisi de avukat. Onların 
da paraya ihtiyacı, yok.

Sadece kendim ve eşimin 
ihtiyaçları için satıp har
cadık” dedi.

SU SORUNU
İlçenin su sorununa 

da değinen Dimili, Bele
diye olarak sadece birinci 
katlara ' su .götürmekle 
zorunlu olduklarım, mü
teahhit firmaların bina 
inşaatı bitiminde motor 
taktırmaları gerektiğini 
söyledi. Dimili, “Tekrar 
belediye başkanlığına a- 
day mısınız” şeklindeki 
bir soruya da “Bunu şu 
anda açıklayamam. Zaten 
aday değil aday adayı o- 
labilirim. Bunu şimdiden 
söylemek erken” diye ce
vap verdi.

Amca Oğluna Kurşun
yaz, Gemlik Devlet Has-- 
tanesine kaldırılırken, 0- 
laydan sonra, kaçan kar
deşler, , polis . tarafından 
yakalandı. Poliste ifade 
veren İbrahim Ayaz, am
ca. oğlunu kendisinin vur
duğunu, iki ailenin arası
nın bir yıldır /‘kuma” o- 
layı yüzünden açık oldu
ğunu belirterek şunları 
söyledi :

“ - Amcamın oğlu Ser
vet bizden .gizli evlenmiş, 
sonra da kardeşimi imam 
nikahıyla aldı. İlk evlili
ği ortaya çıkınca aileleri
mizin arası açıldı. Olay

günü Servet aıkamdan 
geldi. Devamlı küfür edi
yordu. Silahlı gezdiğini 
de biliyorduk. Ben de si
lahlıydım kendini uyar
dım; Aldırış etmedi. Dö
nüp ayağına bir el ateş 
ettim.”

Ayağından yaralanan 
Servet Ayaz, hastanede 
verdiği ifadesinde bir sü
re sonra askere gideceği
ni belirterek, amcasının 
oğullarının PKK sempa
tizanı olduğunu, kendisi
ni askere gitmemesi için 
vurduğunu iddia etmişti.

Velilere Brifink
“ Öğrencilerin devamsız
lığını önlemek- için, okula 
giriş, çıkış saatleri ile gün 
lük ders programları bi
linmesi gerekir. Eğitimin 
ve çocuklarımızın gelece
ği için onlarla daha ya
kından ilgilenmeliyiz” di

ye konuştu.
Öte yandan, yaklaşık 

2 saat süren toplantıda 
velilerin sorularım da ya
nıtlayan' Ünal, veli top
lantılarına tüm velilerin 
eksiksiz olarak katılması 
gerektiğini söyledi.

EMRE KUNDURA
KALİTEDE GÜVENCE DEYİNCE AKLA 

EMRE KUNDURA GELİR 
GELİN GÖRÜN VE GÜVENİN 

O SİZE HEP GÜVENİYOR

EMRE KUNDURA
TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA 

ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR.

EMRE KUNDURA SÎZLERE 
SEMPATİ VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP 
HİZMETİNDE GÜVEN VERMEKTEDİR.

EMRE KUNDURA 

PAZAR CAD. NO. 1 GEMLÎK’DE DIR.

yıllardır buraya uğramıyor. İşte görüyorsunuz. Sos
yal Dmökrat Belediyeyi. Başkan uğramazsa balık
lar da dökülür. Balıkhane de” dedi.

Mehmet Kaptan, BDP olarak tek hedeflerinin 
Belediye seçimleri olduğunu vurgulayarak, “Bele
diye Başkanlığını Allah'ın izni ile alacağız. O za
man Gemlik’te hiç bir şey dökülmeyecek. 2 yılda 
her yer tertemiz. Hiç bir sorunu olmayan bir Gem
lik yapacağız” dedi.

Lions Kulübü atakta

Sağlık Ocağına ilaç yardımı
Gemlik lâons Kulübü, bir süre önce başlattığı 

ilaç kampanyası sonucunda toplanan yaklaşık 15j 
milyon lira değerindeki ilaç ye serumları Gemlik 
lik Sağlık Ocağı’na hediye etti,

Lions Kulübü Başkam Maksut Akçay ve Kulüp 
saymam Tarık Uğur tarafından Doktor Hüsnü De 
de Kargınoğlu’na teslim edilen ilaç ve serumlar, 
Sağlık Ocağı ilaç dolabına yerleştirildi:

Hikmet Yıldırım Öldü
Gemlik’te tuzculuğun babası olarak bilinen Hik 

met Yıldırım, Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Koope
ratifi Turizm Demeği, Filatelist Demeği kumcula 
rmdan, kapatılan DP ve AP’nin İlçe Yğnetim Ku 
rulu üyelerindendi. Hikmet Yıldırım 7 yıl zncege 
çirdiği bir beyin kanaması sonucu kısmi felç olmuş 
tu.

Geçtiğimiz hafta sah günü yeniden beyin kana 
ması geçiren Yıldırım, Bursa Tıp Fakültesinde yo
ğun bakıma alındı. Ancak Cuma günü sabahı ve 
fât etti. Hikmet' Yıldırım’m cenazesi aynı gün Gem 
likte toprağa verildi.

“Üst Geçit Değil
m Mehmet Kaptan, Dğrtyola yapılan üstgezidin 
hiçbir sorunu çözmeyeceğini belirterek ” Yaklaşık 
bir yıldır üstgeçit bitirilemedi. Biz geçen bu süre 
de aynı yere ajtgeçit bile yapardık. Üstelik; Dörtyo- 
lun trafik sorunu kökten çözmek için mutlaka alt 
&eçit gereklidir. Belediye bu işi başından savmak 
için Borusan’m üstgeçit teklifini kabul etmiş olma 
lı ’ dedi.

rrDestek Bekliyoruz”
Merkezi K. Kumla’da . bulunan Demeğin Baş

kanı Ali Güleç, 130’ü çocuk olmak üzere 180 üyele
ri bulunduğunu belirterek, kendi imkanları dahi
linde, poşet ve çöp tenekesi yaptırdıklarını bunlan 
ev ev gezerek vatandaşlara dağıttıklarını bildirdi. 
Güleç, yaz boyunca gerek belediye anonsuyla gerek 
kendileri ve dernek üyeleriyle gezerek, çevreyi kir
letenleri uyardıklarım ve halkın bilinçlenmesi a- 
macıyla bastu'dıkları broşürleri de Gemlik, K. Kum
la, B. Kumla, Karacaali ve Narlıda halka açık yer
lere astıklarım kaydetti.

Çağımızın en büyük savaşının çevreyi kirle
tenlere karşı yapılması gerektiğini savunan Güleç, 
“Çoğunluğu çocuklardan oluşan demeğimizle ne 
yapasak yapalım, olmuyor. Bize kimse destek oL 
muyor. Ne belediyeler, ne Kaymakamlık ne de Va
lilik. Çevreyle savaş, bireysel olarak yapılamaz. Her
kes üzerine düşen sorumluluğu bilmeli. Şimdiye 
kadir kendi imkanımızla bu yolda 90 milyon lira 
para harcadık. İsteriz ki yetkililerde bize destek çık
sın. O zaman dhaa temiz bir çevre ve toplum yarat
mak için çok çalışırız” dedi.

Aidat Ödemeleri Uzatıldı
500 bin lira aidat verece
ğini belirterek-, ileçlerdeki 
esnafların aidatlarının i- 
se 250 bin lira olduğunu 
söyledi. Solmaz, daha ön
ce belirlenen aidat ödeme 
tarihi olan 17 Eylül’ün 
4 Ekim’e uzatıldığını .be
lirterek “Esnaf ve Sanat- 
karlarımızın ekonomik du 
rumlan ortada. _ Bu yüz

den kendilerini sıkıştır
mak istemedik ve süreyi 
15 gün dalıa uzattık” dedi

Öte yandan, ilçeye 
Bağ-Kur şubesinin açıl
ması için gerekli işlemle
ri tamamladıklarım bil
diren Solmaz, yer bulduk
ları takdirde, yıl sonunda 
açılışın yapılacağını söy
ledi.
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BAŞSAĞLIĞI
Odamızın eski Meclis Başkanlarından 
ve Yönetim Kurulu üyelerinden

TUZCU
A. HİKMET YILDIRIMI

kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 
Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli 
ailesine ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası

BAŞSAĞLIĞI

Kooperatifimizin kurucularından, de
ğerli insan, girişimci

A. HİKMET YILDIRIM’I 
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine başşağlığı dileriz.

S. S. Esnaf Kefalet 
Kredi Koop. Başkanlığı

BAŞSAĞLIĞI

Mahallemizin büyüğü, değerli insan, 
ağabeyimiz

TUZCU
A. HİKMET YILDIRIMI

kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. 
Merhuma Tann'dan rahmet kederli 
ailesinede başsağlığı dileriz.

Gazhane Caddesi 
Esnafı

Başsağlığı
Derneğimizin kurucularından ve eski balkanların
dan fedakâr ve çalışkan insan

A. HİKMET YILDIRIM*)
Kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz.
Merhuma Tanrıdan Rahmet, kederli ailesinede 
başsağlığı dileriz.

Gemlik Turizm 
Derneği Başkanlığı

BAŞSAĞLIĞI

DEĞERLİ AĞABEYİMİZ, ALTMIŞ YILLIK 

KOMŞUMUZ, İYİ VE DÜRÜST İNSAN,

A. HİKMET YILDIRIM'ın
VEFATINDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK.

YILDIRIM AİLESİNİN BÜYÜK ACISINI 

PAYLAŞIR, AĞABEYİMİZE ALLAH’TAN 

RAHMET VE MAĞFİRET DİLERİZ.

İnan Tamer - Şadiye Çeliksoy

Başsağlığı
İlçemizin tanınmış işadamlarından saygı değer, 

ağabeyimiz
A. HİKMET YILDIRIM’m

ölümüne, üzüntümüz sonsuzdur.
Kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Hüseyin ve Kadri Güler
Körfez Gazetecilik - Körfez Matbaacılık



Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda öldü, soruşturma sürüyor
Küçük Kumla Deniz Tavernadan çıkarken kim 

ligi belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu öldürü 
len Bursa Işıklar Askeri Lisesi bando takımında, 
görevli Üstçavuş Yaşar Dağlı’nm ölümü ile ilgili 
soruşturma sürüyor. Olayla ilgisi olan kişiler Sav 
alıkça da sorgulandı.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 01.30’da 
Küçük Kumla Deniz Taverna’da şantör piyanist 
olarak çalışan Assubay Üstçavuş Yaşar Dağlı, 
program bittikten sonra evine giderken, taverna 
önünde kimliği bilinmeyen genç biri tarafından 
silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırgan 
elindeki tabancayı genç müzisyenin üzerine bo
şalttı. İlk kurşun ağzına isabet eden Dağlı, kaçma 
ğa çalışırken sırtından da üç kurşun yarası aldı 
ve Taverna girişine yığıldı. Katil olaydan sonra 
yaya olarak PTT yönüne doğru gitti. Burada ken 
dini bekleyen bir araca binerek, izini kaybettirdi. 
Ağır yaralanan Yaşar Dağlı, Gemlik Devlet Hasta 
nesine kaldırıldı. Ancak, yolda' öldü.

GÖZALTINA ALINIYORLAR
■İki yıldır Deniz Tavernada konuk sanatçı ola

Belediye "Fırıncılara Zammı 2 hafta erteleyin" dedi

EKMEK 2500 LİRA OLUYOR
Bursa’da Gıda Sana

yii İşveren Sendikası ta
rafından alman karara 
göre Bursa’da ve tüm il
çelerde 19 Eylül tarihin
den geçerli olmak üzere 
Ekmeğe yapılan zam, 
Gemlik’te uygulanmadı. 
Zam kararının Belediye 
Başkanı Nezih Dimili ta
rafından 1 5gün ertelen
me isteğiyle uygulamaya 
konulmadığı öğrenildi.

Gemlik Sınırlı So
rumlu Unlu Mamuller 
Kooperatifi’nde düzenle
nen toplantıda, 15 gün
lük erteleme süresini çok 
bulan firmalar, Belediye 
Başkanı Nezih Dimili’ye 
sürenin bir haftaya indi
rilmesi için teklif götüre
ceklerini söylediler. Fırın

cılar adına konuşan Koo
peratif Başkanı Şahin 
Danış, kooperatif olarak 
Gıda Sanayii ve İşveren
ler Sendikasına bağlı ol
duklarını belirterek, Sen
dikanın aldığı karara gö
re, şu an 325 gramı 2 bin 
liradan satılan ekmeğin 
350 gramının 2 bin 500 li
raya satılması gerektiği
ni belirtti. Danış. “Sendi
kamızın almış olduğu ka

ran Belediyeye bildirdik. 
Başkan Dimili zam kara- 
nnı 15 gün ertelememizi 
söyledi. Ancak, artan ma
liyet giderleri karşısında 
sürenin 1 hafta önce baş
lamasını talep ettik. Şu 
anda Belediye Balkanı
mızdan gelecek kararı 
bekliyoruz. Anlayışla kar
şılanacağımızı umuyo
ruz” dedi.

Gemlik Askerlik şubesine teskerelerini almak için geliyorlardı

Hurdaya Dönen Arabadan
Sağ Çıktılar

Orhangazi’den Gem- 
lik’e gelmekte olan Ah
met Atan (22) yöneti
mindeki araç, aşın hız ve

Belediye Meclisi toplanıyor
Ekim Toplantıları Başlıyor

Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantılarının il 
ki, 8 Ekim 1993 Cuma günü hazırlanan programı 
görüşmek üzere toplanıyor.

Belediye Başkanı Nezih Dimili tarafından hazır 
lanan gündem, geçtiğimiz hafta Meclis üyelerine 
gönderildi. "

8 Ekim Cuma günü saat 14.00’de Meclis Salo 
nunda toplanacak olan Belediye Meclisinde, eski 
toplantı tutanağının okunmasından sonra Beledi 
yeye ait taşınmazların yol yapımı için Karayolla 
rina devri görüşülecek.

Gündemin bir başka maddesinde, Anadolu Lise
Devamı Sayfa 3’te. 

kar programa çıkan Yaşar Dağlı’nm öldürülme 
sinden sonra Küçük Kumla ve Gemlik jandarma 
sı alarma geçti. Sıkı aramalara karşın katil bulu 
namadı. Bu arada1 Yaşar Dağlı’nm BursalI Gür- 
şahlar Deri Fabrikası sahibi Mehmet Ali Yalvaç 
m boşandığı eşi Nurten Aydın' ile ilişkisi olduğu 
ortaya çıktı.

jandarma Derici ve eski eşini gözaltına alırken, 
Deniz Taverna işletmecileri İsmet Aydın îdris A- 
pak, Müdür Nusret Köse, garsonlar Mürsel Kes 
kin, (İskender Kurtuluş' ile Hayri Kadı ve Rahmi 
Gök’ü de gözaltına alarak soruşturmayı derinleş 
tirdi.

Önceki gün jandarma Bursalı Berna Karakaş, 
Neşe Türk’ü de gözaltına aldığı. Olay gecesi taver 
nada bulunan Adnan Onsekiz ve Özgür Aslan’ıda 
gözaltına almasıyla soruşturma yeni boyutlar ka 
zandı. Bursalı iki kızın cinayet günü müzisyen 
Assubay Üstçavuş Yaşar Dağlı ile birlikte taverna 
ya geldikleri daha sonra Özgür Aslan ve Adnan 
Onsekiz’in masalarında görüldüğü iddia edildi.

Devamı Sayfa 3’te

dikkatsizlik sonucu Kar
sak deresine uçtu. Kaza
da hurdaya dönen 34 
DFB 64 plakalı araçtan, 
arabada bulunan Engin 
Değirmenci (22), Ali Kek 
lik (22) ve Emin Keklik 
(22) sağ kurtuldular.

Olay geçen hafta Sa
lı günü saat 16.45 sırala
rında meydana geldi. As
kerden yeni geldikleri öğ
renilen Ahmet Atan, En
gin Değirmenci, Ali Kek
lik ve Emin Keklik adlı 
gençler, Gemlik askerlik 
şubesine teskerelerimi al
mak için gelirlerken aşı
rı hız ve dikkatsizlik so
nucu İmam Aslan Dinlen
me Tesislerine yaklaşık 
150 metre kala, Karsak

Devamı Sayfa 3’te

ANAP İlçe başkanı 
Nürettin Avcı
'‘Daha iyi Gemlik 
için projeler 
üretiyoruz”

Mart 1994’te yapıla
cak olan yerel seçimlerde 
ANAP’tan Belediye Baş
kam aday adayı olan Nu
rettin Avcı, partisinin il
çedeki mevcut gücünün 
gün geçtikçe arttığım be
lirterek, 2,5 ayda 650 ki
şinin üye yazıldığını söy
ledi.

ANAP Belediye Baş
kan aday adayı Nurettin 
Avcı, yaptığı açıklamada, 
seçilmekten çok başkan 
olduktan sonra Gemlik i- 
çin yapılabilecek projeler 
üzerinde durduklarım be
lirterek, “Muhalefete dü
şeli 2 yıl olmasına rağmen 
mağdur olan, ihtiyacı o- 
lan vatandaşlar, hala A- 
NAP’a güvenerek geliyor
lar. Gelen hiç bir vatan
daşımız geri çevrilmeden 
maddi manevi her türlü 
yardımı gösteriyoruz. Va
tandaşlarımıza şu ya da 
bu şekilde hiç bir ayrım 
yapılmıyor” dedi.

ANAP Yönetim Ku
rulu üyeleriyle Gemlik 1- 
çin projeler üretiklerini 
savunan Avcı, Gemlik’in 
gelişmesini nüfus artışına 
paralel olarak büyütecek
lerini anlatarak, “Yapa- 
mıyacağımız şeyler için

Devamı Sayfa 3 de

Aydın Menderes Geliyor
Büyük Demokrasi Partisi Genel Başkanı Aydın 

Menderes, 5 Ekim Salı günü ilçemize gelerek hal 
ka hitaben bir konuşma yapacak.

BDP Gemlik İlçe Başkam Mehmet Kaptan, gaze 
temize yaptığı açıklamada, Aydın Menderes’in il 
çemize ikinci kez geleceğini, yerel seçimlerin ça 
hşmalaıını Gemlik’ten başlatacağım söyledi.

Kaptan, Salı günü yapılacak mitinge tüm ilçe 
halkım davet etti.

Halil Öztürk’e
Eğit-Senden Tepki

Cemal KIRGIZ
Bursa Milli Eğitim Müdürü Halil Öztürk’ün 

görev yerleri değiştirilen Eğit-Sen’li öğretmenlere 
bölücü tanımlaması yapması, Eğit-Sen Gemlik Şu
besi tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Şube 
Başkanı Abdullah Çelik, “Sendikacı öğretmenler i- 
çin bölücü suçlamasında bulunan bu kişi, bizzat öğ
retmenler arasında bölücülük yapmaktadır” dedi.

Bursa Milli Eğitim Müdürü Halil Öztürk’ün 
İnegöl’de yaptığı konuşmayı basından okuduğunu 
bildiren Abdullah Çelik, yaptığı açıklamada “Bu bir 
talihsiz konuşmadır. Bu zat, sendikalı öğretmenle
re ön yargılı ve art niyetli davranmaktadır. Sayın 
Milli Eğitim Müdürümüz bize bu denli saldırmak
ta haklıdır. Çünkü, biz laik, demokratik ve çağdaş 
eğitimi savunuyoruz. Milli Eğitim’de çağdışı şeriat 
yanlışı kadrolaşmalara karşı duruyoruz. Eğitime 
kara sesin sokulmaması için direniyoruz. Elbette 
bu bazılarım rahatsız edecektir. Milli Eğitim Müdü
rü halkımızın ve velilerimizin öğretmenlerine sa
hip çıkmasını yadırgamış, bu kıvanç verici duruma 
üzülen bir Milli Eğitim Müdürüyle yeni karşılaşıyo
ruz. Herkes kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Hak
kında hazırlanan raporları basından izlediğimiz Sa 
yın Müdürümüzü çok iyi tanıyoruz” dedi.

Devamı Sayfa 3’te

Sivil Savunma Tatbikatı yarın
Gemlik Sivil Savunma Teşkilatı yarın ilçe sta 

dmda müşterek sivil savunma, tatbikatı yapacak.
Hazırlanan programa göre saat 14.00’de başlaya 

cak olan tatbikat ilçe Sivil Savunma Müdürü Os 
man Erciyas tarafından yönetilecek. Kaymakam 
Orhan Işın’ın da izleyeceği Sivil Savunma Tatbika 
tında. Genel Durum, Birinci ve ikinci özel durum 
tatbikatları yapılacak.

K Sanayi Koop. eski Başkanı Bayrak
'‘Başarılarımız
Yozlaştırılmak İsteniyor”

Mahkemelerin kooperatifi olarak bilinen Gemlik 
Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi eski Başkam 6ü 
reyya Bayrak, 163 ortaklı sitenin şantiyesinde yap 
tığı basın toplantısında, yönetimine muhalif Se 
mih Aşkın ve Ahmet Güler’in kooperatif hakkında 
açtıkları 100’e yakın dava olduğunu belirterek, 
«Ne istiyorlar anlamıyorum. Birimle beraber 3 yıl 
önce ihale edilen kooperatifler yüzde 40’ımıza bi 
le gelememişler. Bizimse eksiğimiz yok. Hala uğra 
şıyorlâr. 3-5 kendini bilmez yüzünden başarılan 
mız yozlaştırılmak isteniyor» dedi.

Yerlerine atanan kayyum heyetinin 10 Ekim 
tarihinde Genel Kurul toplantısı yapacağım belir 
ten Süreyya Bayrak, 17 Ekim tarihinde de kura

Devamı Sayfa 3’te

TAŞI GEDİĞİNE

Seçim...
-—«SİYASET TEMİZLENMEDİKÇE ÜLKEDE
HİÇBİR ŞEY YAPILAMAZ.»
SN. MESUt YILMAZ BÖYLE SÖYLÜYOR..
OYSA;; BİRŞEY YAPILIR, YAPILMALI.
SEÇİM...
BİTİVERİR AVANTA GEÇjtM.
SİYASET AKLANIR...
SİYASETÇİ PAKLANIR... |
YAZILANLAR İBRET DİYE SAKLANIR...
SEÇİME, SEÇİME..
HELÂL GEÇİME.. T | \ T
VARMIŞINIZ.?
NERDE O YÜREK... ,{ r 1 ’

Ânan. Tafnet
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GAYRlMENKULLERÎN AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA NO. 993/732
Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına ka 

rar verileri :
1— Gemlik tapu sicilinin 18.5.1993 tarih ve paf 

ta 32, ada 850, sahife 5155, parsel 73’de kayıtlı, 
Gemlik Hamidiye Mahallesi Krom sokakta kain 
294.13 m2 miktarlı ve bilirkişi tarafından 
150.000.000 TL. kıymet takdir edilen taşınmazın 
(arsanın) 4/16 hissesi.

Gemlik tapu sicilinin 18.5.1993' tarih ve pafta 32 
ada 534, sahife 5156, parsel 210’da kayıtlı Gemlik 
Hami,diye Mahallesi Krom sokakta kain 82.60 m2 
«miktarlı ve bilirkişi tarafından 41.000.000 TL. kıy 
met takdir edilen taşınmazın (arsanın) 4/16 his 
sesi ki cem’an iki parça hisseli gayrimenkul açık 
artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
l_ Satış 1.11.1993 tarihinde Pazartesi günü :

(2 ) nolu sırada yazılı 210 parsel sayılı gayrimenkul 
menkul saat 13.00 ila 13.20 arasında,

2() nolu sırada yazılı (210) sayılı gayrimenkul 
13.30 ila 13.50 arasında Gemlik İcra Mü. açık ar 
tırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah 
min edilen kıymetin %75nl ve rüçhanlı alacak 
lar varsa alacakları mecmuunu ve satış masrafla 
nnı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir be 
delle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 11.11.1993 perşembe günü ay 
m yer ve aynı saatlerde de ikinci artırmaya çıka 
rılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edile 
memişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü 
saklı kalmaz üzere artırma ilanında gösterilen

I müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir 
Şu kadar ki, artırma bedeli malın tahmin ^edi 
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 nisbetinde pey akçesi veya bu 
miktar kadar milli bir bankanın teminat mektu 
bunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. 
Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç 
ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir. K.D.V. vergisi alıcıya aittir.

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

4— İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini ya 
tınmamak 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 rriüteselsilen 
mesul olacaklardır. İhale, faikı ve temerrüt faizi 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil 
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelin 
den alınacaktır.

4— Satış bedel; 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 İtibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildi 
ği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.

6— Satışa İştirak edenlerin şartnameyi görmüş 
ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, baş 
kaça bilgi almak isteyenlerin 1993 / 732 sayılı 
dosya numarasiyle Müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.

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

KAYIP j

Demirciler Ticaret
ÇİMENTO — KİREÇ - TUHLA — KİREMİT
KERESTE VE YONSAN SUNTA ÇEŞİTLERİ

NİYAt AYTAŞ — YUSUF SÜREN

BİLUMUM İNŞAAT MALZEMELERİ BULUNUR.

TEL : 5131302
ORHANGAZİ CADDESİ NO. 115 — GEMLİK

EMRE KUNDURA
KALİTEDE GÜVENCE DEYİNCE AKLA 

EMRE KUNDURA GELİR 
GELİN GÖRÜN VE GÜVENİN

O SİZE HEP GÜVENİYOR

EMRE KUNDURA
TÜM ZENGİN ÇEŞİTLERİYLE MODA 

ÖNCÜLÜĞÜ YAPMAKTADIR.

EMRE KUNDURA SÎZLERE 
SEMPATİ VE HOŞGÖRÜLÜ DAVRANIP 
HİZMETİNDE GÜVEN VERMEKTEDİR.

EMRE KUNDURA

PAZAR CAD. NO. 1 GEMLİK’DE DİR.
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MATBAACILIK

I 1 GÜNDE TESLİM

Düğün - Sünnet - Nişan 
ı YopoîüMb

DAVETİYENİZ BİZDEN

Türiyenin en kaliteli en 
Ucuz Davetiyelerini 

siz beğenin biz basalım

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

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

TESİSLERİ

35 MİLYON PEŞİN - 3 MİLYON TAKSİT
90 M2 105 MİLYON VE 12 AYDA TESLİM 

TESLİM

GEMLİK - KUMLA - ARMUTLU DA SATILIK 
ŞAHANE DAİRELER

Yaprak Ticaret

Gemlik : PTT karşısı Teİ : 0 (224) 5121736

KUMLA : Abdullah Aslan Cd. Tel 5385773

BURSA : Haşim İşcan Cd. Burçin İşham Kat 2

KAYIP

Gemlik Trafik Müdürlüğünden almış olduğum 
(B) sınıfı Ehliyetimi, arabamın ruhsatını, trafik 
tescil belgesini ve sigorta kağıtlarımı kaybettim.

Hükümsüzdür.

Veysel IŞIK

Bursa Trafik Müdürlüğünden almış olduğum 
173825 nolu Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Rahmi VURGUNLU

Gazhane Caddesi Şirin Pasajı Tlf : 5131797 Gemlik
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\ Zeytin Kooperatifi Genel
^Kurulu İptal Edildi
4
} Bugün yapılacak olan 72 Nolu, Marmara Birlik 
t Gemlik Tarım Satış Kooperatifi genel kurul) toplan 
î tısı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirsiz bir tarihe 
* ertelendi.
î
* .Geçtiğimiz hafta, başlayan Birliğe bağlı koopera 
t tiflerin ilk genel kurul toplantısı Mudanya’da yapı 
J lacaktı. Genel kurul salonunu dolduran delegeler 
4 sok bir kararla karşılaştılar. Genel Müdürlükten

gelen bir fakx yazısı' ile tüm kooperatiflerin genel 
J kurulları belirsiz bir tarihe kadar erteleniyordu. 
t Karar Mudanya genel kurulunda üreticilerin sert
4 tepkilerine neden oldu. Birlik yöneticileri köylüler 
* tarafından yuhalandılar.
4
* Aynı gün Gemlik 72 Nölu Tarım Satış Koopera
J tifine gelen faks yazısında da genel kurulun erte
4 lendiği bildirildi.
4
4 •

Neşe Türk ve Berna Karakaş jandarmaya verdik 
leri ifadeden sonra serbest bırakıldı. Adnan Önse 
kizise gözaltma alınmadığını, olayla hiçbir ilişkisi 
olmadığım gazetemize açıkladı. Haberleri yalanladı"

Gazetemiz baskıya girdiği sıralarda ilçe Savalı

ğında olayla' ilgili soruşturma başlamıştı. Bu ara 
da jandarmada ifade veren, Haşan- Kadı,, günlerdir 
kamu Oyunu, meşgul eden cinayetin kıskançlık yü 
zünden işlendiğini, katilin Mikro Lakaplı Hakan 
Gökgöz (20) olduğunu itiraf etti.

4 gün aralıksız olarak süren soruşturmada; ola 
ken, olayın görgü tanıkları Haşan' Kadı verdiği ifa 
de de cinayetin' Orhangazi Sölöz ilçesi nüfusuna 
yın kıskançlık nedeniyle meydana geldiği belirtilir 
kayıtlı mikro lakaplı Hakan Gökgöz’ün işlediğini 
söyledi. Kadı, olay gecesini anlatırken, «Yaşar Dağ 
lı’nın Esra ve Filiz adlı hayat kadınlarıyla yakın

Körfez
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi ilanlar Tek Sütün Cm. 11.000 TL.

İcra ve Mahkeme İlanları Cm. 5.000 TL.

Demek Kongre llanlan 200.000 TL.

Kooperatif Kongre İlanları 300.000 TL.

Tüzük İlanları 1.000.000 TL-

Zayi İlanları 50.000 TL.

ABONE

Alt; 'Aylık 80.000 TL.

Yıllık 100.000 TL.

Gazetemiz basın ahlak yasatma uymafla taafiîiOI 
eder.

Gazeteye gönderilen yazılar yayınlansın veya 
yayınlanmasın geri verilmez.

Olayla ilgili olarak) gazetemize ıbir açıklama ya 
pan ANAP ilçe Başkanı Nurettin Avcı, yöneticileri 
«Korkaklık»la suçladı. (Avcı şöyle konuştu :

«İktidarın ^Kooperatifler ve köylülen üzerindeki 
yanlış politikası iflas etmiştir. ANAP döneminde 5 
yıl kar eden ve 'kar payı dağıtan Marmara Birlik 
bu yıl, (100 milyar Mra zarari edecektir. Birlik tara; 
fından ANAP zamanında başlatılıp bu iktidar za 
manında bitirilen İzmiryolundaki fabrikamda 600 
bin kilo zeytin bozulmuştur. 370 kişi olan işçi sa 
yısı 850 kişiye çıkarılmıştır. Kooperatifte partizan 
lık, işbilmezlik hüküm sürmektedir.

Kongreleri iptal etmekle bir yere varılmaz. Keş 
ke kongreler yapılsaydıda dertler dile getirilseydi. 
Ama1 seçimlerden korktular, kaybedeceklerini gör 
dükleri için korktular ve genel kurulları erteletti 
ler. Ortaklara çıkıp haklı hiçbirşey söyleyemezler.» 

ilişkisi vardı. Aynı kadınlarla ben ve arkadaşlarım 
Zekai Çalışır ile Rahmi Gök’te çıkıyordu. Hakan 
Gökgöz de bu kadınlarla ilişki kurunca kıskançlık 
olayları başladı. Hakan sık sık Yaşar’ı ve kızlan 
tehdit ediyordu. Olay gecesi kızlar Yaşar’in ayırdığı 
masada oturuyorlardı. Hakan’da oraya gelerek bi 
raz dolaştıktan sonra dışarı çıktı. Saat 01.00 sıra 
larında Yaşar programım bitirip aşağıya inerken 
bende tuvalete gitmek için masadan ayrılmıştım 
O an Hakan’ın Yaşara kurşun yağdırdığım gör
düm. Eğer saklanmasaydım banada ateş edecekti» 
dedi.

Savcılıkta geç saatlere kadar sorgulamadan son
ra gözaltında olanlardan Haşan Kadı dışında tümü
nü serbest bırakırken, mahkeme Haşan Kadıyı tu
tukladı.
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BELEDİYE ZABITASI AĞUSTOS AYI RAPORU.

13 Milyon 450 bin 
lira ceza kesildi

Belediye Zabıta, ekiplerince Ağustos ayı içinde 
203 işyeri denetlendi. 19 işyerine 13 milyon 450 
bin lira para cezası kesildi.

Belediye Zabıta Müdürlüğünden alınan bilgilere 
göre, Ağustos ayında Zabıta ekiplerince 19 işyerine 
.doğrudan ve Encümen kararı ile' 13 milyon 450 bin 
lira para cezası kesilirken başıboş gezen 50 köpek 
itlaf edildi.

Ağustos ayında 203 adet işyerinin denetlendiği, 
iki simitçi fırının' ise kapatıldığı bildirildi. Ayrıca 
2 asker ailesine de asker yardımı yapıldı.
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Fikret Oto Elektrik 
yenİ düzenlemesiyle oto elektrik 

AKÜ YEDEK PARÇA SERVİSİYLE SÎZLERE 

HİZMET ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

TEL : 31 001 GÜMRÜK BİNASI ARALIĞI

YENİ KUYU AÇILDI.

Su Sıkıntısı Bitti
Belediye Başkanı Dimili, iki aydır su sıkıntısı 

çeken bazı mahallelerde susuzluğun çekilmeyece 
ğini bildirdi.

Belediye Başkam Nezih Dimili, Hamidiye Mahal 
leşinde bulunan artezyenlerden bir tanesinin ku
ruması üzerine, yeni bir kuyu açıldığım bunun 
için 150 milyon lira masraf yapıldığım söyledi.

Belediye Başkam Dimili, su sıkıntısının geçici 
olduğunu, Askerlik Şubesine yapılmakta olan 5 
bin tonluk deponun bağlantı hattında 100 metre 
İlk bir kısımm kaldığım, bu bölümün tamamlan 
masıyla Gemlik’te uzun yıllar su sıkıntısı çekilme 
yeceğini söyledi.

Fıstıklı Çamlık Kampı
Kiraya Veriliyor

TEK tarafından uzun yıllar işletilen körfezin en 
güzel köşesi, Fıstıklı Çamlığı TEK KAMPI) Köy 
muhtarlığı tarafından 10 yıllığına 'kiraya veriliyor.

50 dönümlük arazi üzerinde 150 oda, disko ve res 
torantıyla birlikte 10 yılhğma kapalı zarf usulü ile 
kiralanacak olan Fıstıklı Kampı için başvurular 3 
Ekim Pazar günü saat 14.00 ile 17.00 arasında ya 
pılacak.

Halil Öztürk‘e
Eğit-Sen den Tepki

Öğretmenlerin refah seviyelerini iyi bulan 
Milli Eğitim Müdürü Halil Öztürk’ün Bursa ve il
çelerinde kaç öğretmenin evini geçindirmek için ek 
iş yaptığım açıklamasını istediğim belirten 
Eğit-Sen Gemlik Şulbe Başkam Abdullah Çelik, 
“Sayin Milli Eğitim Müdürümüzün yaptığı bu ta
lihsiz konuşmayı kınıyor. Sendikalarla uğraşacağı
na, Milli Eğitimin sorunlarım çözmeye davet edi
yoruz. Unutulmamalı ki sel gibi büyüyen sendika
cılık hareketi önüne çıkan engelleri kum tanesi gi
bi sürükleyip bir kenara bırakacaktır” diye konuş
tu.

'‘Başarılarımız 
Yozlaştırılmak isteniyor”
çekimi yapacaklarım vurguladı. Bayrak, 5 yıl ön 
ce 130 dönüm arazi üzerine başlanan ve 163 dük 
kanın yanı sıra sosyal tesisleriyle beraber turis 
tik tesisi andıran Küçük Sanayi Sitesinin hiç bir 
eksiğinin bulunmadığını belirterek, «Ben ve yöne 
tim kurulum 3 yıldır aralıksız durmadan çalıştı. 
Beklediklerinden de güzel ıbir siteyi eksiksiz hale 
getirmemize rağmen hala bizimle uğraşanlar var» 
diye konuştu.

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi hakkında sü 
rekli mahkeme davası açan Semili Aşkm’uı şuan 
da kooperatife yaklaşık 80 milyon lira civarında 
borcu olduğunu öne süren Bayrak, «Bizim bağır 
mamız gerekirken, suçlular suç bastırmaya çalı 
.şıyor» dedi.

Ekim Toplantıları Başlıyor
si yapımı için Hamidiye Mahallesi 43 pafta, 622 
ada, 154 parselde ve etraflarında oluşacak taşın 
mazların Maili Eğitim Bakanlığına devri ele alûıa 
cak. Daha sonra ise 1994 yıh mali yılı Belediye 
Vergi Resmi tarifelerinin görüşülmesine geçilecek.

Belediye Meclisi gündeminde 1994 yılı gelir gi 
der bütçesi ve kararnamelerin görüşülmesi, iskele 
geçit ücretlerinin saptanması, imarla ilgili konula 
nn görüşülmesiyle son bulacak,

“Daha iyi Gemlik
söz vermek istemiyoruz. 
Biz sadece Gemlik’i bu 
günkü durumundan çok 
daha iyi ve gelişmiş ya
pacağımızı, esnafıyla,- sa
natkarıyla tüm vatandaş
larımızı daha iyi duruma 
getireceğimizi söylüyo
ruz’’ diye konuştu.

Hurdaya 
Dönen 
Arabadan
Deresine uçtu. Olayın 
jandarma ve hastaneye 
bildirilmesi üzerine Gem
lik Devlet Hastanesi’ne 
kaldırılan gençler, ayakta 
tedavi edildiler.



SAHÎBÎ VE SORUMLU MÜDÜRÜ 
KADRİ GÜLER

YIL 21 SAYI 979 FİYATI 2000 TL. KDV Dahil
KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973 Ltirrez

laftalık Siyasi Gazete imkk

r YÖNETİM MERKEZİ :
| İstiklal Od Gürçay Pasajı Tel 5134797 GEMLİK 

DİZGİ VE BASKI
h Körfez Matbaacılık ve Anbalaj Sanayi 5131797

28 EYLÜL 1993 SALI SAYFA . 4
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AYDIN MENDERES 
BDP Genel Başkanı

MENDERES 
GELİYOR..!

MEHMET KAPTAN 
BDP Gemlik İlçe Başkanı

Değerli Gemlik’liler 33 yıl sonra 
f JB Sayın AYDIN MENDERES sahneye çıktı

BDP GENEL BAŞKANI SAYIN »DEİES * 
Gemlikle çok önemli mesajlar vermek için 

f |||. 5 Ekim 1993 ' ■

Salı günü saat I5<3o da halka hitap edecektir 
Tüm Gemlikliler Davetlidir«

BU EL MENDERESİN ELİDİR TUTUN 
BU SES MENDERESİN SESİDİR DUYUN

VUR MÜHÜRÜ DEĞİŞTİR

“Demokasi için ve Demokrasi içinde’* değişim 
‘‘Büyük Türkiye için büyük değişim"
“Kalkınmayı yeniden başlatmak ve yoksulluğu 
yenmek için Büyük Değişim"
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BDP GEMLİK İLÇE TEŞKİLATI
TEL : 5142048
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