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GEMLİK

I HAFTALIK SİYASİ GAZETE

MAHALLE MAHALLE 
SEÇMEN SAYILARI

7 Kasım Pazar günü yapılan genel seçmen kütükleri yazımında 
ilçemizde yerel seçimlerde oy kullanacak vatandaşlara ait kesin ol
mayan listeler belli oldu.

Gazetemiz, Gemlik Merkez ve beldelerini de mahalle mahalle ve 
köy köy seçmen sayılarım saptadı.'

Köy ve mahalle seçmen sayılan 5. sayfamızda.

Vali Yenişen ve DYP milletvekilleri katıldı

Umurbey Sağlık Meslek
Lisesi törenle açıldı
Q Sağlık elemanı yetiştirecek olan lisede 120 öğrenci var.

&J5

■ Bu yıl ilk kez öğrenime açılan Umurbey 
Sağlık Meslek Lisesi için resmi açılış töreni 

। cumartesi günü yapıldı. Okulun kurdelasını 
t kesen DYP Grup Başkanvekili Bursa Mil- 
■ letvekili Turhan Tayan, hayırlı olmasını diledi.

ŞBhiRüj

BAKÛDö,

■SHP'de başkan aday 
I adaylığına sürpriz isim

■Nurettin 
I Durmuş 
aday adayı

Hsosyaldemokrat Halkçı 
■Parti İlçe Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı, emek 
■ li öğretmen Nurettin Dur- 
Bnuş, yerel seçimlerde Be- 

lediye Başkan adaylığı
I kervanına 
Açıkladı.
■burmuş,

katıldığını

açıklamasında

BUDONÜJ, 
Kİ.

«üsta

"Tek amacım daha iyi ve du
varlı projelerle Gemlik1! daha 
modern hale getirmek. Bu

rnun için hizmet yarışına 
Katıldım. Görev verilirse iyi 
hizmet edeceğime inanı
yorum" dedi.

Haberi 6. Sayfada

M®

-sinir

' t SHP Gençlik 
I Komisyonu'ndan la-
Ş ıklık toplantısı 

"Türkiye'nin 
hızını 

kestirmeyiz" 
gSHP Gençlik Komisyonu 
^.Başkanı Şafak Durmuş, 

Türkiye’de kimsenin Ata- 
türk’ün ilkelerinden olan la- 
ikliği kaldıramayacağını be 
lirterek "Türkiye'nin çağ- 

Itaşlaşmadaki hızını kes
tirmeye ceğiz” dedi.

• Marmarabirlik-, zeytin alım
dan nda ara baremleri de
belirleyerek alımlan
sürdürüyor. Ancak üretici, 
dü-şük fiyat saptayan 
Birliğe ürününü vermiyor.

Küçük çocuklara 
sarkıntılık 
ediyordu...
Sapık 

yakalandı
Haberi 3. Sayfada

——o-------- -
2 kişi silahla 

yakalandı 
Huzur

operasyonu 
devam 
ediyor

Haberi 3. Sayfada

Zabıta'nın 
kasım ayı 
bilançosu 
12 milyon

Haberi 3. Sayfada

■■kadrİ güler
l-z^z ' z' z ' ' i

Haberi 3. Sayfada

HAFTAYA BAKIŞ

Yerel Seçimlere Doğru
I Yerel seçimler yaklaştıkça, siyasi tansiyon yükseliyor.

Partilerde, belediye ve il genel meclisi seçimlerini ka
vzanma hesapları şimdiden yapılmaya başladı.

Partilerdeki bu heyecandan çok aday adaylarında tan
siyon gittikçe artıyor.
I Bazı aday adayları, şimdiden kapı kapı dolaşıp 
tanıtımlara başladılar bile..
I Çok seslilik olan demokrasilerde, bu güzel görünüm 
demokrasimizin gelişmesi açısından Önemli bir dönüm 
^noktası. . ...* ‘y»*

1994 yerel seçimleri, ilçemiz açısından çok önemli.
6 yıl süreyle kentimizi yönetecek Olan kişiyi seçeceğiz. ।

Devamı 5. Sayfada |

£ Açılışta bir konuşma yapan İl Sağlık Mü
dürü Erol Afşin, devlet vatandaş işbirliğHle 
açılan okulun bölgeye büyük hizmeti er ve
receğini, eksiklerin en kısa zamanda ta-
mamlanacağını söyledi. Haberi 5. sayfada

Kızıl ve elekaltı zeytin de alınacak.

Marmarabirlik ara fiyatları açıkladı
• Bir haftada ancak 60 ton zeytin alabilen 72 Nolu Gemlik 

Kooperatifi, üreticiden ürün bekliyor. Kooperatif ilgilileri, 500 
taneli zeytine 10 bin lira ödeyeceklerini, hertürlüveytinin 
de alınacağını söylediler. .. .

Mehmet GÜLER'in Haberi 6. Sayfada

Ara barem fiyatları

fiyatları 5. sayfada

TANE.... ......FİYATI TANE.. ........FİYATI
220.......... .....29.000 TL 370....... ........ 19.800 TL

230.......... .....28.400 TL 380....... ........ 19.100 TL

240.......... 27.800 TL 390....... 18.400 TL

.250...... .....27.200 TL 400....... ........ 17.700 TL

260...... . ..... 26.600 TL 410....... ........ 17.000 TL

270.......... ..... 26.000 TL 420....... ........  16.300 TL

280...... . ..... 25.400 TL 430..;.... 15.600 TL
290........... .....24.800 TL ' 440....... ........ 14.900 TL
300........... .....24.200 TL 450....... ......-.14.200 TL
310.....;.... ..... 23.600 TL 460....... ........ 13.500 TL
320.:........ ..... 23.000 TL 470....... ........ 12.500 TL
330..., ..... 22.400 TL 480....... ........ 11,500 TL
340.......... ..... 21.800 TL 490....... ........ 10.500 TL
350...... ..... 21.200 TL 500....... ......... 10.000 TL
360.......... .....20.500 TL Kayısı tipi zeytin alım

TEK 
TAŞINDI
Türkiye Elektrik Ku 

rumu, Gemlik İlçe 
Merkezi yeni bina
sına taşındı.

Yaklaşık 10 yıldır 
eski hükümet bina
sında hizmet veren 
TEK, 1 milyar liraya 
mal olan yeni bina
sına taşındı.

Dörtyol mevkiinde 
trafo merkezinin ya
nında bulunan Trafo 
Kontrol Merkez bi
nasının boşaltılma
sından sonra, bu
raya yaptırılan bina 
genişletilerek çalış* 
malarına uygun hale 
getirildi, işletme, dün 
Gemliklilerin hizme
tine girdi. .

Hastane 
önündeki 

kazada bir 
kişi öldü

• Geçtiğimiz hafta salı 
günü, Devlet Hastanesi 
önünde meydana gelen 
trafik kazasında Ham
dullah Deniz (17) adlı 
işçi öldü.

• Uludağ ’ Süthanesi sa
hiplerinin küçük , kardeşi 
olan Çetin Emeç'in kul
landığı 16 YE 596 plakalı 
ticari araç, ani. olarak yola 
fırlayan işçiye ' çarparak 
ölümüne neden •? oldu. 
Şoför Emeç,' gözaltına 
alındı. --------

Gemlikliler ve 
Düşündürdükleri 
Necati KARTAL'ın 
Yatışı 2... Sayfada

Eski fotoğraflarını bekliyoruz

Gemlik arşivi 
oluşturacağız
Güzel Gemlikimizin dünüyle bugünü arasında köprü 

kurmak için gazeteniz Gemlik Körfez, “Fotoğraflarda 
Gemlik Arşivi" oluşturmak amacıyla bir kampanya 
başlatıyor.

Her gün biraz daha yok olan eski eserlerin ko
runmasınıönleyemeyen ilgililerin, bugüne değin ya
pamadığı bir işi başarmaya çalışacağız. Dünün Gemlikini 
bugün fotoğraflarda yaşatmak için bir arşiv oluşturacağız.

Eliriizde eskilerden kalma ilçemizin her türlü değişik 
görüntülerini içeren fotoğrafların gazetemize 
ulaşmasından sonra, bunların birer kopyalarını alıp, 
fotoğrafın kime ait olduğunu arşivimize kaydedeceğiz. 
Yeterli kaynağın toplanmasından sonra ise, en kısa bir 
zamanda fotoğraflarınızı sergileyeceğiz. Ayrıca, tümüyle 
bir * albüm oluşturup, ofset tesislerimizde bunları ba- 
sacağız. '

Bu nedenle, albümlerinizi yeniden taramanızı istiyoruz. 
Bulabileceğiniz düne ait bir fotoğraf, gelecek için bir ışık 
kaynağı olacağı gibi/geçmişimizin unutulmaması için de 
bir hizmeti ; yerine getirmenin mutluluğunu 
yaşay^ks.Wiz>;M'v

Eski fotoğraflarınızı beklerken, orjinalini sîzlere en kısa 
zamanda geri vereceğiz.

Haydi, fotoğraflarda Gemlik arşivini birlikte oluşturalım.

Sendikal mücadele kızıştı...

Genel-İş'ten 
tepki...

A Genel-İş Bursa Şube Başkanı Hüseyin Yaman, 
Belediye Temizlik İşçileri Müdürlüğü'nde işçilerle 
birlikte basın toplantısı düzenledi.

0 Yaman, Belediye-İş Sendikası'nın kendilerine 
karşı başlattıkları yetki itirazlarını eleştirerek 
davranışı sendikal kirlilik olarak niteledi.

Cemal KIRGIZ'ın Haberi 5. Sayfada

Belediye resmen başvuruda bulundu 

Armutlu ilçe 
olma yolunda

Armutlu Belediye Başkanı Celal Göç, beldelerinin ilçe 
olması için başvuruda bulunduklarını, ANAP Bursa Mil
letvekili Mehmet Gedik'in ise Türkiye Büyük Millet Mec- 
I isi1 ne yasa teklifi sunduğunu söyledi.

0 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasa çıktığı 
takdirde, Fıstıklı, Mecidiye, Kapaklı, Selimiye, 
Hayriye, Sultaniye ve İhsaniye köyleri Armut- 
lu'ya bağlanacak.

Cemal KIRGIZ'ın Haberi 5. Sayfada

TAŞI GEDİĞİNE

DEFORM...
REFORM, REFORM, REFORM...

HER KONUDA KAÇ KEZ...

SONUÇ ?

DEFORM...

FORM GEREK, FORM...

BÎZDEKİ DEFORM’LARDAN.FORM?

BİTMEYEN REFORM,,,
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KONUK 
YAZARLAR

Gemlik, Gemlikliler ve
Düşündürdükleri...

Necati KARTAL

Bir alt/üst oluş yaşıyoruz. Siyasal, ekonomik, sosyal, 
kültürel değişim ve bunun sancılan iş yaşamından, aile 
sohbetlerine kadar günlük yaşamımızın bir parçası haline 
geldi.

OsmanlI'dan beri gelen ve resmi ideolojide de var olan 
Büyük Binleri (!) "sorunları araştırır, çözer" mantığıyla pro
jeden ve tutarlılıktan yoksun, küfürle karışık siyasal, eko
nomik sorunları tartışıp duruyoruz.

Oysa ki, her kuruma ve her bireye bir şeyler yükleyen, 
geleneksel yaklaşımların aşılmadı gerektiği bir süreçte 
önümüzdeki yerel sorunlara eğilmek gerektiği, kanaatinde 
değiliz.

Dünyadaki ve Türkiye'deki genel değişimin içerisinde 
yerel seçimlere çeyrek kala belki de önümüze çıkmış en 
büyük fı/satı kaçırıyoruz.

Bir ikinci yanlış da, yerel seçimleri partilerin merkez 
söylemleriyle ele alıyoruz. Oysa biz Gemlik'te yaşıypruz. 
Kendimize ve çocuklarımıza daha yaşanılası bir kent 
bırakmak istiyorsak eğer, yerel sorunlarımıza dönüp bir 
bakmalıyız. Nedir bu sorunlar?

BİRİNCİSİ: 15-20 yıl öncesinde her yerinden denize gi
rilen ve balıkların kasayla bedava verildiği bir körfezden, en 
az 20 km. uzakta denize girilebilen ve balıktan yoksun bir 
körfeze,

İKİNCİSİ: Uluslararası ekiplerin kültürel ve etnik oyun
larını sergileyebildiği ve Gemlik'i dünyaya açan "Gemlik 
Zeytin Festivalinden hiçliğe,

ÜÇÜNCÜSÜ: Uluslararası festival ve yarışmalara katılan 
ZEYTİN üretim ve ticaretinden, AnkaralI İstanbullu, belki de 
Amerikalı, Italyan işadamlarının komisyonculuğuna,

DÖRDÜNCÜSÜ: Proje üretemeyen, geleceğini ku
ramayan, perspektiften yoksun, sanat kültür, edebiyat ve 
sportif faaliyetlere yeterince giremeyen, işsiz ve külhanbeyi 
olmasından korkulduğu için Çevik Kuvvet' çağırılmaya 
kadar varan bir gençliğe,

BEŞİNCİSİ: Her etnik kökenin güç ve nüfuz sağlamak 
için kurduğu demeklere,.

30 milyon lira gelir sağlandı 
Ethem Yaşar anısına çay

Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı 
Dadaşlar Köyû'nden PKK tarafından kaçırı
larak şehit edilen Engûrücük'lü öğretmen 
Ethem Yaşar'ın ailesine yardım amacıyla 
düzenlenen çaydan 30 milyon lira gelir 
sağlandı.

Gemlik Gazi İlköğretim Okulu öğret
menleri Gülnur Felek, Nurâl Özalçı ve 
Sema Tutak tarafından organize edilen 
Kadınlar Günü, Gemlik Belediye Düğün 
Salonu'nda düzenlendi. Büyük ilgi gören

ALTINCISI: Yetmiş yıldır söylenenleri söyleyen ve yeni 
değişime ayak uyduramayan, proje üretmek, sorunları 
çözmek, koordinasyona yardımcı olmak yerine, nüfuz 
sağlamak, silah ruhsatı almak, komisyonculuk yapmak için , 
partilere girmiş bazı (bolca) politikacılara,

YEDİNCİSİ: Gemlik'in üretim, bölüşüm, tanıtım hiz- ı 
metlerini, yönlendirme ve teşvik etme gibi konuları unut- fS 
muş, hangi işlevi yürüttüğünü anlayamadığımız Küçük * 
Esnaf Sanatkarlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odası'na,

SEKİZİNCİSİ: Bir yandan sanayi, diğer yandan imar için 
tarumar edilen ve birçoğu şehirler ve uluslararası ya
bancılara satılan yok olmuş zeytinlik bahçelerine,

DOKUZUNCUSU: Yaptıklarını, yapamadıklarını ve belki , 
yapmadıklarını halka anlatamayan ve halkın edilgen 
olmasından memnun olmayan bir belediyeye,

ONUNCUSU: Yerel ve merkezi idarenin, ticari ve sosyal 
kurumların müdahale edip yönlendiremediği ve açıkta ka
lan Gemlik işgücüne iş yaratamadıkları Gemlik sanayi ku
ruluşlarına, siyasi manevralar için Kütahya vb. bölgelerden 
hızla aktarılan işçi akımı ye Gemlik'te yaratılan işsizliğe,

ONBİRİNCİSİ:.Yeni gelişen düşünceye, değişime ayak 
uyduramayan, kentimizden gerek nüfus, gerekse ticari ve 
sanayi bakımından çok daha geri ilçelerin dahi 
başarabildiği âma bizim asla başaramadığımız milletvekili 
ve bakan çıkaramadığımız bir Gemlik ve ileri gelenlerine (!) 
İşte Gemlik, işte sorunlar...
• Yeni çevre yolu, Gemport limanı, Gemlik'in serbest bölge 
olma tartışmaları ve yerel seçimler hazır karşımıza 
çıkmışken, şimdi çalışma zamanı. Gemlik'i şaha kaldırmak, 
Türkiye'ye ve Dünya'ya tanıtmak, yeni iş sahaları, kültürel 
faaliyetler üreten, çalışan, sorünlarını bilen ve omuzlayan 
yerel idareciler ve politikacılar yaratma zamanı.

Demokratik ve mesleki kitle örgütlerinin yöneticileri, mer
kezi ve yerel idarenin temsilcileri, siyasal parti başkan ve 
yöneticileri, yeni ve uygun yerel projeler üretmeye, 
gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Kollarınızı sıvayın. Halk 
edilgen değil etken ve itici güç olarak yanınızda olacaktır.

çayda, Gemlikli bayanlar diledikleri gibi 
eğlenebilirken, düzpnlenen piyangodan 
büyük ilgi gördü.

Ethem Yaşar'ın meslektaşları Gazi İlk 
öğretim Okulu öğretmenleri, yaptıkları 
açılamada, bastırılan 1.000 adet da
vetiyenin tümünün satıldığını belirterek, 
çaydan yak laşık 30 milyon lira gelir elde 
edildiğini bildirdiler. Öğretmenler, toplanan 
paranın Ethem Yaşar'ın hasta kızı Hatice 
Yaşar'ın tedavisinde kullanılacağını

DSP’den 
dayanışma 

yemeği
Demokratik Sol Parti İlçe 

başkanlığı, 25 Aralık 1993 Cu
martesi günü dayanışma yemeği 
düzenliyor. .

DSP İlçe/ Başkanı Kemal 
Yeşildal yaptığı açıklamada Atamer 
Turistik • Tesisleri'nde verilecek 
dayanışma yemeğiyle, ilçede DSP 
tabanıyla tavanının bir araya ge
tireceklerini belirterek, seçim, öncesi 
moral depölayacaklarınısöyledi.

Öte yandan DSP dayanışma ge
cesine Genel Başkan Bülent Ecevit 
ve eşi Rahşan Ecevit'in de gelmesi 
bekleniyor.

____________ _ _____________________________ Sayfa 2

Armutlü'da öğretmen^ 
boşluğu

CEMAL KIRGIZ-Armut
lu Beldesi İlköğretim Oku- 
lu'nda 1993-1994 eğitim 
öğretim yılının ilk yarısı
nın bitmesine az bir süre 
kalmasına karşın, Türkçe 
ve İngilizce öğretmenle-ri- 
nin bulunmaması öğrenci 
velilerini çileden çıkarıyor.

İlk ve ortaokul bölümü 
olmak üzere iki binada 
hizmet veren okulda, 3T5 
öğrenci eğitim ve öğretim 
görüyor. 14 derslikli oku- * 
lun, Okul Aile Biliği 
Başkanı Mahmut Doğan, 
ge-çen yıl ikinci dönem 
eğitim veren Türkçe öğret
meni Mesut Öztürk'ün 
Bursa'ya atandığını, ye
rine başka öğretmenin ve
rilmediğini belirterek, "Bu 
yapılan çocuklarımıza 
haksızlıktır. Doğu bölge
sinde olsak, öğretmen 
atanmamasına bir anlam 
verebiliriz. Ama, Marmara 
Bölgesinde, üstelik Bur- 
sa'nın Gemlik ilçesi Ar
mutlu beldesinde böyle bir 
şey olursa, buna söyle
necek bir şey bulunmaz" 
dedi.

Okulun her kış olduğu 
gibi yakacak sorununun 
bu yıl da baş gösterdiğini 
açılayan Mahmut Doğan, 
kömürün İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
Gemlik Belediyesine ihale 

' edildiğini kaydederek, iha

lenin Gemlik Belediye
sinden alınıp, Armutlu 1 
Belediyesi'ne verilmesinin 
doğru olacağını savundu; 
Doğan, "Ben Gemlik Be
lediye Başkanı'nı tanı
mam. Tamsam bile ora
dan buraya getirilecek kö
mürün işçi ve nakliye 
ücreti bize pahalıya pat
lar. Ama, Armutlu için 
ihale buraya verilirse, biz 
de hesaplı hareket ederiz. 
Zaten Gemlik Belediye
si'nden şu an talep etti
ğimiz kömür de gelmiyor. 
Armutlu Belediyesi'ne de 
3 ton kömür borçluyuz" 
diye konuştu.

Armutlu Belediye Baş
kanı Celal Göç de Okul 

- Aile Birliği yöneticileriyle ' 
birlikte okula yaptığı zi
yaret sonrasında yaptığı 
konuşmada, ana dilimiz 
olan Türkçe'nin okutul
ması için, gerekli olan 
Türkçe öğretmenini tüm 
girişimlere karşın beldeye 

' getirtilemediğini öne süre
rek, "İlk eğitim dönemi 
sona ermek üzere, 2 se
nedir Türkçe öğretmeni 
sıkıntısı çekiliyor. Bunun 
yânı sıra ise İngilizce 
öğretmeni de yok. Yeni İl 
Milli Eğitim Müdürümüz Il
han Doğan'dan konuyla il
gilenmesini rica ediyoruz. 
Bu kadar öğrenci mağdur 
edilmesin" dedi.

| GAZETE İLANLARI KAZANDIRIR I

| *OLAY*SABAH 1
| * BURSA HAKİMİYET
S* MİLLİYET .]

* CUMHURİYET . |
* HÜRRİYET GAZETELERİNDE

| ilan ve reklamlarınız için bizi arayın. |

| KÖRFEZ REKLAM |
| Tel: 513 17 97 GEMLİK |
^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX.'X'XX.X.'XX.X.\.XX.X.'XX.XX.XXXXXXXXXXXXXXXXX\\

DEMİRCİLER 
TİCARET

ÇİMENTO-KİREÇ-TUGLA-KİREMİT 
KERESTE VE YONSAN SUNTA 

ÇEŞİTLERİ

NİYAT AYTAŞ-YUSUF SÜREN 
Bilumum inşaat malzemeleri bulunur.

Tel: 513 13 02
Orhangazi Caddesi No: 115 

GEMLİK

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

YIL:21 SÂYI: 990
Sahibi ve Sorumlu Müdür: Kadri GÜLER

Haber Müdürü: Cemal KIRGIZ |
İdare Merkezi: İstiklal Cad. Gürçay Pasajı

Tel: 513 47 97 GEMLİK |

Basıldığı Yer: §
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

| Gazhane Cad. No: 45 Tel: 513 17 97 GEMLİK |

BDP’DEN
İLAÇ TOPLAMA KAMPANYASI

SEVGİLİ GEMLİKLİLER
SİZ DE BİR HAYAT KURTARABİLİRSİNİZ... 
EVİNİZDE KULLANMADIĞINIZ İLAÇLARI 

"İLAÇ TOPLAMA KAMPANYA "MİZA 
GETİRİNİZ.

ECZACI İNCELEMESİNDEN SONRA 
KULLANILABİLİR OLANLARI YOKSUL ve 

İHTİYAÇ SAHİBİ HALKA DAĞITACAĞIZ

TEL: 514 20 48

BDP
GEMLİK İLÇE TEŞKİLATI
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SON NOKTA
Bosna-Hersek’e kefen

Cemal KIRGIZ
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■ Uygar Avrupa'nın göbeğinde Bosna-Hersek'te Sırplar 
ve Hırvatlar tarafından yürütülen kanlı soykırım devam 
ediyor.

Her ne kadar dünyanın Number One'sı ABD ve Avrupa 
ülkeleri vahşete son vermek için uyduruk planlar yapı- 
yorlarsa da, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar hülyaları 
suya düşen Türkiye'de bu planlara seyirci kalıp şimdilik yi
yecek ve ilaç yardımlarıyla durumu idare ediyor.
I ABD, Batı ve Türkiye üç maymunu oynarken, sefilleri 
perdeye koyan Bosna-Hersek'te soykırım devam etse de, 
yaralıları tedavi edecek hastane bulunmasa da, koskoca 
bir tarih yok olmaya yüz tutsa da, kara kış bastırsa da bir 
umut ışığı devam ediyor. Müslüman Boşnaklar, savaş ne 
kadar acımasız olursa olsun bir gün mutlaka sona 
ereceğini ve bağımsızlıklarını ilan edecekleri günün yakın 
olduğunu söylüyorlar.
■ Şimdi gelelim asıl konumuza.. Müslüman Boşnaklar bir 
gün savaşın bitip, bağımsızlığa kavuşacaklarını umut ede 
dursunlar, Gemlik'in değerli mülki amirleri ve siyasileri bu 
^urumdan hayli umutsuz olduklarını resmen açıkladılar.
■ 1 Aralık 1993 tarihli bir yerel gazetede yayımlanan 
'Gemlik'ten Bosna Hersek'e 10 bin tane kefen" başlıklı ha
berde, Kaymakam Orhan Işın tarafından görevlendirildiği 
öne sürülen DYP İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım, İlçe 
Müftüsü Mustafa Aksoy ve Vergi Dairesi Müdürü Necdet 
Sözer, Bosna-Hersekliler'in ne kadar umutsuz durumda 
bulunduğunu görmüş olacaklar ki işi gücü bırakarak 10 bin 
adet kefen topladıklarını ve Diyanet İşleri Vakfı kanalıyla 
Bosna'ya göndereceklerini söylemişler.

Ne diyelim helal olsun. Koskoca Türkiye'de herkes, ilaç 
mı gönderelim, yoksa yiyecek ve giyecek mi diye 
düşünürken, Gemlikliler'in ileri görüşlü mülki amirlerinin 
kefen gönderme fikri akışlanır doğrusu.

Buna rağmen, kefenle birlikte zeytin, peynir, sabun 
yardımına da açık oldukları vurgulanan haberle ilgili ola
rak bize başvuran okuyucular bir şeyi anlayamadıklarını 
söylediler. "Yahu bu insanlar Bosna-Herseki yaşatmak için 
mi yoksa öldürmek için mi yardım topluyorlar. Sonra moral 
bozukluğuna yol açmasınlar da!"

SHP'de Belediye Başkanlığı'na sürpriz isim

Nurettin Durmuş 
aday adayı

SHP İlçe Başkan Yardımcısı Nurettin 
Durmuş, Belediye Başkanlığına resmen 
aday adayı oldu.

Sürpriz çıkış yapan Nurettin Durmuş, 
aday adaylığını açıklarken, "Tüm Gem- 
likliler'e iyi hizmet yapacağıma inanıyo
rum" dedi.

SHP ilçe binasında geçtiğimiz hafta bir 
basın toplantısı düzenleyen Nurettin Dur
muş, İlçe Gençlik, Kadın, Eğitim ve İşçi ko
misyonlarının desteğini aldığını belirterek 
şunları söyledi:

"Yönetim kurulumuzdaki ve

örgütümüzdeki arkadaşlarla beraber daha 
iyi bir belediyecilik yapacağıma 
inanıyorum. Sosyal demokratların istediği 
düzeyde bir aday olacağım. Tek amacım, 
daha iyi ve duyarlı projelerle Gemlik*! daha 
modern bir hale getirmektir."

İlçemiz Hamidiye Köyü llkokulu'nda 
uzun yıllar müdürlük görevini yürüten Nu
rettin Durmuş, buradan emekli olmuştu. 28 
yıllık öğretmenlik yaşamından sonra Gem- 
lik'e yerleşen Durmuş, halen SHP Gemlik 
İlçe Başkan Yardımcılığı görevini 
yürütüyor.

Küçük çocuklara 
sarkıntılık ediyordu

Sapık 
yakalandı

Cezaevinden bir hafta 
önce çıkan sabıkalı 
Cumhur Barutçu adlı 
genç, komşusunun kü
çük çocuğuna sarkın
tılığa yeltenince tekrar 
tutuklandı.

Mili

Huzur operasyonu devam ediyor
2 kişi silahla yakalandı
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Gemlik Emniyet Mü
dürlüğü ekipleri, geçtiğimiz 
hafta yürüttükleri operas
yonlarda 2 kişiyi silahla ya
kalandılar. Emniyet ekip
leri tarafından periyodik ola 
rak sürdürülen huzur ope
rasyonlarından biri daha 
gerçekleştirildi. Gece saat 
20.00 ile 02.00 arasında 
yürütülen operasyonlarda, 
ilçemizdeki halka açık kah-

vehane, birahane ve lokan
talar didik didik aranırken, 
trafik müdürlüğü ekipleri de 
ilçeye giriş ve çıkışlarda 
araç kontrolü yaptılar.

Halka açık yerlerde suç 
teşkil edecek bir şey bu
lunmazken, ilçe girişindeki 
trafik kontrolünde Tuncay 
Aral ve Kubilay Sezginer'in 
üzerinde 2 adet tabanca ya
kalandı.

1ZA
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Işın malı portresi 1 milyar lira...

Armutlu yolları 
parke kaplanacak

Armutlu Belediye Başkanı Celal Göç, 
Armutlu'nun yollarının tamamının parke 
taşı ile kaplanacağını söyledi.

Başkan Celal Göç, belde içindeki ana 
caddelerin, İskele Meydanı'nın ve ara 
sokaklarının tamamen parke taşı ile 
kaplanacağını belirterek, şunları söyledi:

"Beldemizin Bayır Mahallesi'nde parke 
taşı döşeme çalışmaları büyük bir hızla 
devam ediyor. Yol çalışmalarının- ma
liyeti 1 milyar lirayı bulacak. Amacım Ar- 
mutlu'yu bölgenin en güzel yaşanır bel
delerinden biri haline getirmek. Bu 
amaçla hizmete talip oldum. Ve verdiğim 
sözleri yerine getiriyorum.

Armutlu'da tekrar belediye 
başkanlığına aday adayı olan Celal

Göç, yapılan hizmetlerin devam 
edeceğini vurgulayarak, belde içine 
kaplıca suyundan yararlanılarak hamam 
yapılacağını, üzerine de belediyeye gelir 
sağlayacak bir otel inşa edileceğini 
söyledi. Göç, hamam ve otel projelerinin 
1 milyar 200 milyon olduğunu, İller Ban- 

, kası'ndan 200 milyon liralık ödenek 
geldiğini söyledi.

< Su izale hattı, elektrik ve PTT 
inşaatlarının tamamlandığını öne süren 
başkan Celal Göç, kanalizasyon inşaat 

| ihalesinin de önümüzdeki günlerde İller 
I Bankası tarafından yapılacağını be- 
; lirterek, "Arıtma tesisleri ve deşarj sis- 
I temi ile baştan sona yenilenecektir" 
: şeklinde konuştu.

SHP Gençlik Komisyonu laiklik toplantısı

’ ’Türkiye’nin hızını 
kestirmeyiz” —

TEŞEKKÜR
Yeni işyerimizin değerli 

Gemlikliler'in hizmetine açılışında 
bizleri yalnız bırakmayan 

sayın büyüklerimize, kurum ve 
kuruluş temsilcilerine, çelenek ve 
çiçek gönderenlere, bizzat gelerek 

bizleri onûrlandıranlara 
teşekkür ederiz.

DİLEK
Ş.Urfa Kebap-Lahmacun ve Baklava Salonu
İstiklal Cad. Akbank Karşısı-GEMLİK

SHP Gemlik Gençlik Ko^ 
\ misyonu yaptığı toplantıda, 

lâiklik .konusunu tartışarak, 
ortak bir basın bildirisi ya- '• 
yımladılar.

SHP Gemlik Gençlik Ko- | 
misyonu Başkanı Şefik Dur- ■ 
muş, Atatürk İlke ve dev- i 
rimlerini bir yaşam biçimi 
olarak özümsemiş, bilimi kı
lavuz edinmiş, beğenilen ni- 

• tetiklerle, erdemlerle do
nanmış milyonlarca insanın » 
yaşadığı Türkiye'de, kimse- 
nin laikliği yıkamayacağını 1 
belirterek, "Laiklik karşıtı ça
balar her ne kadar toplumu i 
geriye götürebilecek güçte 
olmasalar da, bu uğraşlar in
sanın daha güzel bir dünya 
yaratma yarışındaki Türki
ye'nin hızını kestirmeyece
ğiz" dedi.

Küçük çocuklara 
sarkıntılık etme 
suçundan yatmakta 
olduğu cezaevinden tah
liye olan Cumhur 
Barutçu (19) adlı genç, 
komşusunun çocuğuna 
cinsel tacizde bulununca 
yine hapsi boyladı.

Hamidiye Mahallesi, 
Onur Sokak, Anıl Apart
manı No:5'te meydana 
gelen olayda, ilkokul 2. 
sınıf * öğrencisi ■ olan 
komşusunun sekiz 
yaşındaki erkek çocuğu 
E.G.'yi saat 16.30 
sıralarında evine çağıran 
sapık Cumhur Barutçu, 
küçük çocuğa cinsel ta
cizde bulundu.

E.G.'nin korkarak 
ağlaması sonucu telaşa 
kapılan sapık korkunç 
emellerine ulaşamadan 
çocuğu evine gönderdi. 
Ancak, şoka giren 
çocuğun olayı evde an
nesine anlatması üzerine 
durum emniyet güçlerine 
bildirildi. Şikayet üzerine 
yakalanan Cumhur 
Barutçu sorgusunda 
suçunu itiraf etti.

Mahkemeye çıkartılan 
sapık, bir hafta önce tah
liye edildiği cezaevine 
yeniden döndü.

Gemlik Belediye Zabıtası 
ceza yağdırdı 

Kasım ayı 
bilançosu

12 milyon lira
Gemlik Belediyesi Zabıta ekiplerinin geçtiğimiz kasım 

ayında yaptığı operasyonlarda 303 işyeri de
netlenirken, 31 işyerine çeşitil sebeplerden 12 milyon 
50 bin lira para cezası verildi.

Zabıta Amiri Hilmi Demirel yaptığı açıklamada, va
tandaşların sağlık ve temizlik haklarına aykırı davranan 
hiçbir işyerinin cezasız kalmadığını belirterek, etiketsiz, 
ruhsatsız, fuzuli işgal, yanlış etiket, pislik, sağlık kar- 
nesiz, etiketsiz, hafta tatili ruhsatsız, izinsiz satış ve 
park yasağına uymayan esnafa ceza kesildiğini söyledi.

Zabıta Amiri Hilmi Demirel, kesilen 12 milyon 50 bin 
liralık cezain 11 milyonun encümence verildiğini, kalan 
1 milyon 50 bin liranın ise maktu olarak kesildiğini bil- 
dirdi.

TEŞEKKÜR
Gazetemizin ofset olarak yayın yaşamına başlaması 

nedeniyle bizleri kutlayan başta

Sayın Kaymakamımız
Orhan IŞINa

Kurum ve kuruluş temsilcilerine, değerli okurlarımıza, 
teşekkürü bir borç biliriz.

GEMLİK KÖRFEZ GAZETESİ
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Spor-Toto kurumundan 
amatör kulüplere yardım

Spor-Toto teşkilatının başlattığı amatör spor kulüplerine 
forma ve eşortman yardımı için Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanı Şükrü Erdem tarafından pilot bölge seçilen 
Bursa'da bu yardımlara ilk olarak Gemlik'te başlandı.

Önceki gün Gemlik'te bulunan 7 adet amatör futbol 
kulübüne 16'şar adet forma ve eşortman takımı DYP İlçe 
Başkanı Yüksel Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerince tes
lim edildi. DYP'li yöneticileri sırasıyla gittikleri Gemlik 
Sümerspor, Gemlikspor, Umurspor, Kurşunluspor, 
K.Kumlaspor, K.Kumla Yalıspor ve Armutluspor'un 
yöneticilerine bu formaları teslim ettiler.

Forma ve eşortman takımı teslim töreninde kulüplerin 
başkan ve yöneticilerine açıklamalarda bulunan DYP İlçe 
Başkanı Yüksel Yıldırım, Spor-Toto teşkilatının amatör 
spor kulüplerini teşvik amacıyla başlattığı yardımlara, 
Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in 
desteğiyle ilk olarak Bursa'da başlandığını belirterek, 
Bursa'da da yardım için Gemlikln öne alındığını söyledi. 
Yıldırım, amatör spor kulüplerinin kalkınması için 
hükümetin tüm imkanlarını seferber edebileceğini belirtti.

Gemlikspor ile 
Oyak Renault 
yenişemedi 0-0

Ayağımıza gelen
kısmeti kaçırdık

□
 Pazar günü Gemlik sahasında oynana, Gemlikspor-Oyak Re

nault karşılaşmasında, güçlü rakibini yenemeyen Gemlikspor, 
ayağına gelen kısmeti göz göre göre kaçırdı. Gemlikspor'un uç 
oyuncuları ellerine geçirdikleri fırsatları beceriksizce har
cadılar. Cemal KIRGIZ

________
İlçe GençlİKİ

ve Spor 1
Müdürlüğü'ne 

beklenti:
Burhan

Arıkan'ın 
asaleti K

bekleniyor
_ ... _ ... Ö

BAHAR 
MEFRUŞAT
İthal tül ve güpür-perde 

korniş ve çeyiz çeşitleri ile 
hizmetinizdeyiz

ŞÜKRÜ BUZLU
Dereboyu Yeni Pazaryeri Irmak Sokak No: 17 

Tel: 51 36 156 GEMLİK

Geçtiğimiz hafta. Yıldı- 
rımspor'a çarpılan Gem
likspor, grubun güçlü ekip
lerinden Oyak Renault'u da 
elinden kaçırdı.

Gemlikspor önceki gün 
Gemlik Sahası'nda oyna
nan karşılaşmada her iki 
ekip de orta saha müca
delesi verirken, yakalanan 
gollük pozisyonlarda etkili 
olamadılar. İlk yarıda 
konuk ekip Oyak Renault 
daha derli toplu gözüktü. 
İkinci . yarıdaki Gemlik- 
spor'un baskısı sonuç ver
medi Ev sahibi Gernlik- 
spofun ileri uç oyuncuları

ellerine geçirdikleri 
fırsat-ları beceriksizce
değerlen-diremezken, 
Oyak Renault defansının 
gününde oldu-ğu görüldü.

Karşılaşma 0-0 sona 
erdi. Karşılaşmanın orta 
hakemi Salih Türktunç ta
rafsız ve başarılı yöneti
miyle göz doldurdu.

ORHANGAZİ:0-O.RENAULT:0
SAHA: Gemlik
HAKEMLER: Salih Türktunç (3), Mehmet Eren (3), Suat 
Bıçak (3)
GEMLİKSPOR: Nihat (2), K.Gökhan (2), Okan (2), Haşan 
(2), İbrahim (2), Gülbek (2), Ender (2), Kubilay (2), 
(K.lsmail 1), Emin (1), Şenol (1), İsmail (1), (Savaş (1) 
OYAK RENAULT: Sefahattin (3), K.İbrahim (2), Latif (2), 
Mustafa (3), Özkan (2), Kadir (2), Savaş (1), Cemil (2), 
Nusret (2), Hüseyin (1), Selim (1), Emin (2), İbrahim (2).

Gemlik Gençlik ve I 
Spor Müdürü Talat Şa- 
hin'in emekliye ayrılma-, 
sıyla boşalan göreve Bur ' 
han Arıkan'ın asaleten 
getirilmesi bekleniyor. 1

Kestel İlçe Gençlik ve 
Spor Müdürlüğünden 
Gemlik'e vekaleten ata
nan Burhan Arı kan geç. 
fiğimiz hafta ilçemize ge- 
lerek görevine başladı. $

Burhan Arıkan'ın ilçe 
Gençlik ve Spor Müdür
lüğü'ne asaleten atanma
sı için girişimler yürütü
lüyor.
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1994'e birlikte girelim

ATAMER
TURİSTİK TESİSLERİ

Yılbaşı özel programı 
rezervasyonlarına başladı.

Müzik-eğlence ve sürpriz 
dolu gece için yer ayırmada 

acele ediniz.

RezTel:513 45 93- 94

EMRE 
KUNDURA 

Kışlık kösele ve kundura çeşitlerini yeniledi. 
Uğrayıp görmeniz menfaatiniz icabıdır. 

Emre Kundura şıklık, zerafet ve 
elegans demektir.

KALİTEDE GÜVENCE, 
EMRE KUNDURA’DA

Pazar Cad. GEMLİK Tel: 513 41 14

Gemlik'te 
’EV'lenin

Özel Çocuk bahçesi-kapalı 
garaj-bisiklet garajı-kurban 

kesme yeri-gusulhane-eğitim, 
sağlık ve spor tesisleri 

(----- -—*--------------
35 MİLYON PEŞİN-3 

MİLYON TAKSİT-90 M2 
TAMAMI 105 MİLYON-

12 AYDA TESLİM

Gemlik-Kumla ve Armutlu'da 
satılık şahane daireler

YAPRAK TİCARET
Tel: (0224) 512 17 36

PTT Karşısı-GEMLÎK
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Genel-lş’ten tepki
I Ddficiraıı 

Hia. Genel-lş 
*m|) jdiye-lş s

Baştarafı 1. Sayfada
Bursa Şube Başkanı Hüseyin Yaman, Be-

Sendikası'na çatarak, "Belediye-lş Sendikası
(îlhl ’ pneticilerinin iŞÇİden intikam ve öç almak için başlattıkları 
v<<ll |h İndikal kirliliği genel iş

' LskelölanaHi mürarldo ila
ve üyeleri hukuk nezdinde

MmcaŞı mücadele ile bu şantajcı sendikal anlayışı
ıhkum edecektir. Bütün sendikaları işçileri bu sendika

• kirliliği yaratan Belediye-lş'e karşı mücadeleye 
! Içağ|r|y°ruz- Ve kamuoyu önünde bu işçi düşmanı anlayışı 

• 7 ı protesto ediyoruz" dedi.
d 
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özelleştirme, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma, KDV
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izamları, belediyelerdeki işçi alacakları, antidemokratik 
sendika, grev ve toplu sözleşme yasalarının çalışanları 
zor durumda bıraktığını savunan Hüseyin Yaman, Gemlik 
Belediyesinde çalışan Genel-lş'e üye 211 işçiyle birlikte 
düzenlediği basın toplantısında "Sendikaların görevi bu 
saldırılara karşı topyekün dışa dönük mücadele vermektir. 
Ama gelin görün ki, 12 Eylül'de olduğu gibi bugün de ta
belasında sendika yazan bir sendikal anlayış topyekün 
saldırısını Belediye işçisine ve özgür iradesine çevirmiştir. 
Belediye-lş Sendikası hiçbir örgütlenme zahmetine kat
lanmadan ve başka çıkış yolları olmadığından bu sen
dikaya mahkum edilen işçiler, Genel-lş'in faaliyete 
başlamasıyla kendi özgür iradeleriyle sendika seçme hak
larını kullanmışlardır. Bunu içlerine sindiremeyen Be
lediye-lş yöneticileri, antidemokratik yasaların arkasına 
sığınarak intikam almak için Genel-lş'in yetkilerine itiraz 
ederek, işçilerin mağdur olmalarını göze alacak kadar sen
dikal kirliliği yarattı" dedi.

Belediye-lş'in üyelerine şantaj ve tehdit politikası 
güttüğünü öne süren Yaman, "Bizden istifa ederseniz biz 
de bu yola başvurarak sîzleri aylarca toplu sözleşme ya
pamaz duruma getirir ve mağdur ederiz" diyebilecek kadar

Umurbey Sağlık 
Meslek Lisesi açıldı
Baştarafı 1. Sayfada
Umurbey beldesinde yapımı tamamlanan Celal Bayar 

Sağlık Meslek Lisesi DYP Grup Başkanvekili Turhan 
Tayan ve Vali Rıdvan Yenişen tarafından öğretime açıldı.

Devlet-v'atandaş işbirliği ile Umurbey Ortaokulu'nun res
tore edilerek Sağlık Meslek Lisesi'ne dönüştürüldü. Okulda 
120 öğrenci eğitim görürken, 18 öğretmen görev yapıyor. 
Okula 250 milyon liralık harcamayla tıbbi malzeme, araç 
ve gereç alındı.

Geçtiğimiz cumartesi günü Umurbey'de düzenlenen 
törenlere, DYP Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Yılmaz 
Ovalı'nın yanı sıra, Bursa Valisi Rıdvan Yenişen, Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işın, Garnizon Komutanı ve çok sayıda 
siyasi parti temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Törenlerde konuşan Turhan Tayan, Türkiye'de 10 bine 
yakın ebe ve hemşire açığı bulunduğunu belirterek, bu tür 
okulların açılmasıyla sağlık personeli açığınin 
kapatılacağını söyledi.

Bursa Valisi Rıdvan Yenişen de, Bursa'nın yatırım ve 
hizmet açısından çok şanslı bir kent olduğunu belirterek, 
Bursa halkı verilen bu hizmetlere layıktır. Elbirliğiyle daha 
iyiye doğru gitmemiz gerekiyor" dedi.

Gemlik Halk Dansları Folklor Derneğinin gösterileriyle 
renk kattığı törenlerde, konuklar açılıştan sonra okulun 
içini gezerek, yetkililerden bilgi aldılar. Açılış töreni da
vetlilere verilen kokteylden sonra sona erdi.

Mahalle mahalle 
seçmen sayıları

Baştarafı 1. Sayfada 
Demirsubaşı..........: 1418
Orhaniye................:1300 
Kayhan.................. :2097
Balıkpazarı............:1397 
Halitpaşa.................. :86i
Cumhuriyet............:1728
Yenimahalle............1776
Hisartepe...............:2037
Osmaniye..............:9600
Hamidiye............. :11.800

KÖYLER
Adliye...................... : 238
Cihatlı..................,...:348 
Fevziye....................:184 
Mecidiye.................: 188 
Fındıcak.................. :122 
Güvenli.................... :103 
Selimiye.....;  ........:68
Şükriye.....................:192 
Katırlı.......................:356 
Muratoba................. :449 
Haydariye.......-.........:247

BELDELER: Şahinyurdu......... ...... :358
Yeniköy............ .....:287"

Küçük Kumla: Hamidiye............ ......:286
Memi Reis...;.......... ,.:326 Hayriye.............. ......:102
Şükrü Alemdar....... ..:338 Kurtul................. ......:710
Siteler.................... :109i Engürücük......... ..'....:793
Güzelyalı............... ..:850 Kapaklı........... .... .I44j
Armutlu Fıstıklı............... .......757
Karşıyaka.............. ..:719 Narlı................... ..... taç?
Bayı t...................... :1306 . Gençali........ ......:375
Umurbey Büyük Kûmla..... ......:501
Parsbey.......'........... :1461 Karacaali............ ...... :514
Orhaniye......;......... ,.:838 Kurşunlu............ ......:93Ö

ru.„

işçi düşmanı kesilmiştir" diye konuştu.
ı Genel-lş Bursa Şube Başkanı Hüseyin Yaman ko- 
' nuşmasına devam ederken, "Orhangazi'de çalışan işçinin 
ytamamı GenePlş üyesi olmasına rağmen ve bakanlık tes

piti de Genel-lş lehine sonuçlanmasına rağmen yetkiye iti
raz ederek, buradaki işçi arkadaşlarımızın mağdur ol
malarına sebebiyet verdiler. Bu yıl önce Gemlik işçisi, bu 
sendikayı terk ettikleri, şu anda çalışan 216 işçiden 211'i 
Genel-lş üyesi olduğuhatde, bakanlık yetki tesbitini Genel- 
lş lehine vermesine rağmen bu şantajcı sarı sendikal 
anlayış bu yetkiye itiraz ederek Gemlik işçisinden intikam 
[almak .istiyor. Bu davayı da Orhangazi gibi, Bursa gibi, 
İnegöl gibi kaybedeceklerini bildikleri halde bu anla
mışlardan vazgeçmiyorlar" görüşlerine yer verdi.

Marmarabirlik zeytinde 
ara fiyatları açıkladı

leniledi 
bıdır.
re EVSİZLERE

MÜJDE
35 milyon peşin 3 milyon 

taksitle satılık kooperatif daireleri. 
Kayıtlar başlamıştır.

KAPTAN EMLAK
Aynca her bütçeye uygun daire, işyeri, ko-

S operatif arsası, sanayi arsası ve fabrika arazileri
• « KAPTAN EMLAK'ta
ıınr

S
Halka Hizmet, Hakka Hizmettir 

Tel: 513 49 25 - 513 02 16 GEMLİK

jl-M 
106-4*

I
I
s

I

Zeytin alım kampanyasını tavan 200 tane 29 bin, taban 
500 tane zeytine 10 bin lira olarak açıklayan ve atımlara 
başlayan Marmarabirlik Zeytin Kooperatifi, üreticiden ge
rekli ilgiyi bulamazken, atımlarda bareme göre ara fiyatlar 
belli oldu.

Bir haftadır yoğun bir şekilde devam eden zeytin hasadı 
sonucu, tüccar bu yıl üreticiden Birliğe göre daha yoğun bir 
şekilde atımlar sürdürüyor.

Marmarabirlik Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere 
göre, bu yılki kampanyada geçmiş yıllara göre üretici or
taktan tesis adı altında alınan % 2'lik oran kaldırıldı. 
Böylece, kesinti oranı % 12'den % 10'a düşürüldü.

72 Nolu Marmarabirlik Kooperatifi yöneticileri, sezon 
başından beri ortaklardan yaklaşık 60 ton civarında zeytin 
alındığını, bu miktarın önümüzdeki günlerde artacağını 
söylediler.

Marmarabirlik bu yıl 220-460 tane arası kızıl zeytinin 10 
bin liradan, elek altı zeytini ise 5 bin liradan alacak.

Kayısı tipi zeytin 
alım fiyatları

220 
230
240 
250
260 
270 
280 
290 
300
310 
320
330 
340 
350

16.500 TL 
15.900 TL
15.300 TL 
14.700 TL
14.100 TL 
13.500 TL
12.900 TL
12.300 TL 
11.700 TL 
11.100 TL
10.500 TL 
..9.800 TL 
.9.100 TL 

.. 8.400 TL

Gemlik'e 
yeni fırın
İlçemiz modern, bir 

ekmek fabrikasına daha 
kavuştu.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü İstiklal Caddesi'nde 
hizmete- Belediye Baş
kanı Nezih ’ Dimili 
tarafından açılan Uludağ 
Un ye Unlu Mamulleri 
Gıda Sanayii, Gem
liklilerin hizmetine girdi.

Açılışta konuşan Be
lediye Başkanı Dimili, 
"Hızla artan Gemlik nüfu
sunun ihtiyacını karşıla
mak için modern işletme
lerin açılmasından mut
luluk duyuyoruz" dedi.

Her bütçeye^ 
uygun

ADAKLIKLAR
Yıkıntı Kuzu Lokantası

Tel: 413 24 75 Gemlik

İşyerlerinin yıl boyunca en 
etkin tanıtımı takvim ile yapılır

21 YILLIK MÜESSESEMİZ ZENGİN 
TAKVİM ÇEŞİTLERİNİ SUNAR

KAYIP
Orhangazi Nüfus 
Müdürlüğü'nden 
aldığım nüfus 
cüzdanımı 
kaybettim. 
Hükümsüzdür.
Ümit ÖZAYDIN

Yerel Seçimlere Doğru
Baştarafı 1. Sayfada
Sandık başına gittiğimizde, yapacağımız tercihi bir daha 

geri alma olanağımız olmayacak.
Bu nedenie yerel seçimler önemli.
Önemli bir konu da, siyasi partilerin çıkaracağı adayların ni

teliği..
Bence, belediye başkanı olacak adayda öncelikle birikim 

önemli. Dağarcığında iş yapabilme özelliği bulunmalı.
Pratik, yetenekli, dürüst ve namuslu olmalı.
Çağdaş, kültürlü, sosyal, atılgan nitelikler taşımalı.
Güleryüzlü, sevecen, toplumla diyalog kurabilen, halkı ku

caklayan kişi olabilmeli.
7 Kasım Pazar günü yapılan genel seçmen kütükleri 

yazımında Gemlik'te oy kullanacak seçmen sayısının resmi 
olmayan sonuçları 32 bin 238'dir. Beldelerde ise 6 bin 179 
kişi, köylerde ise 8 bin 856 kişi oy kullanacaktır.

Gemlik'in toplam seçmen sayısı 47 bin 273 kişidir.
Yerel yönetimlerde görev alacak adaylar yaklaşık 80 bin 

kişiye hizmet götüreceklerdir.
Bu nedenle yerel seçimler çok önemlidir.

Türkiye'nin en kaliteli takvimleri bizde. 
BİZİ ARAYIN

TEL: 513 17 97
*Takvim *Acenda ^Eşantiyon

KÖRFEZ OFSET

KAYIP
Bursa PTT 
Müdürlüğü'nden 
almış olduğum 
54 75 19 nolu 
çağrı cihazım 
kaybolmuştur. 
Bulanların Gemlik 
Körfez Gazetesi'ne 
getirmeleri rica 
olunur.
Kadri GÜLER

ÇATAK 
GİYİM’DE

MATBAACIIIK ve AMBALAJ SAN'ÂYİ

Gazhane Cad. No: 45 - GEMLİK

ALİ ÇATAK ve OĞULLARI 
Demirsubaşt Mh. Mesudiye Sok.

. Otel Umurbey Altı Tel: 513 20 75 GEMLİK

Gömlekler - Takım elbiseler 
Bay bayan ve çocuk giysileri 

Paltolar - Kazaklar
Deri ve Kot çeşitleri

Fiyatlar görülmeye değer



| Büyük Değişim Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı
|-SİZ SİYASETE KÜSKÜNSENİZ, 

g-SİZ İFLASA GİDEN EKONOMİDEN ENDİŞELİYSENİZ 
g-SİZ PAHALILIĞIN ALTINDA İNLİYORSANIZ, 
g-SİZ BOSNA İÇİN AZERBAYCAN İÇİN UTANIYORSANIZ, 

İl 01 @| 
II ıi
E ll 

II

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0

g-SİZ KIBRIS İÇİN KARAMSARSANIZ,
g-SİZ ÖNCE DEVLET DİYENLERİN SİZİ SOYDUĞUNDAN EMİNSENİZ 
l-SİZ TEMİZ İNSANLARI SİYASETTE GÖRMEK İSTİYORSANIZ, 
ışı
□ SİZ ÖZELLEŞTİRMEYİ TEMİZ ELLERİN YAPMASINI
g İSTİYORSANIZ,
g-SİZ ÜLKENİN KÖTÜ GİDİŞİNE YAKINIYORSANIZ,
l-VESİZ, SİYASETİN TIKANDIĞINA İNANIYORSANIZ, 
İL-VE DE SİZ, ÖNCE MİLLET DİYORSANIZ...
n
El
EJ ~[|]« AYDIN GÜNLERE DOĞRU...
El • YENİ BİR SES - AYDIN MENDERES
El* 
El. 0

El. □ * 
g*

MENDERESLE BAŞLANDI, MENDERESLE DEVAM EDİYORUZ"
AYDIN MENDERES GELİYOR"
GENÇ DEMOKRAT LİDER AYDIN MENDERES"
BU ELİ TUTUN, BU EL MENDERES ELİDİR. BU SESİ DUYUN, BU SES MENDERES SESİDİR"
YENİ AYRILIKLARIN DEĞİL. YENİ BERABERLİKLERİN PEŞİNDEYİZ"
BÜYÜK YÜRÜYÜŞ"
BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİTMEYECEK"
ONURLU, BAĞIMSIZ, ETKİLİ BİR DIŞ POLİTİKA İÇİN BÜYÜK DEĞİŞİM"

— KALKINDIRMAYI HIZLANDIRMAK VE YOKSULLUĞU YENMEK İÇİN BÜYÜK DEĞİŞİM"
S • ESASLI VE KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM KAÇINILMAZDIR.
|5] • YAĞMA EKONOMİSİNE PAYDOSI
□ • BU DEĞİŞİMİ DOĞRU KAVRAMAK VE ONA AYAK UYDURMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOKTUR*
EJ • "MİLLETİN SÖZCÜLÜĞÜNE TALİBİZ"
S • "ÇAĞRIMIZ HERKESE VE HER KESİMEDİR"
□ «TARAFSIZ VE HAKEM DEVLET
□ • HEDEFİMİZ; GERÇEK DEMOKRASİ VE GERÇEK MİLLET İKTİDARIDIR
ü • LİDER ÜLKE - GÜÇLÜ, BÜYÜK TÜRKİYEEl
n . K__ i il
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GEMLİK

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Zincirleme Kazalar Haftası
Geçtiğimiz hafta yağan yağmurla birlikte, zincirleme trafik kazalarında birden 

artış görüldü.
Geçen Çarşamba günü, Galatasaray- Spartak Moskova maçı öncesi, maçı sey

retmek için acele eden özel otolar sürücüleri ilçe jandarma binası önünde birbirine 
girdiler.

Yağmurla birlikte kayganlaşan yolda, bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana 
gelen kazalarda 13 araç birbirine girerken, ölen ya da ağır yaralananın olmaması, 
mucize olarak değerlendirildi.

Yetkililer, zincirleme trafik kazasında_yaklaşık-150 milyon liralık maddi hasarın 
meydana geldiğini, yağışlı havalarda sürücülerin dikkatli olmalarını istediler.

SHP'li Belediye Başkanı Nezih Dimili kükredi Eski fotoğraflarınızı bekliyoruz,.

"Mhnrivı Mm tthMl"
□ Dr. Naci Özokur'un aday adaylığını desteklediğini açıklayan eski İlçe Başkanı 

Erkan Mutman, SHP’deki Başkanlık yarışında taraf olduğunu açıkladı.

| £ SHP Orhangazi örgütünün yemeğinde bir 
■। konuşma yapan Belediye Başkanı Nezih Di-

İ mili, sessizliğini bozdu. Dimili eski İlçe 
| Başkanı Erkan Mutman'ı kastederek, "Ha- 

| . hedan gibi döne döne seçim kaybeden insan 
K' değilim" dedi.

| Dahiliye müteassısı Dr. Naci Özokur ve Nu- 
j, rettin Durmuş'un. SHP İlçe Yönetiminin adayı. 
I olarak Başkanlık yarışıda adlarının kulislerde 
İ dolaşmasından sonra, ilk kez konuşan Nezih 
E Dimili, Başpehlivanlık kemerinin kendinde 
[ olduğunu, aday adaylarının mindere 
j çıkmasını istedi. '

SHP eski ilçe Başkanı Erkan Mutman, 
verdiği cevapta, yerel seçimlerde DYP, ANAP
ve 1 RP'ye 
olmadığını, 
adresini

karşı Dimili'nin şansının 
Dimili'nin halkla Belediyenin
değiştirdiğini iddia

Orhangazi'deki konuşmasında,
etti. 

Beni
"Hanedan" olarak göstermek istiyorsa, 
kendisinin önseçimle Başkan seçilmediğini 
unutmasın. O gün örgütün başında ben 
vardım, kendisi o güne kadar ANAP'a oy 
veriyordu. Başpehlivan örgüttür. O örgüt, onu 
Başkan seçtirdi" dedi. h _ Haberi5. sayfada

I SHPTi Yönetim Dimili’ye
I yeşil ışık yaktı

Gemlik arşivi 
oluşturacağız

Güzel Gemliklinizin dünüyle bugünü arasında köprü 
kurmak için gazeteniz Gemlik Körfez, "Fotoğraflarda 
Gemlik Arşivi" oluşturmak amacıyla bir kampanya 
Başlatıyor.

Her gün biraz daha yok olan eski eserlerin ko
runmasını önleyemeyen ilgililerin, bugüne değin ya
pamadığı bir işi başarmaya çalışacağız. Dünün Gemlikini 
bugün fotoğraflarda yaşatmak için bir arşiv oluşturacağız.

Elinizde eskilerden kalma ilçemizin her türlü değişik 
görüntülerini içeren . fotoğrafların gazetemize 
ulaşmasından sonra, bunların birer kopyalarını alıp, 

.-fotoğrafın kime ait olduğunu arşivimize kaydedeceğiz. 
Yetarî; kaynağın toplanmasından sonra ise, en kısa bir 
zamanda fotoğraflarınızı sergileyeceğiz. Ayrıca, tümüyle 
bir i albüm oluşturup, ofset tesislerimizde bunları ba
sacağız. : s *

Bu nedenle, albümlerinizi yeniden taramanızı istiyoruz. 
Bulabileceğiniz düne ait bir fotoğraf, gelecek için bir ışık 
kaynağı olacağı gibi, geçmişimizin unutulmaması için de 
bir hizmeti - yerine * getirmenin mutluluğunu 

•yaşayacaksınız.’. . . ...
Eski fotoğraflarınızı beklerken, orjinalini sizlere en kısa 

zamanda geri vereceğiz.
Haydi', fotoğraflarda Gemlik arşivini birlikte oluşturalım.-

0 SHP İlçe Yönetim Kurulu Başkanı 
' Mehmet Parlak ve üyeler Ahmet 

Savaş Şenol ile Mehmet Akyıldız, 
yaptıkları açıklamalarda, Belediye 

Başkanı Nezih Dimili'nin Gemlik için 
[yaptıklarının inkar edilemiyeceğini 

söylediler

KISA-KISA

Haberi 3.sayfada.

■ < .KADRİ GÜLER.
HAFTAYABAKIŞ

PEHLİVANLAR MİNDERE
E Belediye Başkanı-Nezih Bimili, cumartesi günü akşamı Or- 
hangazi'de yapılan İlçe Örgüt yemeğinde yaptığı konuşmayla 
dikkatleri üzerine topladı.
'Dimili, konuşmasında 27 Mart 1994 günü yapılacak yerel 
Geçimlerde aday adayı olacağını açıklamamakla birlikte, ra
kiplerine bir çeşit " Hodri Meydan" dedi.
E örneğin, konuşmasında, "Hanedan" dan söz etti. Dernek ve 
Kulüpleri ve Medyayı arkasına almadağını vurguladı.

i Dimili'yi 1960 yıllardan beri tanırım.
' 1877-1979 yıllarında iki yıl CHP Yönetim Kurulu üyeliği 
yaptığım sırada birlikte çalıştık.
[ I979 İlçe Kongresinde, karşı listelerde mücadele ettik. O, 
kongreden bir oy farkıyla ilçe Başkanı olşrak çıktı. Biz, 
Yönetim kurulu üyesi olarak...

Devamı 4. sfayfada

PTT yetkilileri 
elediyeleri uyardı:
I Ankastra 
toksa oturma 
em 
verilmesin
lik PTT Müdürlüğü 

kiiileri, liçe’de telefon 
kelerinin yenilene- 

ğini, inşaat ruhsatı İçin 
hediyeye başvuran va-

aşlardan konut- 
na posta kutusu ve 
astrak oy maların t is-

*3

SHP İlçe Başkanı 
açıklamasında, "Kişisel 

örgütüyle bütünleşmiş Nezih 
başımın üzerinde taşırım" 
Ahmet Şenol ise, "Sayın Dimİl 
yaklaşsın, biz ona* beş 
yaklmaşırız" şeklinde konuştu.

Parlak, 
- olarak 

MlbimiJi'yi 
derken, 

bir adım 
adım

ı : •, ■' A .. . . . ■ • • ■ ■ i
■ Eğit-Sen GemlikTem-

-silciliği birinci olağan 
[, genel kurul; hazırlıklarına 
başladı. İlçe terhsilçcisi. Ab- ■ 
dul.lah Çelik, Kongrenin me-; 
murların sendikalaşmaşında 
önemli'1 bir ivrçe teşkil
edeceğini söyledi. 1

i- "'Haberi 3. sayfada

Emlakçı A. Rıza Salman 
Ayağından Vuruldu

Haberi 5. sf.

Belediye Temizlik
İşçisinin Evi Yandı

Haberi 5.sf.
--------- O--------

SSK Hastanesi Başhe- 
kimsiz kaldı, Mehmet 
Avcılar Urfa'ya atandı.

Haberi 3. sf.o
Gemlik Gümrük Müdürü 
Değişti...

Haberi 3. sf.

Atatürkçü Düşünce
Derneği kuruldu

mü Merkezi Ankara'da bu-
lunan Atatürkçü

Düşünce Derneği Gemlik 
Şubesi Resmen kuruldu. Ydi 
kişiden oluşan Kurucu 
Yönetim kurulu Ankara'dan 
gönderilen evrakları ta
mamlayarak Kaymakam-lığa 
sundu.

Mehmet Çalım, Av. Ali 
- AKsoy, Emine Alkaya, 
Zeki llkörüçü, /Tayfun 
pağde!en,Gülşen Ümmer, 
Esra Dündar tarafından ku
rulan Atatürkçü Düşünce 
derneğine kayıtların 
başlandığı 'açıklandı.

Haberi 2. sayfada

Gazeteci -Araştırmacı Yazar
1 Yılmaz AKKILIÇ Aramızda 

j Gazetecilik yaşamına 1980 ' 
L yılında Gemlik Körfez Ga- 
I! zetesi'nde, "Köşemden" adlı 
I köşesinde başlayan Yılmaz 
I Akkılıç, 1983 yılında Sosyal 
[ Demokrat partileşme , ha- 
| raketinde öncü oldu.

'] Bu çalışmaları 12 Eylül 
i yönetimince yasaklanınca, 
| Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde 
| çalışmaya başladı.
} "Bursa Tarihi", "Atatürk ve 
i Bursa" adlı kitapları 
k yayımlandı. "Kurtuluş Savaşında Bursa" adlı yapıtını yazdı.

Ancak, bu kitap daha yayınlanmadı.
ı Yılmaz Akkınç. Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin bir süre 

'ı başyazarlığını da. yaptı. 1987 yılında Bursa'da yeni yayın 
l yaşamına atılan. Oiay Gazetesi'nde, "Açıkça" adlı köşede 
yazılar yazdı.

r Son olarak M iri-Aralık 1993 tarihleri arasında Yeni 
(Günaydın Gazetesi nde köşe yazılarını sürdürdü.
' Yılmaz Akkılıç'ın usta kaleminden haftalık yazılarını zevkle 
okuyacağız.  '

Hastanesinde 
' Sivil Savunma

Tatbikatı
Gemlik Devlet Has-, 

” tanesinde Sivil Sa
vunma Tatbikkatı yapıldı. 
Sunğipek Fabrikası İtfaiye 
Müdürü Şemsettin Aydın'ın 
yönettiği tatbikata Doktor, 
hemşire ve personel 
‘yangın söndürme ko
nusunda eğitildi.

Çevre Bakanı Rıza Akçalı İlçemize geldi
"Türkiye’yi vizyona taşıyacak
insanlar DYP’de”
AriArİ£*x7İ£m ı§ Aday Adayları,^ I 
Söylemler ve ' 

Basın I
Necati Kartal'ın § I 
yazısı 2. Sayfada .

Haberi 5. sayfada I

A DlSKe bağlı kısa adı Tüm Bel Sen plan, Belediye 
“ işçileri sendikası, BeletiBye Başkanı Nezih Dimili*yi 

makamında ziyaret ederek grevli toplu sözleşmen son* 
dikal hakların uygulanmasını istediler.

■ Belediye Başkanı Dimili sendikacılara kendisinin ya
salara karşı taraf olduğuı u, ancak, memurun ve işçinin 

yanında olduğunu söylet i. Dimili, Belediye Meclisi’nin 
memurlara yakacak ve yiyece t yardımında bulunduğunu da
hâtîrlaftî. Haberi 3. sayfada

Çevre Bakanı Akçalı, Gemlik DYP 
” İlçe Merkezi'nde yaptığı konuşmada 

çevre çalışmalarında kullanılmak üzere 
belediyelere araç verdiklerini söyledi.Haberi 2. sayfada

SİYASET OKULU
DYP, KADINLARI VE GENÇLERİ SîYASET 

KONUSUNDA EĞİTİLMEK ÜZERE PARTİ 

OKULU AÇIYORMUŞ...
LAFj..
SİYASETİN OKULU MU OLURMUŞ...
ÇARIKLI ERKAN-I HARPLER NE GÜNE...
ONLAR GETİRMEDİ MÎ SÎZLERİ BUGÜNE...
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Aday Adayları 
Söylemler ve Basın

Necati KARTAL
"daha iyi hizmet için ... partisinden adayım". Bu ge

lenekselleniş açıklamayla ortaya çıkan (ama iyi niyetli hiz
met, ama popülizm) içsel niyetinin ne olduğunu bil
mediğimiz aday adaylarına her geçen gün basın ve 
kulislerde rastlamaktayız.

Bir kısmı gerçekten hizmet üreteceğini varsaymakta, bir 
kısmı ise parti içi (kişisel veya hizip) problemlerden ortaya 
çıkmakta.

Henüz adaylar net olarak sahnede olmayıp, hizmet prog
ramını kendi parti ve delegelerine açmış değildir, bu an
lamda program ve söylemlere ilişkin eleştirilerimizi adaylara 
yönelik somutlamamızın olanakları yok. Ancak; bu noktada 
basına, mesleki ve sosyal kitle örgütlerine önemli işler 
düşmektedir.

Basının birkısmı açısından adayların şahsına ya da ku- 
rumuna saldırmak daha cazip bir yöntem haline gelmiştir, 
(büyük (I) gazete ve gazetecilik budur!) Sosyal ve mesleki 
örgütler ise, "çamurdan olsun, ama biz .elirleyelim" 
mantığıyla aday belirlemede nüfuz kullanma ihtiyacı 
ötesinde bir yaklaşım sunmamaktadır.

Oysa ki; yerel .azda sorunların tespit edilip, aday veya 
aday adaylarına bu doğrultuda perspektif sunulması ge
rektiren, ortaya çıkan programı veya şahsı eleştirmek, 
bugüne değin sonuç vermedi, vermeyecektir.

Basının merkezi düzeydeki gazetelerine böyle bir işlev 
yükleyemememize karşılık, yerel bazda faaliyet yürüten 
basın ve meslek kuruluşlarına bu tip görevler düşmektedir, 
kanaatindeyim.

Zaten edilgen olup, sorunlarını ve çözüm yollarını bil
meyen ve bilmesi de istenmeyen Halkımız; eh şaşalı fa
aliyeti yürüten, isim olarak fazla kirlenmemiş ve mantığına 
uygun partili adayı ilahlaştırıp, oyunu vermekte, sonra (ne 
aradığını bilmediği) sorunları yapılmıyor diye, 5 yıl aynı oy 
verdiği adaya küfür etmektedir.

Aşağıdan, program konusunda zorlaması gelmeyen bir 
Halkın varlığından zaten hoşnut olan politik mekanizmalar; 
basın, mesleki ve sosyal kuruluşların bu doğrultuda, baskı 
ve perspektif sunmamasından da 'etkilenerek; ya çök 
kalıplaşmış, ya da gelir ve diğer olanaklarla asla yerine gel
meyecek programlarla ortaya çıkmaktadırlar...

"...Programa kim bakar...", "bol reklam ve merkezi 
düzeydeki eğilim yeterlidir...." mantığı egelmenlik 
kurmuştur adaylarla... (Hatta hizmete talip bir adayımız, 
haftalardır tam sayfa reklam faaliyetine başlamış du
rumdadır.)

Medyada çok. görünmek, ve şaşalı sözler söylemek
sonuç getirecekse eğer, vay halimize... 

O halde,
Öncelikle basın olmak üzere, mahalle sakinlerinden 

Muhtarlarına, mesleki ve sosyal kitle örgütlerinin üye ve- 
temsilcilerine kadar elbirliği ile yerel sorunlarımızı araştırıp 
bulalım.

Çözüm yollarına kafa yoralım, önerelim. Adaylara somut 
programlar hazırlattıralım, bunu yapamayanların aday bile 
olamayacaklarını gösterelim. Bu doğrultuda görüş ve 
önejileri olan herkesin ilgisini bekliyoruz.

TEŞEKKÜR
Demeğimiz’in açılış töreninde

bulunarak bizleri onurlandıran değerli
büyüklerimize, sayın konuklarımıza. 
İnegöllü hemşerilerimize teşekkürü

borç biliriz.

Inegöllüler Tanıştırma ve 
Yardımlaşma Derneği 

Yönetim Kurulu

SATILIK DAİRELER
2. KORDON'DA

▲Kaloriferli
▲ Hidraforlu

▲ Asansörlü
▲ Isıcamlı

▲ Isıyalıtımlı
▲ Gömme banyolu

▲ Parkeli
▲ 140 m2 alanlı

ERKULLAR ÎNŞ.
AhmetDufaTMeydanı, ErcekPasajı 

Kat 1, Tel.: 5132731 - 5134488

GEMLİK KÖRFEZ |
Haftalık Siyasi Gazete |

YIL:21 SAYI: 991 |
Sahibi ve Sorumlu Müdür: Kadri GÜLER 

Haber Müdürü: Cemal KIRGIZ
İdare Merkezi: İstiklal Cad. Gürçay Pasajı

Tel: 5İ3 47 97 GEMLİK |

Basıldığı Yer: §
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi 

Gazhane Cad. No: 45 Tel: 513 17 97 GEMLİK |

Çevre Bakam Rıza Akçalı ilçemize gel 
"Türkiye'yi vizyona taşıyaq 

olan insanlar DYP'dedir"
İstanbul'dan Bursa'ya ge

lirken ilçemize uğrayan Çevre 
Bakanı Rıza Akçalı, DYP'ye 
uğrayarak, partililerle görüştü, 

s DYP İlçe Başkam Yüksel 
Yıldırım, Umurbey Belediye 
Başkanı Pars Dönmez ve İlçe 
Yönetim 1 Kurulu üyeleri 
tarafından Karsak Boğazı'nda 
karşılanan Çevre Bakanı Rıza 
Akçalı, İlçemiz DYP binasında- 
yaptığı konuşmada Hükümet 
Programı ve çamışmalar 
hakkında bilgi verdi.

Yerel seçimlere çok az bir 
süre kaldığını’ belirten Bakan 
Akçalı, "İktidar olmanın yükleri 
var.. Ancak, yapılacak iyi bir
çalışmayla 
azaltılabiliriz, 
seçimlere

bu yük
İyi adaylarla 

hazırlanırsak
başarılı oluruz." dedi.

DYP'li milletvekillerinin is
tifalarını vererek ÂNAP'a 
geçmelerinin, partilerine bir şey

günlerde neticelendiğini 
lirterek, Fransa ve AlmanyJ 
PKK'yı terör örgütü ol; 
tanımalarının ve sınır dışı J 
meleri için harelj k 
geçmelerinin başarı olduğu i 
söyledi. Akçalı, "Daha i 
kadar verdiği tanklarla PKy 
saldırılamayacağını 
söyleyerek bize ambargo, i 
gulamaya kalkan Alman | 
bugün PKK'yı durdurma yfl 

yürütmektedir" dedi.
Hükümet olarak en öna I 

programlarının' vergi yasas 
çıkartarak kısa sûn 
özelleştirmeye ağırlık verin 
olduğunu öne süren Akç 
Ana Muhalefet partisi G; 
Başkanı Mesut Yılmaz'a 
çatarak, "Bugün Türkiye’yi, 
yona taşıyacak insan 
DYP'dedir. Mesut Yılmazı 
parti dönemindeki i

kaybettirmiyeceğini 
gulayan Akçalı, 
dağılmanın söz 
olmadığını söyledi.

yapısında. Çaü
. vur- 

DYP'de 
konusu

ANAP Gençlik 
Komisyonu'ndan 
yerli malı atağı

ANAP Gençlik Komisyonu 
üyeleri Yerli Malı Haftası ne-
deniyle 
dağıttılar 

Dün, 
Kemal 
ANAP’li

öğrencilere

ilçemizin 
ilkokuluna

meyve

Namık 
giden

gençler, yanlarında
götürdükleri 10 kasa mandalina 
ve elmayı öğrencilere, 
dağıttılar.

Komisyon Başkanı mehmet 
Dinç, "Yerli Malı Haftas"na çok 
önem verdiklerini belirterek, 
herkesin olabildiğince yerli malı 
kullanmasını, böylece Türk 
Ekönomisi'ne de katkımızın 
daha fazla olacağına 
inandıklarını söyledi.

ANAP Gençlik Komisyonu 
üyeleri, Namık Kemal 
llkokulu'nun. eksikliklerini de 
saptayarak, okula en kisa za
manda yardımcı olacaklarını

Çevre Bakanı olarak tüm 
Belediyelere çevre
çalışmalarında kullanılmak
üzere araç verdiklerini bildiren 
Akçalı, çevre sağlığı ko
nusunda Bakanlık ve Hükümet
olarak duyarlı 
vunudu.

Dış politika 
hakkında da

olduklarını. sa-

ve PKK terörü 
görüş bildiren

Rıza Akçalı, hükümet olarak 
yapılan ikili ilişkilerin geçtiğimiz

görünümüne karşın vizyonu 
mayan bir insandır. DYP içuı 
daha iyileri var" diye konuştu

Daha sonra Gemlik'te ya 
yapmakta olan Radyo 24 ı 
özel radyo istasyonuna d 
Akçalı, burada yafl 
konuşmada da, hükümet pl 
ramı ve bakanlık çalışnfl 
hakkında bilgi verdi. 1

Rıza Akçalı daha sonraı 
ceyi geçirmek üzere Geni 
kayınpederi Adem Uzunla 
evine gitti. Akçalı, 1 
Bursa'da daha önce belli o 
programını gerçekleştirdi. ;

| GAZETE İLANLARI KAZANDIRIR

i

* 
*
* 
* 
* 
*

OLAY
SABAH
BURSA HAKİMİYET
MİLLİYET
CUMHURİYET
HÜRRİYET GAZETELERİNDE

i. | İlan ve reklamlarınız için bizi arayın.

I KÖRFEZ REKLAM
Tel: 513 17 97 GEMLİK

4-

S®- BDP’DEN •
İLAÇ TOPLAMA KAMPANYASI

SEVGİLİ GEMLİKLİLER
SÎZ DE BİR HAVAİ KURTARABİLİRSİNİZ... 
EVİNİZDE KULLANMADIĞINIZ İLAÇLARI 

"İLAÇ TOPLAMA KAMPANYA”MİZA 
, GETİRİNİZ.

ECZACI IN LEMESINDEN SONRA
KULLANILABİLİR OLANLARI YOKSUL ve 

İHTİYAÇ SAHpî HALKA DAĞITACAĞIZ.

TEL: 514 20 48

BDP
GEMLİK ÎLÇE TEŞKİLATI
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Bir anketin 
düşündürdükleri

Cemal KIRGIZ

27 Mart 1994 mahalli yerel seçimlere tam yüz üç gün 
kaldı. Tüm yurtta olduğu gibi, siyasi partiler ilçemizde de 
harekettik göstermeye başladı.

Siyasi partilerin büyük bir bölümü şu an iç hesaplaşma 
yaşıyor. Her partide Belediye Başkan aday adayları ile 
Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyeliği aday 
adaylığı için kulisler her geçen gün giderek artış 
gösteriyor. Fakat her ne olursa olsun tüm siyasilerin 
kafasını meşgul eden en önemli konu, 28 Mart 1994 Pa
zartesi sabahı ilçede, beldelerde, ilde ve Türkiye ge
nelinde ortaya çıkacak olan tablo...

Şu anda, tüm siyasileri bu merak konusu sardı. DYP ve 
SHP koalisyonu devam ettirebilecek ve eldeki be
lediyeleri koruyabilecek bir sonuç alacak mı?

Yoksa ANAP, RP, DSP, CHP, BDP, MHP, BBP ve 
diğerleri bu koalisyonutehdit edecek oy potansiyelini bu
labilecek mi?

İşte bu merak konusunu geçici olarak giderebilmek için 
GALLUP, KAMAR, KONDA ve PİAR gibi büyük kamu 
oyu araştırma kuruluşlarının yanı sıra, bölgesel anketör 
kişi ve kuruluşlar da kamu oyu yoklamalarına başladılar. 
İlçemizde de yayın hayatını sürdüren 3 radyomuzdan biri 
ile değerli bir gazeteci ağabeyimiz de bir süre önce ilginç 
bir kamuoyu araştırmasına giriştiler.

Ortek olarak bastırılan bin 500 adet matbu kağıtta, an
kete katılacak kişilerin tanıtımına ayrılan yerin yanı sıra, 
bundan önceki seçimlerde hangi partiye oy verildiği, 
bugün seçim olsa, hangi partiye oy verileceği, 27 Mart 
mahalli yerel seçimlerde hangi partinin Belediye Başkan 
adayına oy verileceği gibi ilçedeki nabzı gösterebilecek 
somlar yeralmakta.

Anketin son_bölümünde ise, daha renkli bir konuya 
değinilmiş. "Bugün seçim olsa Gemlik'te hangi par* 
tinin milletvekiline oy verirsiniz?" Gerçekten ilginç bir 
konu. Ancak, şu anda tüm partiler ve partilerde aktif 
görev alan siyasiler ile vatandaşlar, mahallî yerel 
seçimlere kilitlendiğinden, bu soruya verilecek yanıt 
ancak atmasyon olur.

Bir de emrivaki yapılarak ve hatta reklam yapılarak, 
"Gemlik'li İşadamı ve Güzel Nakliyatın sahibi Faruk 
Güzel Bursa 2'nci seçim bölgesinde ANAP'tan mil
letvekilliğine adaylığını açıkladı. Seçim olsa, Faruk 
Güzel'e oy verlrmlslniz?" denmiş.

Sayın Faruk Güze.l hepimizin bildiği gibi, tüm Gem
liklilerin tanıdığı, iyiliksever bir insan.

Ancak, "Bugün seçim olsa, hangi partinin mil
letvekili adayına oy verirsiniz" sorusunun ardından 
özellikle isim verilerek, "Faruk Güzel hakkında ne 
düşünüyorsunuz" denmesi, ortada fol yok yumurta yok
ken, Faruk Güzel'i yıpratmaktan.başka bir işe yaramaz.

Üstelik, bu anketten haberi olan ve Genel Seçimler 
yaklaştığında aday adaylığını açıklayacak olan değerli 
bir büyüğümüz de, "Kardeşim, bu yerel seçim anketi 
mi? Genel Seçim anketi mİ? Ya da Faruk Güzel lanse 
edilmek için yapılmış bir oyun mu, yoksa yıpratılmak 
İçin bir düzen mi? Anketçiliğin de bir kuralı, yeri 
vardır..." diye tepkisini dile getiriyor.

Kimisi de anket kağıdının altında yazan kişi ve ku
ruluşun yerine "Acaba, bu anketi şimdiden Faruk Bey 
mi hazırlatıyor diye sesli düşünmeye başladığını 
söylüyor.

Ne diyelim, hayırlı olsun. Biz, şimdiden anketi ya
panlara ve tüm siyasi partilerimize başarılar diliyoruz. 
Umarız halka inen ve halkla birlikte yaşayan, kısaca,- 
Gemlik için çalışacak olan kazanır diyoruz.

Genel Kurul'a katılımın yüksek olması bekleniyor
Eğit ■ Sen kongreye gidiyor

Eğit-Sen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sen
dikası Gemlik' Temsilciliği, II. Olağan 
Genel Kurulu'nu yapmaya hazırlanıyor. 
Gemlik'te ilk kez bir memur sendikası, ilçe 
seçim kurulu denetiminde seçimlere gi
diyor.

18 Aralık Cumartesi, Gazi İlk Öğretim 
Okulu salonunda yapılacak olan II. Genel 
Kurul toplantısında .» çoğunluk 
sağlanmadığı taktirde, Genel kurul, 25 
Aralık günü toplanacak.

Bilindiği gibi, ilk memur sendikaları -1990 
yılında kurulmuş, bugüne kadar hükümetin

sendikal hakların nasıl kullanacağı' ko
nusunda yasal düzenleme yapmamış 
olması nedeniyle, sendikalar güç durumda 
kalıp, yasal hakları kısıtlanmıştır.

Gemlik'te ilk memur sendikasının genel 
kunjr yapmasının önem'- '^taşıdığını 
Şöyteyen Gemlik Eğit-Sen Şube temsilcisi 
Abdullah Çelik, "Memurlardı, sendikalaş
masında kongremiz bir ivme kazanacaktır" 
dedi.

Gemlik Eğitsen'in Genel kuralu'na 
yoğun katılım olması bekleniyor. ----------------------------=

PTT yetkilileri Belediyeleri uyardı...
oturma

«V izni verilmesin
belirterek, be

lediyelerin inşaat oturma izni verirken, posta 
aramayı zorunlu

Gemlik PTT Müdürlüğü 
yetkilileri, önümüzdeki 
günlerde, yeni şebekenin 
yapımına başlanacağını 
kaydederek, ankastrası ol
mayan binalara ruhsat vo* 7 
rilmemeslni istadiler^r 4''

Bina sahiplerince, an- 
sistem|nin|| 

yapılmaması sonundaO 
p mevcut abone lerlnyeni <' 

şebekeye aktarılmasıhÜJ.y' 
mümkün olmadığını bi0H 
diren

yaptırılmadığı,^' 
; taktirde telefonü^^^y 
i şebekede çalışmaz di® 

ruma geleceklerdir^"An- 
kaatralar yapılıncaya

kadar telefonlar
çalıştırılamaya-caktır" de
diler, Belediyelerin inşaat 
ruhsatı verirken aradığı 
elektrik projesi olayını an
kastrede 
rekt iğini 

fÇKatlı 
kapısı

da araması ge- 
soyleyen yet-

binalarda giriş 
içinde daire 

görp posta ku-
tuşu yoksa ve ankastra 
bulunmuyorsa o binalara 
oturma î^nl ve
rilmemelidir. Üstelik İmar 
kanünuM^^^MjnİİİİOs 
rağmen bu izin be
lediyelerce maalesef ve
rilmekte" diye konuştular.

inegöllüler 
dernekleşti

İnegöllüler Derneği Ge
mlik Şubesi hizmete açıldı.

Önceki gün, GemiİkTe^ 
mizlik İşleri Müdürlüğü
yanında bulunan 46*; 
kaöerinde açılışı ‘ yapılan 
İnegöllüler

-Başkanı 
Dıysak,

Sabahattin 
yaptığı

SSK Hastanesi
Başhekimsiz Kaldı

Mehmet Avcılar 
Urfa 'ya Atandı

A SSK Gemlik Hastanesi Başhekimi 
Mehmet Avcılar, Urfa Devlet Has

tanesi Genel Cerrahi Uzmanlığına 
atandı. SSK Hastanesi'nin açılışından 
beri Başhekimliği görevini yürüten 
Avcı'nın yerine vekaleten Başhekim 
Yardımcısı Çocuk Hastalıkları Uzman* 
Neşet Ciğerci bakacak.

A SSK Hastanesi'nde yapılan 
açıklamada, Kuruma bağlı si

gortalıların Doğurri Sağlığı 
Yardımlan'na başlandığı, SSK Has
tanesi'nde alacağı olan sigortalıların 
SSK'ya başvurmaları istendi.

M.thsan Turgut
Göreve Başladî

Gümrük Müdürü - 
Değişti

A Gemlik Gümrük Müdürlüğü'nde atanfSt 
w fırtınası yaşandı. 3 yıldır Gemlik 
Gümrük Müdürlüğü görevini başarıyla, 
yürüten Öken Atayîın Çanakkale Gümrük 
Müdürlüğüne atanmasından sonra bu 
göreve Bursa Gümrükleri 
Başmüdürlüğünde Şube Müdürlüğü 
görevini yürüten Mustafa Ihsan Turgut 
getirildi.

" İki çocuk babası Mustafa Ihsan Tur

gut'un göreve başlamasından sonra uzun 
yıllardır ilçemizde görev yapan Gümrük 
Memurları Şemsettin Pekcanlı, Yener 
Pazar, Cengiz ve Nihal Ünal da Bursa

Bosna Hersek’e yardım kampanyası
a Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Bosna Hersekleki müslümantara yardım amacıyla ülke 
" çapında başlatılan yardım kampanyasına ilçemizde de katılım başladı.
Gemlik Müftülüğü tarafından yürütülen yardım kampanyası çerçevesinde bugüne kadar 8 ton 
zeytin, 52 teneke zeytin yağı, 85 teneke turşu ve MİNA Yağ Sanayi tarafından 1280 kg. çiçek 
yağı verildi. İlgililer, yardımların devam ettiğini ve isteklilerin müftülüğe başvurmasını is-

Jediier.

TURYAP

açıklamada, Gemlik'te 2 bin 
100 Inegöltü'nün
yaşadığım vurgulayarak, 
"Bursa ve çevresinin en 
büyük derneğini biz kurduk. 
Üye kayıtlarımız de-vam 
etmektedir" dedi.

Başkanlığın Sabahattin 
^Dıysak'ın yaptığı derneğin 
yönetim ktırulu üyeliklerine 

San, Mustafâ Ka- 

<an Şen, Mus
tafa Yön, Osman Alper ve 
Ahmet Kanyılmaz getirildi.

Devlet 
Ö^stanesi'nde 

hemşire kalitesi 
yükseldi

Gemlik Devlet Hastanesi 
Başhekimi Doktor Vedat 
Ökter, Devlet Has
tanesi'nde görevli
hemşirelerin. mesleki ko
nularda seviyelerinin
yükseldiğini soy ji.

Başhekim "Mer, Devlet 
Devlet Hastanesi’nde 
görev x>apan ,1T per-' 
sone! ı Sağlık Meslek 
Lisesi sınavlarında 
başarılı olarak Mes'ek 
■Lisesi Mezunu . ■ ul- 
duRİârînı/ Yüksek 
Hemşirelik sınavlarına 

i giren 9 hemşireden 
4'ühün de başarılı 
öldüğünü vurgüla'dı.

Ökter, şu .. '-fa ön li
sans programına devam 
eden 24 hemşirenin bu
lunduğunu da be
lirterek, "Gemlik Devlet 
H ;'S!rmesi sıradan bir

EMLAK BİLGİ BANKASI GEMLIKTEMSILCILIGI

TURYAP;

TURYAP;

TURYAP;

Aha ve satıcı, bulunduğu kentten aynlmaksızm herhangi bir yerden emlak 
ahp satabilir.

Aha ve satıcıyı iyi niyet ve güvenle karşı karşıya getirip, el sıkışmalarını 
sağlamakla görevlidir.

Türkiye çapında 200’ü aşkın temsilciliğiyle aha ve satıcının emlak üzerinde 
Satma-Alma-Kiralama, kat karşılığı inşaat anlaşması, ekspertizgibi 
konularda sidere yardıma olma amacı ue kurulmuştur.

Temsilciliklerine gelin, bir telefon ücreti karşılığında bütün emlak 
sorunlarınıza çözüm bıdahm.

TURYAP • GemtikTemsilciliği,AhmetDuralMeydanı,ErçekPas(nı
’ Katl'de, 5134488,5132731,5130222 no.lu telejbnlarımızlahiznıetbıizdeyiz.

TURYAP;

ı . -
SAYGILARIMIZLA

TURYAPGEMLİK
TEMSİLCİLİĞİ
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S.S. Gür-İŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 1994 yılı Olağan Genel Kurulu 2 Ocak 1994 Pazar 
günü Saat 10:00'da Halîtpaşa mahallesi Atatürk İlkokulu Salonu'nda 
yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilmediğe taktirde 9 Ocak 1994 günü aynı yer ve 
saatte yapılacaktır. Tüm ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmaları 
önemle rica olunur.

Yönetim Kurulu
2. Başkan Başkan

Ahmet AŞÇI Mustafa GÜREL

S
İ

§ GÜNDEM:
1. Yoklama ve açılış

$ 2. Divan teşkili ve saygı duruşu
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

Ş 4. Denetçi Kurulu faaliyet raporunun okunması ye görüşülmesi
5. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası.
6. Yönetim ve Denetim Kurullarının asil ve yedeklerinin seçimi ve 

Ş görev sürelerinin tesbiti.
7. Arsa alımı şekli ve bununla ilgili bedel tesbiti.
8. Alınacak arsa ile ilgili sözleşmelerin yapılması, alınacak üye 

x sayının belirlenmesi, projelerin yaptırılması, gerekli tapu 
işlemlerinin yaptırılması ve Kooperatifin hesap defterlerini tutacak 
bir muhasebeci.ile anlaşma hususunda Yönetim Kuruluna yetki -ve- 

x rilmesi.
9. inşaatların hangi usulle yapılacağının karara bağlanması.
10, Harcirah, Yollukların tesbiti, muhasebeci ücretinin tesbiti gelir. 

x gider bilançosunun aidatlara göre görüşülerek tesbit edilmesi.
11. 1994 yılı Bütçesinin görüşülerek tesbiti.

T2. Çalışma programının tesbiti.
N 13. Dilek temenniler ve kapanış.

KONGRE İLANI
Eğit- Sen Gemlik. Temsilciliği I. Olağan Genel Kurulu 

18.12.1993 Cumartesi günü Gazi İlk Öğretim Okulu Sa
lonu'nda yapılacaktır..

Gündem:
1. Açılış. Saygı duruşu.
2. Açılış konuşması.
3. Misafirlerin konuşması.
4. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunuşu.
5. Denetleme Kurulu çalışma raporunun okunuşu.
6. Yönetim ve denetimin şıklanması.
7. Yönetim, denetleme, disiplin ve Şube delegeleri seçimi.
8. Dilekler ve kapanış.
Not: Çoğunluk sağlanamadığı taktirde, Genel Kurul toplantısı 

25 Aralık 1993 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Duyurulur.

YÖNETİM KURULU
İşyerlerinin yıl boyunca eı 

’ etkin tanıtımı takvim ile yapılı
21 YILLIK MÜESSESEMİZ ZENGİN 

TAKVİM ÇEŞİTLERİNİ SUNAR
Türkiye'nin en kaliteli takvimleri bizde. 

BİZt ARAYIN
TEL: 513 17 97

"Takvim *Acenda "Eşantiyon

KÖRFEZ OFSET

T.Ç.
Gemlik icra Dairesi

I Dosya No. 1993/134. T.

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞĞÜNDEN İCRA DAİRESİNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Tapu sicilinin Pafta: 19, parsel: 1681'de kayıtlı 232. M2 miktarındaki arsa niteliğinde 

imarı bulunmayan Gemlik Kurşunlu köyü, köy içi mevkiinde kain taşınmaz bilirkişi tarafından 
m2'sinin 100.000 Tl.'den toplam 23.200.000.TI.

Kıymet taktir edilmiştir.
Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Satış şartları:

1— Satış 28/1/1994 Cuma gün saat 14.00'dan 14.20'e 
kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma süreliyle 
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75'ni 
ve rûçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunun ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 
bedelle alıcı çıkmazla en çok artıranın taahüdü baki kal
mak şaıiiyle 7/2/1994 Pazartesi günü aynı yer ve sa
atlerde ikinci arıtrmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu 
miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın 
taahüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen 
müddet sonunda en çök artıran ihale edilecektir. Şu kadar 
ki, artırma bedelinin, malın tahmin edilen kıymetinin 
%40'ını bulması ve isatış isteyenin alacağına rüchanı 
olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan 
başka, paraya çevirme ve paylaştırma masrafını geçmesi 
lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi 
düşecektir.

2— Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin 
%20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli 
bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. 
Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü 
geçmemek özerine mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale 
pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş ver
giler satış bedelinden ödenir. K.D.Vergidl alıcıya,aittir.

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gay

S.S. Beş Damla Konut Kooperatifı'nin yıllık Olağan Genel 
Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 16. 01. 
1994 Pazar günü saat 13.00'de Hamidiye Mahallesi, Gazhane 
Caddesi Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Lo- 
kali'nde yapılacaktır.
Tüm üyelerimizin anılan yer ve saatte hazır bulunmaları önemle 
rica olunur.

yönetim kurulu

Sayfaı

• KADRİ GÜLER»

gibi

GENEL KURULA DAVET

konuşmanın ardında yatan

Örnek No. 64

ve Yönetim Kurulu Üyesi 
bu oluşumu hazırlamakla

İlçe 
Par-

Sonra istifa etti...
1979 kongresini Dimili ekibi kazansaydı ve 12 Eylül 

olmasaydı, sanırım Milletvekilliğine aday olacaktı.

Başkanı Erkan Mutman 
kardeşi Nusret Mutman'ı 
suçluyor...

Orhangazi yemeğinde 
gerçek bu...

Mutmanlar'ı "Hanedan" olmakla suçluyor.
Başpehlivan kendisinin olduğunu, kemeri belinde 

taşıdığını, rakiplerin meydana çıkmasını istiyor.
Anladığım kadarıyla Dimili, koşulların oluşmasını 

beki iyo r. ■__

KONGRE İLANI
S. S. GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE 

KEFALET KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
Sayın Ortaklarımız,
Kooperatifimizin 1993 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 

Ocak 1994 tarihinde rastlayan Perşembe günü saat 13.00'de, 
Kooperatifimizin Merkez Binası Dernek Satonu'nda, aşağıda 
yazılı gündem gereğince yapılacaktır.

Bu toplantıda ekseriyet temin edilmediği taktirde, ikinci top- 
lantı aynı gündem ile 22 Ocak 1994 tarihine rastlayan Cumartesi 
günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Ortaklık cüzdanınızla beraber toplantıya iştirakileriniz rica 
olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1. Açılış, Başkanlık divan seçimi, Saygı duruşu,
2. Kooperatifin Başkanının açış konuşması,
3. Çalışma raporlarının okunması,
4. Hesap raporlarının okunması,
5. enetim kurulu raporlarının okunması,
6. Raporların müzakeresi ve onaylanması.
7. Yönetim.ve Denetim Kurullarının ibrası.
8. 1994 yılı tahmini bütçesinin okunması.
9. Ana sözleşmemizin 7-8-10-14-41-43-52 maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında karar alınması. •
10. Dört yıl görev yapmak üzere, 7 asil Yönetim Kurulu 

üyesiyle 7 Yedek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimleri.
11. Dilekler ve kapanış.

GÜNDEM.;.—.——
1= Açılış, Divan Heyeti seçimi ve Saygı duruşu.
2“ Yönetim Kurulu maliyet raporunun okunması
3= Bilence ve geiir-gider farkı cetvelinin okunması.
4- Denetim Kurula raporunun okunması.
5- Genel Kurula okunan Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, 

"BÎTan’ço, gelir-giaer farkı cetveli ve Denelim Kurulu ~ ~ 
raporunun müzakeresi kabulü veya reddi hakkında ayri 
ayn karar alınması.

6- Yönetim Kurulunun ibrası.
7- Denetim Kurulunun ibrası.
8- Yönetim Kurulunun, asil ve yedek üye sayısının görev 

süresinin tesbiti ile asil ve yedek üyelerinseçimi.
9- Denetim Kurulunun asil ve yedek üye sayısının görev 

süresinin tesbiti ile asil ve yedek üyelerin seçimi.
-10 - Yeni döneme ait çalışma programının ve tahmini bütçenin 

hazırlanması.
11-Ortaklık ödentilerinin tesbiti.
12- Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler ve huzur hakkında 

görüşülmesi ve karara bağlanması.
13- Dilek ve Temenniler.

rimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddiaların^ dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize "bildirmeleri lâzımdır. Aksi taktirde hak
ları tapu sicili., ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç 
bırakılacaklardır.

4— İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak 
suretiyle ihalenin feshine sebep, olan tüm alıcılar ve ke
filleri teklif ettikleri7bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden 
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt 
faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil 
olunacaktır, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden 
alınacaktır..

5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği tak
tirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6— Satışa iştirak eden şartnarneyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkada bilgi 
almak isteyenlerin 1993/134. T. sayılı dosya numarasiyle 
Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İĞ. If. K. 126)
(*) İlgililer tabirinde irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İcra Müdürü 
Mühür ve İmza

Yönetmelik Örnek No : 27

HAFTAYA BAKIŞ

pehlivanlar mindere
Baş tarafı 1. sayfada

Ama, siyasette gelişmeler herkesin istediği 
gelişmiyebiliyor.

Dimili, 1978'li yıllarda CHP'nin en genç 
Başkanıydı. En güzel konuşan İlçe Başkaniydı. 
tinin muhafazakar kanadında göz dolduruyordu...

12 Eylül, politikada çok şeyi alıp götürdü.
Solda "muvazaa" partileri kurduruldu. Sonra, j 

SODEP denemesi, seçimlere sokulmamalâr... SHP'nin ' 
kurulması...

1981 yılından 1989 yılına kadar Dimili sol siyasetten 
uzak durdu.

1984 seçimlerinde, belki ANAP'a oy verdi.
Sonra, yerel bir gazetede haftalık yazılar yaparak, ' 

politikaya yeniden ısınmaya başladı.
Yazı yazdığı gazete sağ tandanslıydı ama, o, si

yasi dönüşümünü soldaki SHP'den yaptı.
Mart 1989 yerel .seçimleri, SHP'nin aynı zamanda 

Dimili'nin zaferiyle sonuçlandı/Bu zaferde en büyük 
pay İlçe örgülünündü. Parti örgülünündü...

89'dan sonra yerel yönetimi kazanan SHP örgütü ile 
Belediye yönetiminin arası açıldı.

Dimili,.örgütün isteklerini dinlemek istemedi.
"Dışarıdan yönetilmem",dedi.
İlçe Başkanı Erkan Mutman ile arasına kara kedi 

girdi.
Başkan örgütü itti, Mustafa Küçüksipahi'yi tercih etti.
Küçüksipahi, Başkan ile Örgüt arasında kaldı.
Parti örgütü Belediye'de kadrolaşmayı önerdi, 

Başkan reddetti.
Parti ile Belediye arasında köprüler kısa zamanda 

yıkıldı.
Bu kez Başkan, partisinden çok muhalefete yaklaştı:
Şimdi aradan tam 5 yıl geçti.
Parti örgütü, Dimili'yi gözden çıkardı. Yeni 

arayışlara girdi.
Doktor Naci Özokur, bu arayışların sonucu olarak 

ortaya çıktı.
Politikaya bulaşmamış, yıpranmamış, yeni bir isim.

İyi tanınmış bir kişilik...—
__ İşte sorun bundan sonra başladı. Dimili, eski İlçe

Koşullar uygun olursa, Başpehlivanlık yarışına so
yunacak.

Ya olmazsa!..
O zaman, bu yarışa bir başkasını sokabilir.
SHP'deki Başkanlık kavgası kızışacağa benziyor.
Dimili, "Ben İsmet İnönü'nün öğrencisiyim" der 

hep. Demek çizmenin içinden tilkiler çıkacak.
—Bekleyelim de görelim.

GEMLİK MEMUR VE EMEKLİ MEMURLAR ;
KULÜP DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

KONGRE İLANI
Memur ve Memur Emeklileri Derneği'nin yıllık Olağan I 

Genel Kurul Kongresi 02.01.1994 Pazar günü, saat 14.00'de | 
dernek lokalinde yapılacaktır. Ekseriyet sağlanamadığı tak
tirde, ikinci toplantı 09.01.1994 , saat 14.00'de aynı yerde 
yapılacaktır.

Tüm üyelere duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1 - Açılış ve divan teşekkülü.
2- Saygı duruşu.
3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının 

okunması ve aklanması.
4- Yeni yönetim ve denetleme kurullarının seçimi.

KONGRE İLANI
Bursa Verem Savaşı Derneği Gemlik Şubesi'nin yıllık genel 

kurul toplantısı 29., 12. 1993 Çarşamba günü saat 13.30'da 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde, 5 Ocak 1994 tarihinde 
aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Bütün üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1. Genel Kurül'un açılışı ve gündemin okunması
2. Başkanlık divanı seçimi
3. Şubenin 1993 yılı çalışma ve denetçi raporunun 

okunması
4. Raporların tartışılıp onaylanması
5. önetim Kurulu'nun ibrası
6.1993 yılı bütçesinin okunması ve tartışılarak 

oylanması
7. Dilek ve temenniler
8. Kapanış.
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Nezih Dimili Orhangazi’de kükredi: 

"Pehlivanları, 
mindere

bekliyorum
Sosyal Demokrat Halkçı Partide yerel seçimlerin

yaklaşmasına 101 gün kala ,aday adaylığı mücadelesi 
kızışırken, oklar karşılıklı olarak atılmağa başlandı.

Uzun bir süredir konuşmayan SHP'li Belediye Başkanı Nezih 
Dimili, Orhangazi de ilçe örgütünce düzenlenen yemekte yaptığı 
konuşma da kendini Başpehlivan ilan etti ve rakiplerini mindere 
davet etti..

Dimili, konuşmasında, eski ilçe Başkanı Erkan Mutman'ı "Ha- 
nedan"a benzetmesi üzerine, bu kez,Erkan Mutman da Dimiliyi 
sert bir şekilde eleştirerek, " Ö'nun Belediye Başkanı olarak 
seçtiren bizleriz.1989 yılında örgütün başında ben vardım. Ken
disi önseçimle aday olmadı, örgütün terciğiyle aday seçildi. 
Başkan oldu. Ancak, örgütüne, halka belediyenin yolunu unut
turdu” dedi.

SHP'de Doktor Naci Özokur'un Belediye Başkanlığı için 
adının İlçe Yönetimi tarafından ortaya atılmasından sonra, 
geçtiğimiz hafta yine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin 
Durmuş da yönetim,kadın, gençlik ve işçi komitelerinin desteğiyle 
Belediye Başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı. 
Açıklamalar üzerine uzun süredir aday adaylığı konusunda hiç 
konuşmayan Belediye Başkanı Nezih Dimili sessizliğini bozdu.

Dimili Orhangazi'de verilen İlçe yemeğinde, özetle şunları 
söyledi:

'Belediye Başkanlığı seçimleri yaklaşırken, kimse şunu unut
masın ki, Başpehlivanlık kemeri bende. Ben kısbetimi çıkarmış 

.değilim. Sırtımı ne Hanedana, ne Dernek ve Kulüplere da
yamadım. Er meydanındayım. Parti içi demokrasiye saygımdan 
dolayı aday adayı olacak pehlivanları mindere bekliyorum.

Parti içinde Belediye Başkanlığına layık bir aday bulunana 
kadar tek söyleyeceğim şey, gönlünden mindere çıkmasını arzu 
edenlerin ortaya çıkmalarıdır. Onlar ortaya.çıktıktan sorjra, aday 
adayı olup olmıyacağımı açıklayacağım.”

Belediye Başkanı Nezih Dimili'nin Orhangazi'deki yemekte 
konuşmasında, örtülü olarak eski İlçe Başkanı Erkan Mutman'ı 
“HANEDAN" olarak suçlaması üzerine, gazetemize bir açıklama 
yapan Erkan Mutman, şunları söyledi:

• 'Sayın Nezih Dimili, konuşmasında, eğer "Hanedan" olarak 
beni ve ailemi kasdetdiyse, ona söyleyeceklerim var.

Kendisi, partimizden Belediye Başkanlığına aday âdâyı 
olduğu zaman, bir başka aday adayımız olan Ferdi Çam ile 
arasında örgütümüz terciğini kendisi yönünde yaptı. Kendisi, 
önseçimsiz partimizden aday seçildi. Bize adaylığı için çok rica 
ve ısrarda bulundu. O dönemde, partinin başında ben vardım.

Bilindiği gibi, Gemlik'teki sosyaldemokrat hareketin içinde 
Sayın Dimili hiçbir zaman yer almadı. 12 Eylül'den sonra yapılan 
seçimlerde ANAP'a oy verdiğini her yerde söyledi. SHP'nin ku
ruluşunda da hiçbir mücadelesi bulunmadı. Böyle olmasına 
karşın, kendisini partimizden aday yapıp, 39 yıl sonra sos- 
yaldemokratlara Gemlik'i iktidar yaptık... O günlerde, partinin ve 
örgütün başında ben vardım? Unutmasın. O zama, hanedan 
değildim de, şimdi mi oldum? Gece gündüz çalışıp, 39 yıl sonra 
Gemlik'te SHP'li bir kişiyi Belediye Başkanı seçtirdiğimizi, parti 
örgütü, Sayın Dimili ve Gemlik halki iyi bilirler.

Bugün, aynı performansı Sayın Dimili için göstermiyeceğim. 
SHP İlçe Örgütü'nün de göstermiyeceği kanaatindeyim. Partiyi 
daha ileriye götürebilecek aday bugün । için bence Dr. Naci 
Özokur'dur. Parti içinde ön seçim yapılır da Naci Özokur da aday 
adayı olursa, benim tercihim, Ozokur'dan yana olacaktır.

Sayın Dimili'nin 5 yıllık Başkanlık döneminde parti örgütü ve 
halk, Belediye'nin adresini unuttu. Belediye'nin kapıları halka ve 
örgüte kapandı.”

Şir güreşle başpehlivan olunmayacağını sözlerine ekleyen 
Erkan* Mutman, "Bu konuşmayı bir Belediye Başkanına 
yakıştıramadım, daha doğrusu yadırgadım. Yemekli bir top
lantıda, aday adayı olacakları küçük düşürücü sözleri kendisine 
hiç uygun görmedim. SHP'nin adayı Dr. Naci özokur olursa 
DYP, ANAP ve RP'nin yanında başarılı olacağımıza inanıyorum. 
Bu kişiyle Gemlik'te seçimi kazanacağımıza, inanıyorum, 
özokur'un yanında genç, dinamik, emekçiden yana bir kadro ku- 
rulursa, zafer kaçınılmazdır" dedi.

Tüm Bel Sen’den Dimili’ye 
toplu sözleşme isteği

Tum Bel Sen Bursa Şube başkanı Zeki 
Büke ve Gemlik Şube Başkanı Mustafa Tarz- 
sever, Belediye başkanı Nezih Dimili'yi zi
yaret ederek, Belediye'den grevli toplu 
sözleşmeli sendikal haklarının uy
gulanmasını istediler.

. Tüm Bel Sen Bursa Şubesi adına, Nezih 
Dimili ve basına yapılan yazılı açıklamada, 
3 yıldır devam eden sendikal mücadelede 
aşama kaydedildiğine değinilerek, çeşitli 
mücadele ve eylemlerle örgütlü sendikal 
güçlerinin kanıtlandığı vurgulandı.

Bursa Şube Başkanı Zeki Büke ve 
yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, "Hak verilmez alınır il
kesiyle kurduğumuz sendikalarımıza karşı 
uygulanan yasakçı anlayış ye keyfi baskılara 
karşın bizler "Tek taraflı zamma hayır. 
Hedef toplu sözleşme" tavrımızdan ödün 
vermeyeceğimizi her yerde haykırdık. 
Başbakanlık genelgelerinde bile sendika ve 
toplu sözleşme yapma hakkımızı kabul 
etmek zorunda kalan hükümet cephesi me
murların haklı ve meşru taleplerine gözlerini 
kapamaya ne zamana kadar devam de- 
bilecek, hükümeti altına imza koyduğu Grevli 
toplu sözleşmeli sendika hakkımızı kabul 
eden uluşlarârası sözleşmelere ve Ana
yasaya uymaya çağırıyoruz. Sayın Belediye 
Başkanı Nezih Dimili'yi de bizimle masaya 
oturrnaya çağırıyoruz" (ilenildi.

Bugüne kadar Gaziantep'le başlayan ve 
22 Belediye'de uygulamaya konulan Toplu 
Sözleşme anlaşmasıyla, önlerinde engel 
olmadığının kanıtlandığım bildiren Büke, 
"Kuruluşumuzdan bu yana söyledik. Toplu 
sözleşme yapmanızın hukuksal engeli yok
tur, dedik. Anayasa'nın 90'ıncı maddesi 
İLO'nun 98'inci maddesi dayanıklarımızdadır 
dedik. Örgütleme mücadelemiz sonucu ola
rak İLO'nun 87 ve 151 sayılı maddelerini 
Meclis'te onaylattık* diye konuştu.

Sendika yetkililerini dinleyen Nezih Dimili, 
yasalar çerçevesinde elinden geleni yap
maya çalışcağını. öne sürerek, "Biz Belediye 
meclisi'nden memurlarımız için yakacak ve 
giyecek yardımı maddesini geçirdik. Sîz
lerden bir teşekkür beklerdim. Bu yüzden çok 
üzüldüm. Fakat ben, hukuki açıdan tarafım. 
Memurumun, emekçimin yanındayım" diye 
konuştu.

Sendika yönetim kurulu üyeleri de, 
Görükle belediyesinde toplu sözleşme 
anlaşmasının yapıldığını hatırlatarak, "Bu 
durumda . siz toplu sözleşmeye 
yanaşmadığınız için size kınama yazısı 
göndermemiz gerekirdi" dediler. Yazılı 
açıklama bitiminde tekrar söz alan Nezih Di
mili, "Sîzlere önümüzdeki 1 ay içinde cevap 
vereceğim. Gereğini yapmaya çalışacağım. 
Fakat ben yasalar çerçevesinde hareket ede
rim" şeklinde konuştu..

Emlakçı
A. Rıza Salman 

ayağından 
vuruldu

İskele meydanında 
bulunan bir birahanede, 
geçtiğimiz hafta pa
zartesi günü beraber İçki 
içtikleri arkadaşı sabıkalı 
Ahmet Ballandı ile henüz 
anlaşılamayan bir ne
denle tartışmaya 
başlayan Ali Rıza Sal
man, kavga büyüyünce 
dışarı çıktılar. Burada 
silahını çeken Ballandı 
tarafından vurulan Ali

। Rıza Salman, Gemlik 
Devlet Hastanesi'nde te
davi altına alındı.

Olaydan sonra kaçan'
Ahmet Ballandı’nın aran
masına devam edilirken, 
hastanede tedavi altında 
bulunan Salman, yapılan 
sorgulamasında kendini 
yaralayanı tanımadığını 
söyledi. Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, olayı 
öğrenmeye çalışırken, 
kaçan Ballandı'yı da ara
maya devam ediyorlar.

Temizlik
Devlet Hastanesi’nde 

Sivil Savunma Tatbikatı
Gemlik 

tanesi'nde, 
Savunma 
tarafından 
Savunma 
ilgi gördü.

Gemlik 
Başhekimi 
Ökter ve

Devlet Has- 
Sunğipek Sivil 

Müdürlüğü 
yaptırılan "Sivil 

Tatbikatı" büyük

Devlet Hastanesi
Doktor Vedat 

Hastane Müdürü

tarafından gerçekleştirildi.
Tatbikat öncesi, Hastane 

doktor, hemşire* ve per
soneline yanma, yangın 
çeşitleri ve söndürme me- 
todları hakkında bilgi veren 
Şemsettin Aydın, yaptığı

Elektrik ve 
yangınlarının 
söndürülmesinde 
kimyevi toz
bondiyoksitli 
söndürme 
(anılması

akaryakıt

su yerine

maddesi

kar- 
yangın 

kul-

açıklamada,
gerektiğini

yanmanın

Hüseyin llerisoy tarafından 
organize edilen Sivil Sa
vunma tabikatı, Sunğipek 
Fabbrikası Sivil Savunma 
Müdürü Şemsettin Aydın

yanıcı madde, oksijen ve 
havanın birleşmesiyle mey
dana geldiğini belirterek, 
"Bu üçlüden biri ortadan 
kaldırılırsa, sönme mey
dana gelir" dedi.

hatırlatan aydın, daha sonra 
başta kurtarma çalışmaları 
olmak, üzere, yaralı taşıma 
ve kimyevi maddeler ile kar
bondioksiti! maddelerle yan
gın söndürme çalışmalarını 
uygulamalı olarak gösterdi.

EVSİZLERE MÜJDE..
35 milyon peşin 3 milyon 

taksitle satılık kooperatif daireleri.
Kayıtlar başlamıştır.____

KAPTAN EMLAK
Ayrıca her bütçeye uygun dâire, işyeri, ko

operatif arsası, şanayi arsası ve fabrika arazileri 
KAPTAN EMLAK'ta

Halka Hizmet, Hakka Hizmettir 
Tel: 513 49 25 - 513 02 16 GEMLİK

1994'e birlikte girelim

ATAMER
turistik tesisleri

Yılbaşı özel programı 
rezervasyonlarına başladı

Müzik-eğlence ve sürpriz 
dolu gece için yer ayırmada 

acele ediniz.

Rez Tel: 513 45 93- 94

KORDON'da 
SATILIK 
DÜKKAN 
Birinci Kordon'da 
kat kaloriferli, 
100 m2 dükkan, 
arabayla takas 
edilir.
Tel.: 5133800

Atatürkçü Düşünce | 
Derneği kuruldu

Genel menkezi Ankara'da 
bulunan Atatürkçü Düşünce i ı 
Demeği Gemlik Şubesi Ku-*j 
ruldu.

Demeğin, Gemlik Şubesi'nin I1 
kurucuları hazırladıkları ev- H 
rakları geçtiğimiz hafta. Kay- '' 
makamlığa sundular. ■'

, Kuruluşundan 3 ay sonra 
Genel Kurul'a gidecek olan 
Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi, Kurucu Yönetim 
Kurulu şu kişilerden oluşuyor: $ 
Mehmet Çalım (Emekli Lise 
Müdürp), Ali Aksoy'(Avukat), 
Emine Alkaya (Ev hanımı), 
Zeki llkörücü (İktisatçı), Tayfun 
Dağdelen (Gemi Mühendisi), ’ 
Gülşen Ürier (Ev Hanımı) ve 
Esra Dündar (Kimya . Tek
nisyeni).,

işçisinin 
evi yandı 
Hamidiye . Mahalle- ! 

sinde meydana gelen । 
yangında tek katlı ahşap | 
ev tamamen yanmaktan I 
son anda kurtulçlu.

Hamidiye mahallesi, 
Ilıca Caddesinde, 
geçtiğimiz hafta-Pazartesi 
günü Temizlik İşleri 
Müdüriüğü'ndegörevli 
Fazlı Kırlak’a ait evde | 
elektrik kontağından I 
çıktığı sanılıyor. ! 
Yangında, evde bulunan 
elektronik eşyaların ' 
büyük bir bölümünün 
yanı sıra , diğer eşyaların 
tamamına yakınının

[ yandığı öğrenildi.
Gemlik İtfaiye

Müdürlüğü ekiplerinin 
büyük çabaları sonucu, 
tamamı yarimaktan kur
tulan evde, yaklaşık 100 
milyon liralık zarar mey
dana geldiği bildirildi. -

ÇATAK 
GİYİMDE

KAYIP
Ankara 
TÜGSAŞ'dan 
aldığım memur 
kimliğimi 
kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Ihsan ÜNSAL

Gömlekler - Takım elbiseler 
Bay bayan ve çocuk giysileri 

Paltolar-^Kazaklar 
Deri ve Kot çeşitleri

Fiyatlar görülmeye değer

ALİ ÇATAK ve OĞULLARI

Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sök.
Otel Umurbey Altı Tel: 513 20 75 GEMLİK <



BDP
MEHMET KAPTAN 

BDP Gemlik İlçe BaşkanıBÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ

Büyük Değişim Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı I
W -SİZ SİYASETE KÜSKÜNSENİZ, «
« -SİZ İFLASA GİDEN EKONOMİDEN ENDİŞELİYSENİZ &
£ -SİZ PAHALILIĞIN ALTINDA İNLİYORSANIZ, §

* -SİZ BOSNA İÇİN AZERBAYCAN İÇİN UTANIYORSANIZ, «
# -SİZ KIBRIS İÇİN KARAMSARSANIZ, #
g -SİZ ÖNCE DEVLET DİYENLERİN SİZİ SOYDUĞUNDAN EMİNSENİZ, | 
« -SİZ TEMİZ İNSANLARI SİYASETTE GÖRMEK İSTİYORSANIZ,
S -SİZ ÖZELLEŞTİRMEYİ TEMİZ ELLERİN YAPMASINI İt
# İSTİYORSANIZ, ' «
H -SİZ ÜLKENİN KÖTÜ GİDİŞİNE YAKINIYORSANIZ, |

H -VE SİZ, SİYASETİN TIKANDIĞINA İNANIYORSANIZ, «
« -VE DE SİZ, ÖNCE MİLLET DİYORSANIZ... f

ÂL • AYDIN GÜNLERE DOĞRU... Âl
Byff • YENİ BİR SEŞ - AYDIN MENDERES 21
tyn • "MENDERESLE BAŞLANDI, MENDERES LE DEVAM EDİYORUZ" 21
7F • "AYDIN MENDERES GELİYOR" 21
jyT • "GENÇ DEMOKRAT LİDER AYDIN MENDERES" m,

• "BU ELİ TUTUN, BU EL MENDERES ELİDİR. BU SESİ DUYUN, BU SES MENDERES SESİDİR" ^1

• "YENİ AYRILIKLARIN DEĞİL. YENİ BERABERLİKLERİN PEŞİNDEYİZ" J1
• "B Ü Y Ü K Y Ü R Ü Y Ü Ş" 7?

W • "BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİTMEYECEK"
W • "ONURLU, BAĞIMSIZ, ETKİLİ BİR DIŞ POLİTİKA İÇİN BÜYÜK DEĞİŞİM"
45* • "KALKINDIRMAYI HIZLANDIRMAK VE YOKSULLUĞU YENMEK İÇİN BÜYÜK DEĞİŞİM"

• ESASLI VE KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM KAÇINILMAZDIR. W
«YAĞMA EKONOMİSİNE PAYDOSI
• "BU DEĞİŞİMİ DOĞRU KAVRAMAK VE ONA AYAK UYDURMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOKTUR" 
•"MİLLETİN SÖZCÜLÜĞÜNE TALİBİZ"

, • "ÇAĞRIMIZ HERKESE VE HER KESİMEDİR"
«TARAFSIZ VE HAKEM DEVLET 
«HEDEFİMİZ; GERÇEK DEMOKRASİ VE GERÇEK MİLLET İKTİDARIDIR
• LİDER ÜLKE - GÜÇLÜ, BÜYÜK TÜRKİYE •’ Âî



K^rfe:
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Gemlikspor Selimspor'a gol yağdırdı: 8-0

Şeytanın bacağını kırdık
Son haftalarda üst üste aldığı başarısızlıklarla taraftarlarını üzeni 

İlçemizin sevilen takımı. Gemlikspor, .bu hafta Bursa 'Hipodrom! 
Stadı'nda Selimspor'u gol bombardımanına tuttu. Gemlikspor- oyun-' 
cularmın başarılı mücadeleleri sonucu, Emin -5 gol atarken, Ender,; 
Gökhan ve Ümit de takımlarına birer gol armağan ettiler.

Karşılaşmada Selimspor'lu Erkan,_ kırmızı kart görünce, takım 10 
kişiyle oynamak zorunda kaldı.

Spordan Sorumlu Devlet Bakanı temel attı

Tribüne ilk hare Eski fotoğraflarınızı bekliyoruz...

| Bin 500 kişinin oturabileceği, 1 milyar 630 milyon liraya çıkacak 
tribün, bir yılda tamamlanacak

Gemlik arşivi 
oluşturacağız I 

fnl'lTAİ f^0mlikimİ7İn Hrmı*ı\/İO hı ırtı ınü orooındo Lftnriı '

f Geçtiğimiz hafta cumartesi günü İlçemize 
gelen Devlet Bakanı Şükrü Erdem» İlçe 
halkına verdiği sözü tuttu. Stada giden Bakan, 

. tribün temeline ilk harcı koydu. Bakan Erdem, 
gelecek yıl için, Gemliklilere verdiği, çim saha 
sözünü tekrarladı.

Gemlik'in spor tesisi bakımından çok geri 
kaldığını da söyleyen Bakan Erdem, "Bunun 
tek sorumlusu ~ yerel siyasiler" dedi ve Ba
kanlığın 1994 bütçesinden, Gemlik'e kapalı 
salon için ödenek ayrılacağını da müjdeledi.

■ Cemal Kırgız'ın haberi 5. sayfada

Güzel Gemliklinizin dünüyle bugünü arasında köprü

Gemlik Eğit-Sen'in Birinci Genel Kurulu toplandı..

Memur toplu sözleşme istiyor
Eeit-Sen Birinci Genel Kurul Toplantısı yapıldı.
Kısa adı Eğit-Sen olan, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası 

(Gemlik Şubesi birinci olağan genel kurul toplantısı, Gemlik Gazi 
ilköğretim Okulu Salonu'nda yapıldı.

Gemlik'te ilk defa bir memur sendikası tarafından yapılan top
lantı, Genel Kurul Divân heyetinin oluşturulmasıyla başladı. 
Divan heyetine Şaban Akbaba, Canan Atay, Hüseyin Özhan ge
tirildi.

Genel Kunıl'da konuşan Şube Başkanı Abdullah Çelik, Gem
lik'te ilk memur sendikası genel kumlunun yapılması sebebiyle 
Eğit-Sen'in ve diğer kamu çalışanları sendikalarının gelişmesi 
açısından büyük önem taşıdığım belirterek, "Eğit Sen dünya 
üzerinde memuru sendikalanmamış üç beş ülkeden biri olma 
onursuzluğunu kırmak, iş kolumuzda çalışanlarımızın eko
nomik, özlük, demokratik, akademik, sosyal ve kültürel so
rumlarına çözüm üretmek, onurlu ve insanca yaşama 
koşullarını yaratmak, dünyanın en pahalı yatırımı olan eğitim 
alanında en düşük ücretle çalışan bizlerin ekonomik haklarını 
en iyi şekilde almak, demokrasinin gereği olan sivil 
örgütlenmeyi sağlamak, toplumsal muhalefeti geliştirmek, 
kapıkulu memur zilıneyetini yıkmak; etnik kökeni, dini siyasi 
inancı, felsefi düşüncesi, cinsiyeti ne olursa olsun tüm eğitim

emekçilerini bir. tek yumr.uk haline getirmek için kuruldu" 
•dedi. •

Sendikaları kurarken kimsenin 'iyi niyetine, şefkatine 
güvenerek yola çıkmadıklarını bildiren Çelik, Eğit-Sen'i kendi 
özgüçlerine güvenerek kurduklarım söyledi. Çelik, "Şimdi de 
toplu sözleşme yapamazsınız, grev yapamazsınız diyorlar. Ya
pacağız. Bilinsin ki, en kısa sürede toplu sözleşme de ya
pacağız, gerekirse grev de yapacağız. Kendimizi buna 
hazırlayalım" diye konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Er s oy tarafından' okunan 
çalışma raporunda da sendikanın ekonomik olarak güç durumda 
olmasına rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü bildirerek halen 10 
milyon 904 bin lira borçlarının olduğu söyledi. -

Daha sonra, seçimklerde tek liste oylandı.
184 üyesi bulunan,Gemlik Eğit Sen Şubesinde sendikaya bağlı 

99 delegeden 70'inin oy kullandığı seçimlerde yeni yönetim oy 
birliği ile kabul edildi.

Buna göre; Yönetim Kurulu Abdullah Çelik, Sabahattin Oktay, 
Erol Eminağaoğlu, Leyla Alıcı, Tahsin İşık'tan"' oluşurken, De
netleme Kurulu'na Kazım Yılmaz, Dursun Mutlu ve Hikmet Alıcı 
getirildi. Disiplin Kurulu ise, Ahmet Yıldıran, Gülseren Güler ve 
Hayati Yamaç'tan oluştu.

kurmak için gazeteniz Gemlik Körfez, "Fotoğraflarda 
Gemlik Arşivi" oluşturmak amacıyla bir kampanya 
başlatıyor.

Her gün biraz daha yok olan eski eserlerin ko
runmasını önleyemeyen ilgililerin, bugüne değin ya
pamadığı bir işi başarmaya çalışacağız. Dünün Gemlikini 
bugün fotoğraflarda yaşatmak için bir’arşiv oluşturacağız.

Elinizde eskilerden kalma ilçemizin her türlü değişik 
görüntülerini içeren fotoğrafların gazetemize 
ulaşmasından sonra, bunların birer kopyalarını alıp, 
fotoğrafın kime ait öldüğünü arşivimize kaydedeceğiz. 
Yeterli kaynağın toplanmasından sonra ise. en kısa bir 
zam and a fotoğraflarınızı sergileyeceğiz. Ayrıca, tümüyle 
bir albüm oluşturup, ofset tesislerimizde bunları ba
sacağız.

Bu nedenle, albümlerinizi yeniden taramanızı istiyoruz 
Bulabileceğiniz düne ait bir fotoğraf, gelecek için bir ışık 
kaynağı olacağı gibi, geçmişimizin unutulmaması için de 
bir hizmeti- yerine getirmenin mutluluğunu 
yaşayacaksınız.

Eski fotoğraflarınızı beklerken, orjinalını sîzlere en kısa 
zamanda geri vereceğiz.

Haydi, fotoğraflarda Gemlik arşivini birlikte oluşturalım.

Usta Kalem 
Yılmaz AKKILIÇ,- 
"Köşemden"1 
sütununda "Yeniden 
Başlamak''yazışıyla haK 
tahk.yâzılarıha} ’ 
başladı. . »
2. sayfamızdan, zevkle oku 
yacaksınız__^_^

Belediye Meclisi 
olağanüstü toplanıyor
• Belediye Meclisi, Başkan Nezih Dİ-
5 inîlfnhı isteği üzerine bugün saat 

10.30'da toplanarak gündemindeki
gmaddeleri görüşecek.
^Meclis gündeminde iki madde yer 

alıyor. İnşaatlarda Yapı Kullanma 
izin Belgeleri sorunlarının -

görüşülmesi ve İmar konuları.

Refah Partisi 
genişletilmiş 

Divan 
toplantısı 

yaptı...
Gemlik Refah Partisi 

Genişletilmiş Divan Top
lantısı geçtiğimiz hafta 
Cumartesi akşamı ilçe 
binasında yapıldı.

RP İlçe Başkanı 
Cemal Aybey'in top-
lantıda

HAFTAYABAKIŞ
KADRİ GÜLER •

Yeniliğe doğru...
I Değerli okurlarım,

Elinizdeki gazete ile dört sayıdır ofset baskılı olarak 
yayınlanıyoruz. Ancak, yeni teknolojiye uyum sağladık di
yemiyorum. Bilgisayar çıkışımızdaki arızalar, baskı ma- 
kinamızdaki hassas ayarların dtizeltilememesi nedeniyle iki 
haftadır gazetemiz elinize geç ulaştı.

, Kısa zamanda- bu teknik zorlukları aşarak sîzlere daha 
içerikli bir gazele sunacağımızı belirtmek isterim.

Yerel Seçim maratonuna girerken, aramıza bir usta ka
lemi, Yılmaz AKKILIÇ'ı da kattık.
■ Akkılıç, bugünden başlayarak her hafta, eskiden yazdığı 
ikinci sayfamızdaki "Köşemden" sütununda sîzlerle birlikte 
olacak.

Yine bu sayımızdan başlayarak, Bursa Hakimiyet ga
zetesinde yıllardır magazin yazarlığı yapan değerli ar
kadaşımız Vicdan Topakta,ş, sîzlere Bursa ve çevresindeki 
Kültür - Sanat olaylarını aktarmaya başladı.

Ofset baskı ile birlikte yeniliklerimizi sürdürmeye devam 
edeceğiz. Gemlik'e yakışır bir yerel gazete' olmanın mut
luluğunu sîzlerle paylaşacağız.

konuşmada, diğer 
tilerin aday adayı 
gasının yaşandığı' 
sırada RP'nin bu

yaptığı

lantıyı

par- 
kav- 

bir 
top-

yapmasının
önemli olduğunu vur
gulayarak yerel 
seçimlerde sandık
başında dikkat edilecek

TBMM Başkam'ndan yardım isteyecek...
Pars Dönmez Ankara'ya gidiyor 
Umurbey Belediye Başkanı Pars Dönmez bugün Ankara'ya 
gidiyor. Dönmez, Ankara'da TBMM Başkanı Hüsamettin 
Cındoruk ile görüşecek. Pars Dönrrjez'in Cindoruktan 
belde için yardım isteminde bulunacağı öğrenildi.

Haberi 3. sayfada

Muratoba Köyü Kooperatifi 
130 ton zeytin alacak

Muratoba Köyü Kalkınma Kooperatifi, kampanya 
süresince ortaklarından tavan 220 taneli zeytine 5bin, 
taban 450 tane olan zeytine. 14 biri lira ödeyerek 130 ton 
zeytin alacağını açıkladı.

Haberi 3. sayfada.

İlk aday Şükrü Kaya Dalkılıç 
Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde bu yıl ilk kez be
lediye kurulacak olan Kurşunlu'da Başkan Aday Adayı 
olacakların adları da duyulmaya başladı. Yalova Be
lediye Başkan Yardımöısı Şükrü kaya Dalkılıç, bunlardan
biri.

Kültür... Sanat.. Kültür... Sanat... Kültür...
Vicdan Topaktasın haberi 4. sayfada

Çift taraflı park, sorun yaratıyor.

Trafik Arapsaçı
İlçemizde şraç

sayışının hızla' artması 
sonucu, trafik de "arap
saçına döndü.

Son günlerde,
îlçemizin önemli cadde ve 
sokaklarında, karşılıklı 
olarak araçları park etme 
sonucu, trafik işlemez, 
hale geldi.

A İstiklal, Orhangazi, 
Gazhane, Pazar cad

deleriyle bir nolu aralıkta 
araçlarını gejişi t güzel 
bırakan sürücüler, , trafik 
akışının durmasına ne
den oluyorlar. Vatandaş
lar, ilgililerden çift taraflı 
araç parkedilmesinin ya
saklanmasını istiyor.

BDP, DSP ve 
MHP'den 

dayanışma 
yemekleri
Büyük Değişim Partisi, 

geçtiğimiz hafta Cumartesi 
günü Âtamer Tesislerimde 
örgüt yemeği .düzenledi.

BDP Bursa İl 
Başkant'nın ve MKK Üyesi 
Cemal Külah.h'nın da 
katıldığı yemeğe, . ka
labalık davetli topluluğu 
yanında, ANAP ve SHP 
İlçe Bâşkanları, Küçük 
Kumla Belediye Başkanı 
Eşref Güre, DYP Yönetim 
Kurulu temsilcileri de 
katıldı.

Gece eğlenceli geçti.
Öte yandan, Milliyetçi 

Hareket Partisi Perşembe 
günü, Demokratik Sol Par
tisi ise Cumartesi günü
akşamı dayanışma

CeyhönAydm 
Rotary Kulübü 
başkanlığına

Haberi 3. sayfada. Haberi 3. sayfada.

GAZI 
GAZİ OĞLU İKEN... 
GAZİOĞLU... 
ŞİMDİ SİYASİ GAZİ... 
EY GAZİ! YOL GÖRÜNDÜ, EYVALLAH 
DEDİ DİYE.,.
OLDU...
YOK YOLUNA GİDEN NİYAZİ...

yumr.uk
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Yılmaz AKKILIÇI YENİDEN BAŞLAMAK
"Gemlik Körfez"deki ilk yazım, sevgili M.Cengiz 

i Göral'dan boşalan bu köşede 26 Temmuz 1980 günü 
I yayımlanmıştı, Türk insanının yaşamak zorunda 
I bırakıldığı o çetin ve acılarla yüklü iki küsur yıl boyunca, 
I "Köşemden" değerli okurlarıma seslenebllme olanağını 
I buldum.
I Şunu kıvanarak söyleyebilirim ki: Türkiye'de basının 
I büyük çoğunluğuyla sesini soluğunu kestiği ve faşizme 
I hayasızca alkış tuttuğu bir süreçte, "Gemlik Körfez", son . 
| derece tutarlı sınav vermiştir. Bunu ben veya biz 
| söylemiyoruz. Maltepe'de onur savaşımı veren aydınlar 
| söylüyor. Kadri ve ben, o dönemde küçücük "Gemlik 

Körfez"le, elimizden geldiğince demokrasi savaşımına 
omuz vermeye çalıştık, karınca kararınca...

Önemli miydi bu? Elbette önemliydi. Çünkü birkaç istisna 
I dışında kocaman kocaman gazeteler ve o gazetelerin 
- şimdilerde yellendikleri zaman mangalda kül bırakmayan 

anlı şanlı yazarları, öğünlerde "beşli çete"nin en 
münasebetsiz yerlerini yalama yârışındaydılar. Gözleri bir 
şeyleri görmüyordu, kulakları fâşizrhin postalları altında ezi
lenlerin iniltilerine tıkalıydı.

Biz, belki de "büyükler"in gözlerine çarpmadığımız için, 
rahatça yazıyorduk gerçekleri; ama onlar bırakın susmayı, 
alkış tutuyoriardı.

Derken 13 Temmuz I982'de Cengiz'in ölüm yıldönümü 
dolayısıyla yazdığım "Susmak" başlıklı yazım, iyi saatte 
olsunların hışmına uğradı. Şöyle demişim o yazının son 

Jfejümünde:
"Rp göreli dinginlik ortamında, hiç kuşkunuz 

olmasın sevgili dostlarım, Türkiye toplumu geleceğir in 
ipek kozasını örüyor sabırla, geçmiş deneyimlerini 

özümseyerek. Bir avuç azınlığın çığlıklarından çok, 
suskunluğun çağıltısını duyuyorum şu sıralarda ses
sizliğin ayak seslerini dinliyorum. Çünkü eğer bilinçl 
bir amaca yönelikse, susmak da bir eylem biçimidir,'

Ve bu "sessiz eylem "imiz dolayısıyla "Gemlik körfez" 
kapatıldı. Kadri ve ben soluğu Gölçük Sıkıyönetim Mah
kemesinde aldık. Yargılandık, mahkeme "susma"yı eylem 
saymadı ama Sıkıyönetim itiraz etti. Askeri Yargıtay, mah
kemenin kararını yerinde bulup onayladı.

» Özcesi bu gazetenin, bu "Gemlik Körfez"in, faşizme 
karşı savaşımda çok küçük, ama onurlu bir yerfvardır...

Aradan bunca yıl geçtikten sonra "Gemlik Körfez"deki 
"Köşemden”, sîzlere yeni baştan seslenme olanağını J 
bulduğum için mutluyum.

Hiçbir zaman "doğru“yu bildiğim savında olmadım, 
olmam da. Ancak, "doğru bildiğini “i her koşulda sa
vunduğum içindir ki, "dokuz köyden kovulmuş"lardan 
sayılırım. Ama bizim gibiler, her zaman bir "onuncu köy" 
umudunu içlerinde taşıriar.

Artık -adı "medya"ya çıkan buson derece etkili ve aynı 
oranda şaşırtıcı "yanılsama dünyası"nda, "onuncu 
köyleri bulmak hayli zor ya !

Bakın, ilhan Selçuk ne yazmış 12 Aralık günlü 
yazısında:

"Medyanın yapılanması demokrasiye ters düşüyor 
Siyaset, ticaret, devlet, medya öylesine iç içe geçti ki, 
gazeteciliğin G'si bile yakında mumla aranacak. İşin 
içyüzünü bilenler, her gün gazetelerdeki hangi haber 
hangi çıkar grubu adına şişirildiğini, hangi yorumun 
hangi holding babasına yarar sağladığını he
saplıyorlar."

Bu gidişe ayak uyduramıyanlar da, "hazan yaprağı" mi
sali oradan oraya savruluyorlar...

I

"Sosyalist Sistem" çöktü ve tek kutuplu "Yeni Dünya 
Düzeni" bütün görkemiyle insanlığın sırtına kurulup otur
du. Bizim gelişme yolundaki demokrasimizin "azgelişmiş 
politikacılar"!, gözü açıl mamış sığırcık yavruları gibi 
dünyanın "yeni efendi"sine yaranma ve yağ çekme 
yarışına koyuldular.

Derken, seçeneksiz sistemin nur topu gibi "faşist 
yavru/'su Moskova'da doğdu ve Hitler bozuntusu Vladimir 
Jirinovski'nin partisi parlamentoya birinci sırada girdi.

Şimdi ne olacak?
Olacağı şu: Daha düne değin, ABD'nin güdümünde Çar 

Boris II. Yeltsin'e şimdi hep bir ağızdan Jirinovski'ye 
küfredecekler. Bencileyin dokuz köyden kovulup da, 
"onuncu köy" arayışına çıkanlar ise doğru bildiklerini sa
vunmayı inatla sürdürecekler.

Evet, yeni baştan "Gönül dolusu merhaba" sevgili 
okurlarım!..

;^xxxxxxx\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>xxx'<
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Mehmet Kâptan Belediye yi lQpa$flM| Xl im a 
” Dimili biraz gMhlmadranı?'"

Büyük Değişim Partisi Gemlik İlçe 
Başkanı Mehmet Kaptan, Belediye 
Meclisi'nin olağanüstü toplantısındas Yapı 
kullanma izin belgelerinin görüşüleceği 
gündeme alınması nedeniyle yaptığı 
açıklamada, "Sayın Dimili, biraz geç 
kalmadı mı?" dedi.

Mehmet Kaptan, gazetemize yaptığı 
açıklamada, Yapı Kullanma Belgesi 
alamayan yüzlerce vatandaşın, yıllardır 
Belediye'nin kapısında inim inim 
inletildiğini, bu yüzden evlerindeki 
elektriklerin bile kesildiğini hatırlatarak 
şunları söyledi: "Belediye Meclisi'nin 
olağanüstü toplantı gündeminde 
bulunan Yapı Kullanma İzin 
Belgelerinin görüşülmesi maddesi 
insanı düşündürüyor. Daha dün, Ân 
Sitesi'nde oturan 300 vatandaşımız 
Belediye'den oturum izni alamadığı için 
elektrikleri kesilerek, karanlıkta 
bırakıldı. Kaymkakamın aracılığı ile 
geçici olarak elektrikleri bağlandı.

BumfrTgibi daha yüzlerce vatandaş 
Belediye'den oturma izni alamadığı 
izçin mağdur durumda. Başkanın 
kapısına gidenler, ya tersleniyor ya da 
Fen İşleri'ne gönderilerek, oyalanıyor. 
Müteahitlerin proje derdi ise bir başka..: 
İnşaat izni için Belediye'ye proje 
bırakan müteahitler aylarca bekletiliyor. 
Buna kimsenin hakkı yok."

BDP İlçe Başkanı Mehmet Kaptan, 27 
Mart'ta yapılacak Yerel Seçimlerde 
partisinin iktidara gelmesi ile Halk- 
Belediye kucaklaşmasının sağlanacağını 
belirterek. "Manastır'da ve Ata 
Mahallesi'nde yıllardır su sıkıntısı 
çeken vatandaşın derdine bugüne- 
kadar çare bulunmadı. Seçimler 
yaklaşınca, Belyediye, suyunu yıllardır 
bağlamadığı bu mahalleleri birden 
hatırhyiverdi. Sayın Dimili biraz geç 
kalmadı mı?" dedi.. Kaptan Nezih 
Dimili'nin şimdiden seçim yatırımına 
başladığını sözlerine ekledi.

bin lira oldu.
Gemlik Fırıncılar 

kooperatifi Başkanı 
Şahin Danış, yaptığı 
açıklamada, Bursa 
Gıda İşverenleri 
Sendikası tarafından 
alınan zam kararının 
geçtiğimiz günlerde 
Gemlik Belediyesi'ne 
bildirdiklerini 
kaydederek, zammın 
onaylandığını söyledi.

Gemlik'te daha 
önce 350 gramı 2 bin :, 
500 liradan satılan < 
ekmek, gramajı’ 
değişmeden .3 bin lira 
oldu. Zamlı uygulama, 
geçtiğimiz perşembe 

I günü başladı.

"Kötü mal alanlar Büro’yâ başvursunlar...”

TSE Gemlik Bürosu açıldı
Türk Standartları Enstitüsü Bursa Bölge- ürünlerinin bozuk çıkması durumundaTürk Standartları Enstitüsü Bursa Bölge
Müdürlüğü Gemlik İrtibat Bürosu açıldı. 

İrtibat Bürosu'nun açılışı münasebetiyle, 
Akıt Işmerkezi ikinci kattaki temsilciliği 

ziyaret eden Kurumun Bursa Bölge 
Müdürü Salih Zeki Mısır, devletin
vatandaşların haklarını koruması 

gerektiğini söyledi. 
Kaliteyi arttırmak ve Türk ürünlerinin 

Avrupa pazarındaki yerini alması amacıyla 
hizmetlerine devam ettiklerini söyleyen 

Mısır, kalite belgesi verdiklerini, tüm

çıkması
kendilerine başvurarak bunun telefisi ■ 
yoluna gidilmesi için çalışıldığını söyledi. 
Tüketiciyi Koruma Derneği ile ortaklaşa 
bazı konularda halkın haklarını aramak 
için mülakatlarda bulunduklarını da
vurgulayan TSE Bursa Bölge Müdürü 
Salih Zeki Mısır,
ufak büyük demeden, her türlü kötü mal 
alanlar kendilerine başvurularak yenisi ile 
değiştirilmesi amacıyla uğraşmalı 
gerektiğini söyledi.

I GAZETE İLANLARII KAZANDIRIR
| * OLAY |
| SABAH |

* BURSA HAKİMİYET |
I * CUMHURİYET |
| * HÜRRİYET GAZETELERİNDE

İlan ve reklamlarınız için bizi arayın. . | 
| KÖRFEZ REKLAM I 

j | Tel: 51317 97 GEMLİK |

FİKRET ?
OTO ELEKTRİK
Yeni düzenlemesiyle oto elektrik 
akü yedek parça servisiyle sizi ere 

hizmet etmekten kıvanç duyar.

TEL: 513 10 01
İstiklal Cd.. İno'lu Aralık, Beceren Apt.. Altı, GEMLİK

BDP’DEN
İLAÇ TOPL AMA KAMPANYASI

SEVGİ Lİ GEMLİKLİLER
SÎZ DE BİR HAYAT KURTARABİLİRSİNİZ...
EVİNİZDE KULLANMADIĞINIZ İLAÇLARI 

"İLAÇ TOPLAMA KAMPANYA"MİZA 
GETİRİNİZ.

ECZACI İNCELEMESİNDEN SONRA 
KULLANILABİLİR OLANLARI YOKSUL ve 

İHTİYAÇ SAHİ BÎ HALKA DAĞITACAĞIZ

TEL: 514 20 48 '
A'..-A!,1

... i BDP
GEMLİ K İLÇE TEŞKİLATI
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SON NOKTA
KAZANMAK

Cemal KIRGIZ

Milyonlarca spermi geride bırakıp, dünyaya gelme 
hakkını elde ederek başlayan insanların kazanma 
savaşı, son nefesi verene kadar devam eder.

Kazanmak, toplum karşısında başarı sağlamak, se
vilen, sayılan, parmakla gösterilen kişi olmak, ayrıcalıklı 
kılınmak, insan doğasında, her zaman belirgin özellik 
gösteren en büyük egolardan biridir.

Bu ego, kurallarına göre kullanıldığında, insanları her 
zaman diğerlerinden başarılı kılar. Fakat, ne yazık ki, bu 
temel dürtü hırsa dönüştüğünde, başkalarının yaşamsal 
hakları çiğnendiğinde, geçici başarılar sağlasa da, so
nunda hüsrana ve yalnızlık duygusuna yol açar.

Önümüzde, 27 Mart yerel seçimleri var. Tüm siyasi 
partiler en iyi adayı çıkarmak, diğer partiler karşısında 
kazanmak için şu anda kendi içlerindeki hesaplaşmayla 
İlgileniyorlar. Öyle görülüyor ki, seçim startları yeni yılın 
ilk aylarında verilecek.

İlk önce Belediye Başkan aday adaylarına 
değineceğim.

Araştırmalarını ve çalıştırmalarını hangi yolla 
yapıyorlar bilemiyorum, fakat hangi partinin hangi aday 
adayına sorarsanız, "Delege de, üye de beni istiyor. 
Tabii ki ben kazanacağım" ya da, "Cemalciğim yani, 
bu da soru mu? Elbette beni seçecekler. Partinin ka
zanması sözkonusu çünkü" şeklinde açıklama 
yapıyorlar.

Özgüven tabii ki iyi bir şey. Ama, bu kadar kendini 
şartlandırıp, daha sonra kazanamamak da var. Bu unu
tulmamalı. Sonra partiye kırgınlık falan başlar. Gideceği 
boyut hesaplanamaz bir sürü sorun ortaya çıkabilir.

Bir de kesinleşmiş Belediye Başkan aday adayları var. 
Parti programları belli olmadığı halde, kimisi "Peh- 
livanlan mindere bekliyorum" diyor. Kimisi, üye 
sayılarından, kimisi, ütopik projelerden bahsederek, "Biz 
kazanacağız" diyor, başka birşey demiyorlar...

Çoksesliliğin, demokrasinin en güzel yanlarından biri 
de bu. Bütün partiler ve aday adayları, tek bir şey için ke
netlenmiyorlar. O da, kazanmak.

Ancak, bizim korkumuz seçimler yaklaştıkça doğan ge
rilimden. Kimilerinin soğuk kanlılığını yitirerek, "Çamur 
at, izi kalsın" taktiklerine başvurması...

Bir de, Belediye Başkan aday adaylarının dikkat et
mesi gereken büyük bir sorun daha var.

Kispette, kemerde, vatandaşta, kazanmak isteyen, ilk 
önce dürüst olmalı. Sonra halkın yanında...

Kazanmak güzel şey, fakat haketmeli. Sonunda kay
betmek de var....

Bu hiç unutulmamalı!

i. Kurşunlu Köyü Mart ayında Belediye olacak... I
îlk aday Şükrü Kaya Dalkılıç... I

Mart 1994 ayında yapılacak olan yerel 
seçimlerde Belediye statüsüne kavuşacak 
olan Kurşunlu Köyüne Belediye Başkanlığı 
için aday olacak ilk kişinin, Yalova Be
lediyesi Başkan yardımcısı Şükrü Kaya 
Dalgıhç'ın olması bekleniyor.

Kurşunlu halkı tarafından çok sevildiği 
öğrenilen Dalkılıç'ın Belediyecilik ko
nusunda birikiminin olduğu, Muhtar Salih

Kayıfın aday adayı olmayacağı ifade edi- i 
llyor.

Şükrü Kaya Dalkılıç'ın sosyaldemokrat i 
bir yapıya sahip olduğu, ancak seçimlerde 1 
seçilebilecek bir partiden .katılmasının söz i 
konusu olduğu bildirildi. Dalkılıç'ın Be- 1 
lediyecilik çalışmalarından dolayı S 
başarılarının bulunduğu, mesleğinin ise iç 1 
mimar olduğu öğrenildi.

Gemlik Rotary Kulübü'nün Yeni Başkanı I 
Ceyhan Aydın Oldu

Gemlik Rotary Kulübü'nün yıllık olağan Genel Kurul toplantısında Ceyhan Aydın 1 
Başkanlığa seçilirken, yeni Yönetim Kurulu da belirlendi.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü Tibet Otel de yapılan haftalık yemekli toplantıda, ’1 
Gemlik Rotary Kulübünün Genel kurulu yapıldı. Genel kurulda 1994-1995 yılı için görev i 
yapacak Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri seçildi.

. Seçici kurul tarafından iki yıllık dönem başkanlığına önerilen Ceyhan Aydın I 
seçilirken, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Teoman Ekim, Kemal Erkul,Doğan Alkaya ,Ali 1 
Mutman,Yunus Kardeştuncer,Yaşar Bektaş,Kadri Güler getirildiler.

Denetleme Kurulu üyeliklerine ise; Bülent Kurt , Aydın Akovalığil, Mahmut So- İ 
laksubaşr seçildi.

Muratoba Köyü Koperatifi 130 ton zeytin alacak
Muratoba Köyü Kalkındırma Ko

operatifi, sezon süresince 130 ton zeytin 
alacak. Kooperatif , bu kampanya da 220 
tane zeytine 45 bin, 450 taneli

zeytine 14 bin lira ödüyor.
Muratoba Köyü Kalkındırma Kooperatifi 

Başkanı Mustafa Samancı, gazetemize 
yaptığı açıklamada, kooperatifin kendi 
malı olan 200 tonluk deposu bulunduğunu, 
bugüne kadar yaklaşık 80 ton zeytin

ı alındığını söyledi.
Samancı, açıklamasında ortaklarından 

* gelecek tüm zeytinlerin alınacağını ve 
peşin ödemede bulunulacağını söyledi. 
Kooperatifin bu yıl ortaklarına gübre ve 
ilaç getirerek ucuz fiyatla satacağını 
söyledi.

Muratoba Köyü Kalkındırma ko
operatifi, köy içinde tüketiciye yönelik bir 

I de market işletiyor.

r Silah yakalatan i 
arkadaşını kurtarmak |

Polis’e rüşvet

Emniyetçe yapılan ope
rasyonlarda halka açık, 
yerler cfiçlîk didik arandı/,, 
ilçenin giriş ve çıkışında 
da araç kontrolleri yapıldı.

Geçtiğimiz hafta, Ma
nastır z MevkHği’nde 
yapılan trafik kont-, 
FOöerinde, yanlarında 
bayan arkadaştan olduğu' 
halde, ticari plakalı araçla 
K.Kumla yönüne doğru 
giden Hail İbrahim Çakır;, 
(31) ve Yusuf Acar. $5}. 
.şüphe üzerine arandılar.

Yapılan aramada
H< İbrahim Çakır'in-
üzerinden 7.65mm.<
çapında Lama marka ta-' 
banca ve 7 adet fişdk 
çıkarken, arkadaşını kur
tarmak amacıyla polisin 
cebine 1 milyon lira koy
mak isteyen Yusuf Acar 
da gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan 
sanıklar, tutuklanarak ce- 

; zaevine kondular,'

Eğitimli beslenme
Emel DURAN

Gemlik Devlet Hastanesi, Hemşire
İnsanoğlunun, 

doğduğu günden itibaren 
çeşitli fizyolojik ihtiyaçları 

vardır. Bunların en 
başından beslenme yer 
almaktadır. Beslenme, 

bilindiği gibi, 
organizmanın ihtiyacı 

olan enerji ve besin 
öğelerinin yeterli ve 

dengeli bir şekilde vücüda 
alınması demektir. Enerji 

Ye besin öğeleri de 
yiyeceklerle sağlanır. 

Fakat yiyeceklerin yemek 
haline gelirken, besin 

değerlerinin 
kaybolmamasına ve 

lezzet anlayışına uygun 
olması gerekmektedir, 

özellikle toolu beslenme 
yapılan yerlerde, bu . 

| durum daha da büyük 
önem taşımaktadır. Toplu 

beslenme, ev dışında 
birçok kişinin, bir arada 

aynı yemekhanede 
birlikte yemek yemesidir.

t lokantalar, huzurevleri, 
silahlı kuvvetler, sanayi 

ve iktisadi kuruluşları, 
yatılı okullar, hastaneler 

bunlara örnektir.
Beslenmenin, her 

yaştaki önemi farklıdır.
Kişinin kendi besin 

ihtiyacını bilmesi, hem 
kendi sağlığı hem de 

toplum sağlığı açısından 
büyük önem taşır. Toplu 

beslenme yapılan 
yerlerde kişiler,

kendilerine sunulan 
yemeği yemekle zorunlu 
bir durumla karşı 
karşıyadır. Bu işle görevli 
olan yetkilinin, yemek 
servisinin nasıl yapılacağı 
ve nelere dikkat edeceği 
hakkında oldukça bilgi 
sahibi olması 
gerekmektedir.

Toplu beslenme 
yapılan yerde, 
malzemenin sipariş 
edilmesi, satın alınması, 
depolanması, 
hazırlanması, pişirilmesi 
ve servise sunulması gibi 
birçok işlemlerden 
geçmesi gerekmektedir.. 
Bu da Kurum Beslenme 
Servisi öroütü tarafından 
yürdütülür. Her kurumda 
bu örgüt-olmadığından 
dolayı, kişilerde yetersiz 
ve dengesiz beslenme, 
muhasebede ise, 
ekonomik kayıplara yol 
açmaktadır. Kurumlarda 
gerçekleştirilen bu 
sistemin başarılı ' 
olabilmesi, örgütün 
yönetim ilkelerine uyması 
ve personelin bilgi, 
becerisine bağlıdır.

• Sonuç olarak, 
beslenmenin hijyenik 
şartlar analımda, yeterli, 
vezlengeli bir şekilde 
gerçekleşmesi için, 
kişilerin hem ferdi, hem 
de toplum olarak 
eğitilmesi gerekmektedir.

Pars Dönmez Ankara’ya gidiyor...
TBMM Başkanı'ndan yardım istiyecek
, Umurbey Belediye Başkanı Pars Dönmez bugün Ankara'ya giderek, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk'tan Belde için.yardım istiyecek.
Umurbey'in büyük bir bölümünün SİT alanına alınması nedeniyle yapılaşmada zor

luklar çekildiğini belirten Belediye Başkanı Pars Dönmez, Belde meydanında yapılacak 
çevre düzenlemesi için parasal sıkıntıların başgösterdiğini belirterek şunları söyledi: "SİT 
Kurul Başkanı Prof. Metin Sözen aracılığıyla TBMM Başkanı Sayin Cindoruk ile 
yapılan görüşmelerde, Meclis bütçesinden Umurbey'e yardım için söz alındığını 
öğrendim. Bunun için bugün Ankara'ya giderek, Sayın Cindoruk ile yüz yüze 
görüşeceğim ve beldem için gerekli maddi yardım isteminde bulunacağım" dedi.

Polis, evine baskın yaptı 

Sabıkalı kaçak 
yakalandı

Arkadaşı İsmail 
Çakıcı'yı İskele Meyda- 
nı'nda tabanca kurşunuyla 
yaralayan Mehmet Ali 
Yaşar (31) yakalandı.

Polisin adam yaralama 
suçundan aradığı Mehmet 
Ali Yaşariın Osmaniye 
Mahallesi Şehit Mehmetçik 
Sokakta ev kiraladığını 
saptayan emniyet güçleri, 
geçtiğimiz hafta yaptıkları 
baskında, Yaşar*) 7.65 
çapındaki silahıyla birlikte 
ele geçirdiler,

Emniyetçe Savcılığa 
sevkedilen Mehmet Ali 
Yaşar, çıkarıldığı mah
kemece tutuklandı.

TURYAP
EMLAK BİLGİ BANKASI GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

Ahmet Dural Meydanı, Erçek Pasajı Kat 1, GEMLİK 
TEL.: (224) 5134488 - 5132731 - 5130222

TURYAP ; Ahcı ve satıcı, bulunduğu kentten ayrdmaksızm herhangi bir yerden emlak
ahp salabilir.

Ahcı ve satıcıyı iyi niyet ve güvenle karşı karşıya getirip, el sıkışmalarını 
TURYAP; sağlamakla görevlidir.

Türkiye çapında 200’ii aşkın temsilciliğiyle aha ve satıcının emlak üzerinde 
TURYAP ; Satma-Alma-Kiralama, kat karşılığı inşaat anlaşması, ekspertizgibi

konularda sizlere yardıma olma amacı ue kurulmuştur.

Temsilciliklerine gelin, bir telefon ücreti karşılığında bütiin emlak 
sorunlaruııza çözüm bulahm.

TURYAP • GemlikTemsilciliği, Ahmet Dural Meydanı, Erçek Pasajı
’ Kat l'de, 5134488,5132,731,5130222 no.hı telefonlarımızla hizmetinizdeyiz,

/ • '

TURYAP ;

SİYGHARIMIZLA
TURYAP GEMLİK 

TEMSİLCİLİĞİ
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]s IRültür... Sanat.. Kültür... Sanat...Kültür... Sanat... Kültür... Sanat.
Hazırlayan: Vicdan TOPAKTAŞ

"Fermanlı Deli Hazretleri" ilgi görüyor
Musahipzade Celalin yazdığı "Fermanlı Deli Hazretleri" 

adlı oyun ile perdelerini açan AVP Devlet Tiyatrosu, bu 
sezon büyük ilgi görüyor

Yılmaz Onay'ın yönettiği oyunda, Fermanlı Deli Haz
retlerini, Emine Gümüşkaya oynuyor. Oyunda, Zafer Önal, 
Ahmet Somers, Hikmet Orhun, Zeki Ercan, Gülyüz Tolga, 
Melike Aydınoğlu rol alıyorlar.

Eski Dilin korunduğu oyunda, komedinin yapısındaki 
şaşırtıcı sağlamlığı ve zekice ustalığı da günümüz se
yircisinin gözleri önüne sergileniyor. Oyunun yazarı Mu
sahipzade, geçmişe bakarak günümüz dünyasını görmüş 
sanki.Yazar, oyunda çürümenin temelini yakalamış.

İ

i Osmangazi Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği Bursa 
Şubesi ile işbirliği sonucu, "BursalI Kadın Ressamlar 
Resim Yarışması" düzenlendi.

Resim yarışmasının konusunun "Kadın" olduğu, 
yapıtların yağlı boya olarak çalışılacağı açıklandı. On 
sekiz yaşından küçüklerin katılamıyacağı, yarışmanın ilk 
üçe girenlerine 5 milyon lira ödül verileceği öğrenildi.

i

i

Resim çalışmalarını Karacabey Boğazı'nda sürdüren 
Ozan Ressam Muzaffer Genç, çalışmalarını içeren ve Ka- 
racabeylilere armağan ettiği 18 . kişisel sergisini geçtiğimiz 
günlerde Uludağ Üniversitesi Rektörlük Binası'nda izlenime 
açtı.

s s
BursalI Metal Sanatçısı Yılmaz Emen'in, Akbank Sanat 

Galerisi'nde açtığı 30. sergide, demir ve çelikin alabileceği

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Dosya No. 1993/17 Satış

Suyun izalesinde Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 12/ 
5/1980 tarih ve 1980/199 sayılı karar gereğince satılmasına 
karar verilen aşağıda belirtilen gayri menkul açık artırma ile 
satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunhun Engürücük Köyü 
Çamlık Mevkii Pafta 17 Parsel 563 sayfa 6/562'de kayıtlı 
6.000 m2 Zeytinlik, 122.600.000 TL bedel ile satışa 
çıkarılmıştır.

Satış şartları:
1 — 21 Ocak 1994 günü saat 10.00'dan 10.15'e kadar 

Adliye Yazı İş. Md. açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu 
artırma muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale 
olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahüdü baki kalmak şartı ile 31/1/1994 Cuma günü saat 
10.00'dan 10.15'e kadarda ikinci artırmaya çıkarılacaktır.

i Bu artırmada da rüçhanlı alacakların alacağını ve satış 
masraflarını geçmesi şartıyle %40 nisbetihde artırana ihale 
olunacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin kıymetin %20 nisbetinde 
pay akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın teminat 
mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ile yapılır, 
alıcı isteğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilir,

T.C.
Gemlik İcra Dairesi
Dosya No. 1993/567. T.

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, 
adedi, evsafı:

Gemlik tapu sicilinin Pafta: 26, ada: 547 ve parsel: 21'de 
kayıtlı Gemlik İlçesi Osmaniye Mahallesi Pembe Sokakta 
kain 165.09 m2 miktarındaki arsa üzerine inşaa edilen ve 
tapu sicilinde kat irtifakı halindeki kargir apartmanın 1. nor
mal kattaki 4/40 arsa paylı (1) nolu meskenin 1. giriş holü, 
2. yatak odası, salon balkonlu mutfak, banyo WC'den ibaret 
olup, elektrik ve suyu mevcüttür. Menkenin alanı takriben 
80 m2 alanlıdır. Bilirkişi tarafindan taşınmaz 250.000.000 
TL kıymet taktir edilmiştir. Mesken, açık artırma süretiyle 
satışa çıkarılmıştır.

Satış şartları:
1 — Satış 4/2/1994 cuma gün saat 14.00'dan 14.20'ye 

kadar Gemlik İcra Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle 
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 
%75'ini ve rüçhanlı alacakların varsa alacakları mec
muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olu
nur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak şartıyle 14/2/1994 pazartesi günü 
aynı yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edi
lememişse gayrimenkul en çok artıranın taahüdü saklı 
kalmak üzere artırma İlânında gösterilen müddet so
nunda en çok artırana İhale edilecektir. Şu kadar kİ, 
artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymketlnln 
%40'ını bulması ve satış İsteyenin alacağına ruçhanı 
olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan 
başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını 
geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa, 
satış talebi düşecektir.

Bursa Sinema Günleri'nde, 
"Öldürme Üzerine Bir Film"
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı'nın düzenlediği, bu 

yıl üçüncüsü yapılan, Bursa Sinema Günleri'nde geçtiğimiz 
hafta sonu Krzysztof Kieslovski'nin "Öldürme Üzerine Bir 
Film" gösterime.

1988 Cannes Özel Jüri Ödülü'nü ve Fipesci Ödülü ile 
1988 Avrupa Oskarı En İyi Film Ödülünü alan yapımın 
başrollerinde Miroslavv Baka ve Jack Globisz oynuyor.

Kieslovvski'nin filmi üç ana karakterin rastlantılarla 
kesişen öyküsü üzerine gelişiyor. Amaçsız ve bunalımlı bir 
genç, insanlara nefretle bakan, sinir bozucu bir taksi şoförü 
ve stajının ardından ölüm cezasının) zekice eleştirmesiyle 
sempati toplayan genç bir Avukat Kieslovvski, bir "sivil" ve 
bir "resmi" cinayeti sergiliyor. Alabildiğine gerçekçi, bu 
yüzden de alabildiğine sert ve rahatsız edici bir biçimde.

Şiddetin ve ölümün boyutlarını kurban kim olursa olsun, 
öldürme eyleminin korkunçluğunu ele alıyor. "Seyretmek" 
değil, "görmek" isteyenler için...

AVP'de bu hafta...
21 Aralık Salı........
22 Aralık Çarşamba..
23 Aralık Perşembe.
24 Aralık Cuma.....
25 Aralık Cumartesi
26 Aralık Pazar......
27 Aralık Pazartesi.

.NİHAVENT LONGA 

.NİHAVENT LONGA 
NİHAVENT LONGA 
.NİHAVENT LONGA 
.NİHAVENT LONGA 
NİHAVENT LONGA 
..................... TATİL

Oda tiyatrosu
23-25 Aralık........................................... AÇIK AİLE

Tel.: 2228910

İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin irtifa hakkı sa
hiplerinin bu gayri menkul üzerindeki haklarının hususiyle 
faiz ve masraflara dair olan iddialarını belgeleriyle birlikte 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi tak
tirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmada hariç 
bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen verilen müddet içerisinde verilmezse 
l.l.Kanunun 133 gereğince ihale feshedilir. İki ihale 
arasındaki farktan ve %30 faizden alıcı ve kefillerin mesül 
tutularak hiçbir hükme hacet kelmeden kendilerinden tahsil 
edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği 
yere Dairede asılı olup, masraf verildiğinde isteyen alıcıya 
bir örneğin gönderileceği, satışa iştirak edenler, şartnameyi 
görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 1993/17 sayılı Satış Dos
yamıza başvurmaları dellaliye, damga resmi, tapu harç ve 
masraflarının ile ihale bedeli üzerinden %15 KDV alıcıya ait
tir.

İlan olunur. M. Sadık Şafak
İc.İf.K. 126 Yazı İşleri Müdürü
(İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir.)

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen 
kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar 
kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı isteğinde 20 
günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellâliye resmi, 
ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Bi
rikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu 
gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve mas- 
rafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün İçinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde 
hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan 
hariç bırakılacaklardır.

4 — İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini 
yatırmamak suretiyle İhalenin feshine sebep olan tüm 
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale be
deli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca te
merrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle te
minat bedelinden alınacaktır.

5 — Şartname İlan tarihinden İtibaren, herkesin 
görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği tak
tirde İsteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 1993/567. T., sayılı dosya nu
marasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları İlan olunur.

(Ic. If. K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak
hakkı sahipleri de dahildir. İcra Müdürü

Genel Kurul'a davet
S.S. Özdamla Kent Konut Yapı kooperatifi'nin yıllık olağan' 
Genel Kurul toplantısı, aşağğıdaki gündemi görüşmek üzere 22 X 
Ocak 1994 günü saat 14.30'da gazhane caddesi Karadenizlileri 
kültür ve Yardımlaşma Derneği Lokalinde yapılacaktır.Çoğunlukl 
sağlanmadığı taktirde, toplantı 30.1.1994 günü aynı yer ve sa-S 
atte mevcut üyelerle yapılacaktır.
Tüm üyelerimizin anılan yer ve saatte bhazır ulunmaları önemle^ 
rica olunur.

Gündem: |‘
1. Açılış, Divan heyeti seçimi ve saygı duruşu. x <
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması

Ş 3. Bilanço gelir-gider ve gelir gider farkı cetvelinin okunması.
4. Denetim kurulu'nun raporu okunması.
5. Genel kurula okunan faaliyet raporunun, bilanço, gelir gider farkı 

^cetveli ve denetim kurulu raporunun müzakeresi, kabulü veya reddi 4 • 
hakkında ayrı ayrı karar alınması.

§ 6. Yönetim Kurulu'nun ibraası.
7 . Denetleme Kurulu'nun ibraası.

$ 8. Yönetim kurulu asil ve yedek üye sayısının, görev sûresinin tes- 
biti ile asil ve yedek üyelerin seçimi.

Ş 9. Denetim Kurulu'nun asil ve yedek üye sayısının, görev süresinin S 
Ş tesbiti ile asil ve yedek üyelerin seçimi.
îj 10. Ortaklık ödentilerinin tesbiti, borcu olan üyelerin durumu S 
Ş görüşülmesi.
x 11. Yeni döneme ait çalışma programının ve bütçenin hazırlanması.
Ş 13. Dilek ve temenniler. ■
%I4. Kapanış.

i
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GEMLİK
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
1992/226-263

KARAR ÖZETİ
HakimzEkrem Sabri Yılmaz, 23910
C Savcısı Hayrettin Uysal 22966
Katip: Emine Çelikel
Sanık: Alyi Ulvu Uzunkol, Ahmetoğlu 1957 doğumlu, Afi- I 

yon, Çavuşbaş Mh. Seyitöğlu Sk. No. 5
Suç ve Tarih: GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE MU

HALEFET-8.12.1992
Karar tarihi: 17.9.1993
Sanık Ali Ulvi Uzunkol hakkında Gıda Maddeleri 

Tüzüğünün 179-d ve 180-b maddelerine muhalefet ettiğinden 
eylemine uyan T.C. K.'nın 395. 59/2, 647 SK4/1-5 maddeleri 
uyarınca neticeten 1.750.000 lira ağır para cezası ile ce
zalandırılmasına ve 4 eşit taksitle lınmasına

TCK'nin 402/1. maddesi uyarınca sanığın ceza müddeti 
olan 10 ay süreyle cürme vasıta kıldığı meslek, sanat ve ti
caretin tatiline

TCK'nun 402/1-2 cümle uyarınca sanığın iş yerinin taktken 
7 gün süreyle kapatılmasına.

TCK'nun 402/2 maddesi uyarınca kesinleşen karar özetinin 
yazılmak suretiyle ve kapatma süresi kadar kalmak üzere 
sanığın işyerini göze, çarpar bir yerine asılmasına. Ayrıç, 
hüküm özetinin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerdek mas
rafı hükümlüden alınmak üzere Ankara, İstanbul, ve İzmir'de 
yayınlanan ve tirajı 100 binin üzerinde bir gazetede ve Gmlik'te 
yayımlanan ilanına dair,

Kanun yolları açık olmak üzere sanığın yüzüne karşı karar 
verildi.

17.9.1993 Hakim 23910
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Yönetim Kurulu *
2. Başkan Başkan 

Ahmet AŞÇI Mustafa GÜREL
§ GÜNDEM:

1. Yoklama ve açılış
§ 2. Divan teşkili ve saygı duruşu

3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
4. Denetçi Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi 

Ş 5. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası.
6. Yönetim ve Denetim Kurullarının asil ve yedeklerinin seçimi ve 
görev sürelerinin tesbiti.

S 7. Arsa alımı şekli ve bununla ilgili bedel tesbiti.
8. Alınacak arsa ile ilgili sözleşmelerin yapılması, alınacak üye 
sayının belirlenmesi, projelerin yaptırılması, gerekli tapu 
işlemlerinin yaptırılması ve Kooperatifin hesap defterlerini tutacak 
bir muhasebeci ile anlaşma hususunda Yönetim Kuruluna yetki ve- 

S rilmesi.
$ 9. İnşaatların hangi usulle yapılacağının karara bağlanması.

10. Harcirah, Yollukların tesbiti, muhasebeci ücretinin tesbiti gelir, 
gider bilançosunun aidatlara göre görüşülerek tesbit edilmesi.
11. 1994 yılı Bütçesinin görüşülerek tesbiti.
12. Çalışma programının tesbiti.

x 13. Dilek temenniler ve kapanış.
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Namık Kemal İlkokulu 
Koruma Derneği Başkanlığı'ndan

Demeğimizin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 8 
Ocak 1994 Cumartesi günü, saat 11'de okulumuz sa
lonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde toplantı, 15 Ocak 
1994 aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Duyurulur.
Yönetim Kurulu 

Gündem:
1. Açılış ve yoklama.
2. Divan oluşumu ve saygı duruşu.
3. Yönetim ve Denetleme Kurulları çalışma ra
porlarının okunması
4. Raporlar üzerine görüşme açılması ve raporların 
aklanması.
5. Yeni yönetim ve Denetleme kurullarının seçimi.
6 Dilekler ve istekler.
7. Kapanış

S.S. Gür-İŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 

Kooperatifimizin 1994 yıh Olağan Genel Kurulu 2 Ocak 1994 Pazar i 
günü Saat 10:00'da Halitpaşa mahallesi Atatürk İlkokulu Salonu'nda ş 
yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilmediğe taktirde 9 Ocak 1994 günü aynı yer Ve x 
saatte yapılacaktır. Tüm ortaklarımızın toplantıda hazır bulunmaları S 
önemle rica olunur.
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"Rg*. i tribüne ilk hane j| ■^Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erde I Hf Gemlik Stadı'nın modern bir hale getirilmesi it
lem,

Gemlik Stadı'nın modern bir hale getirilmesi için
çalışmalara, ilk etapta bin 500 kişilik tribün yapımıyla 
başlandığını söyledi.

Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem; ilçemize
*"sj
"-SJ gelerek A1 tipi betonarme tribünün inşaatının temelini attı.

Cumartesi günü, saat 12.30'da Gemlik'e gelen Şükrü 
Erdem, düzenlenen törene katıldı. 700 metre kare alana 
yapılacak olan ve 1 milyar 630 milyon lira keşif bedelle 
projesi tamarnlanan bin 500 kişilik A1 Tipi betonarme 
tribün inşaatının temellerini attı. Erdem, yaptığı 
konuşmada, daha önce söz verdikleri projelerin temel 
atma törenleri için Gemlik'e geldiğini belirterek, "Bir 
ülkede ekonomik gelişme görülüyorsa, spor da ona 
paralel olarak gelişme göstermektedir. Bugün, 
Türkiye'de 35-40 milyon kişinin spor yapması gerekli. 
Ancak, spor tesisi sayısı buna yeterli değil. Sporcu, 
yönetici ve tesis bir bütündür. Sportif faaliyet 
yapılacak tesislerin sayısının artırılması için 
çalışmaktayız. Türkiye'de, Bursa'da ve Gemlik'te bu 
tip eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar devam et
mektedir.1 dedi.

Baaa^
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k Gemlik'in spor tesisi yüzünden yıllarca ihmal edildiğini 
I savunan Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem, 
[ bunun tek sorumlusunun ilçedeki sorumlu siyasiler 

[ olduğunu öne sürerek, "Tesis yapılmamış. Bu yüzden
başarılı sporcu fazla çıkmamış. Gemlik ve Umurbey'e 
biz top sahası, çimlendirme ve tribün yapımı için ge
rekli ödenekleri çıkardık. İlçeye ayrıca Kapalı Spor Sa
lonu yapımı için girişimler devam ediyor." dedi.

Bursa Atatürk Stadı'nın ışıklandırma çalışmalarının da 
tamamlandığını kaydeden Bakan Erdem, daha sonra 

[ Bursa ve çevresine yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
| verdi. Erdem, Gemlik'e ayrıca Hastane'ye personel atan- 

■ ması, Sanayi Sitesi'ne telefon çekilmesi, okullara ödenek 
verilmesi gibi yardımları da yaptıklarını söyledi.

Daha sonra llçe'de yayım yapmakta olan Körfez FM 
I radyosuna giden Şükrü Erdem, burada hükümet ve ba

kanlık çalışmaları, hakkında bilgi verdi. Erdem, bir soru 
| üzerine, Gemlik'e yapılması düşünülen Kapalı Spor Sa- 
I lonu'nun hükümet programına alınmadığını, ancak kendi 

fonundan yapılacağını söyledi. Erdem, bugüne kadar hiç 
I bir projelerinin DPTden geçmediğini de belirterek, Gem- 
| lik'e hizmet vermekten gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

.KöTS:

rt'iM

nrta

KUNDURA
Kışlık kösele ve kundura çeşitlerini yeniledi. 

Uğrayıp görmeniz menfaatiniz icabıdır.
Emre Kundura şıklık, zerafet ve 

;>îelegaris demektir.

I KALİTEDE GÜVENCE, 
EMRE KUNDURA DA

Pazar Cad. GEMLİK Tel: 513 41 14 .
: ite- ■ pr. -

KAYIP KAYIP
Gemlik Nüfus 16-ES-151

Müdürlüğünden pilakalı, Murat
«jjj almış olduğum Serçe markalı

Nüfus Cüzdanımı arabamın garanti

kaybettim. belgesini kaybettim.

Hükümsüzdür. Hükümsüzdür.

Ekrem TARAKLI Esma ÖMÜRLÜ

KAYIP KAYIP
Yalova Orman GEMLİK( işletme

Mûdürlüğü'nden almış TÜGSAŞ'dan

(olduğum 522 seri, aldığım memur
609301 ciltnolu 15 kimliğimi ■

I sıter Nakliye
.1 Teskeresini kaybettim. •

kaybettim.

f 1 Hükümsüzdür. Hükümsüzdür.

I Fazlı Erbuken İhsan ÜNSAL

Armutlu'ya Türkçe 
öğretmeni atandı

Yaklaşık 2 yıldır Türkçe öğretmeni bulunmayan Ar
mutlu İlköğretim okuluna, sonunda bir öğretmen atandı.

315 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Armutlu 
İlköğretim Okulu'nun, Okul Aile Birliği başkanı Mahmut 
Doğan, okulun büyük bir sorununun giderilmesinin tüm 
velileri mutlu ettiğini söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama, yapan Armutlu Belediye 
Başkanı Celal Göç de, öğretmen sorunlarıyla ilgilendikleri 
için Gemlik Kaymakamı Orhan Işın ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Ilhan Doğan'a teşekkür etti. Göç, "Değerli mülkü 
amirlerimiz konuya gerekli hassasiyeti gösterdiler. Bu 
arada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla okulun kömür 
ihtiyacı da giderilmiş durumdu. Sipariş edilen 20 ton 
kömürden 17.5 tonu gönderildi. Kalan 2.5 tonu Belediye 
olarak biz temin edeceğiz.

Gerek yakacak sorunumuzun, gerekse Türkçe 
öğretmeni açığımızın giderilmesi bizi, öğretmenleri, 
öğrencileri ve velileri çok sevindirdi." dedi.

Belediye BaşkanıCelal Göç, uluslararası dil olan 
İngilizce'nin Armutlu'da okutulması ve • öğretmeninin 
gönderilmesi durumda, Armutlu'nun öğretmen eksikliğini 
tamamen giderilmiş olacağını sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz hafta, Beldedeki görevine başlayan Türkçe 
Öğretmeni Taner Ulutaş, İzmir Öğretmen Okulu mezunu.

EVSİZLERE MÜJDE., 
ı 35 milyon peşin 3 milyon 

taksitle satılık kooperatif dâireleri. 
Kayıtlar başlamıştır.

KAPTAN EMLAK
Ayrıca her bütçeye uygun daire, işyeti, kooperatif arsası, 

sanayi arsası ve fabrika afazileri KAPTAN EMLAK'ta 
Halka Hizmet, Hakka Hizmettir 

Tel: 513 49 25 - 513 02 16 GEMLİK

1994'e birlikte girelim

ATAMER
turistik tesisleri

Yılbaşı özel programı 
rezervasyonlarına başladı

OZCAN & ERSEL ile

Kütüphane Derneği 'nde 
Genel Kurul Yapıldı

Halk Kütüphane 
Demeği 8' inci Olağan 
Genel Kurul toplantısı 
yapıldı.

Halk Kütüphanesi Sa- 
lonu'nda yapılan Genel . 
Kurul Toplantısında Ka
tipliklere Ahmet Süren ve 
Hicret Esen'in getirilmesin
den sonra Kütüphane 
Müdürü Sevgi Tuncer 
tarafından 2 yıllık çalışma 
raporu okundu.

Tuncer, Kütüphane 
Demeği olarak geçen 2 
yılın verimsiz olduğunu 
vurgulayarak, kütüphane
de halen bir kalorifer bu
lunmadığını ve sobayla 
idare edilmeye çalışıldığını 
bildirdi.

Tuncer, ödeneklerin 
azlığından yakırîarak, üye 
aidatlarıyla ayakta 
durulmaya çalışıldığını

söyledi.
Kütüphane Müdürü 

Sevgi Tuncer, "Daha geniş 
kitlelere ulaşabilmek ve 
Demeği ayakta tutabilmek 
için çalışmamız gerekli. 
Toplanan 3 milyon 729 bin 
liralık gelir ve 1992 yılında 
düzenlenen Çaydan elde 
edilen gelirle, ancak 
kütüphanenin bakım ve 
onarımını yapabildik" dedi.

Denetleme Kurulu'unun 
raporunun okunmasından 
ve dileklerin sunulma
sından sonra yönetim kınlı 
gizli oyla seçimine gidildi.

5 kişilik asil Yönetim ku
rulu üyeliklerine Cemal 
Kırgız, Haşan Mele, Murat 
Uçtu, AhmetSüren ve Hic
ret Esen getirilirken, De
netleme Kurulu'na Ab
dullah Çelik, Ali Aksoy ve 
Hüseyin Çakır seçildiler.

Her bütçeye 
uygun

ADAKLIKLAR
Yıkıntı Kuzu Lokantası

Tel: 413 24 75 Gemlik

eşliğinde
0^0

Fiks menü: 500 Bin TL
Rezervasyon! Tel. 513 45 93- 94



Büyük Değişim Partisi Gemlik İlçe Teşkilatı
-SÎZ SİYASETE KÜSKÜNSENİZ,
-SlZ İFLASA GİDEN EKONOMİDEN ENDİŞELİYSENİZ
-SİZ PAHALILIĞIN ALTINDA İNLİYORSANIZ,
-SİZ BOSNA İÇİN AZERBAYCAN İÇİN UTANIYORSANIZ,
-SİZ KIBRIS İÇİN KARAMSARSANIZ,
-SlZ ÖNCE DEVLET DİYENLERİN SİZİ SOYDUĞUNDAN EMİNSENİZ,
-SlZ TEMİZ İNSANLARI SİYASETTE GÖRMEK İSTİYORSANIZ,
- SİZ ÖZELLEŞTİRMEYİ TEMİZ ELLERİN YAPMASINI 
İSTİYORSANIZ,

- SİZ ÜLKENİN KÖTÜ GİDİŞİNE YAKINIYORSANIZ,
- VE SİZ, SİYASETİN TIKANDIĞINA İNANIYORSANIZ,

.-VE DE SlZ, ÖNCE MİLLET DİYORSANIZ...

• AYDIN GÜNLERE DOĞRU...
• YENİ BİR SES - AYDIN MENDERES
• "MENDERES'LE BAŞLANDI, MENDERES'LE DEVAM EDİYORUZ'1
• "AYDIN MENDERES GELİYOR"
• "GENÇ DEMOKRAT LİDER AYDIN MENDERES"'
• "BU ÇLİ TUTUN, BU EL MENDERES ELİDİR. BU SESİ DUYUN, BU SES MENDERES SESİDİR"
• "YENİ AYRILIKLARIN DEĞİL. YENİ BERABERLİKLERİN PEŞİNDEYİZ"
• "'BÜYÜK YÜRÜYÜŞ"
• "BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİTMEYECEK"
• "ONURLU, BAĞIMSIZ, ETKİLİ BİR DIŞ POLİTİKA İÇİN BÜYÜK DEĞİŞİM"
• "KALKINDIRMAYI HIZLANDIRMAK VE YOKSULLUĞU YENMEK İÇİN BÜYÜK DEĞİŞİM"
• ESASLI VE KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM KAÇINILMAZDIR.
• YAĞMA EKONOMİSİNE PAYDOSI
• "BU DEĞİŞİMİ DOĞRU KAVRAMAK VE ONA AYAK UYDURMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOKTUR"
• "MİLLETİN SÖZCÜLÜĞÜNE TALİBİZ"
• "ÇAĞRIMIZ HERKESE VE HER KESİMEDİR"
• TARAFSIZ VE HAKEM DEVLET
• HEDEFİMİZ; GERÇEK DEMOKRASİ VE GERÇEK MİLLET İKTİDARIDIR
• LİDER ÜLKE - GÜÇLÜ, BÜYÜK TÜRKİYE



Eski fotoğraflarınızı bekliyoruz...

Okurlarımızın 
Yeni Yılını kutlar, 

sağlık ve esenlikler 
dileriz.
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Umutla başladığımız 1993’ten, umutlarımızı yitirmiş çıkıyoruzYeni Yıla bir adım kaldı
•

FCuma günü bir yıl daha geride bırakıp, yeni 
bir yıla giriyoruz. 1994 yılı, sorunlarla yüklü bir 

Fyıl| olacak. 'Ülke bazında enflasyon ca- 
navarıyla yine bir yıl boyunca boğuşacak, 

t. PKK ile uğraşacağız.
Başımıza bilmediğimiz nice yeni sorunlar 

’ çıkarılacak belki. Ama, yine de yeni bir yıla 
girmenin mutluluğunu tadacağız ve umut- 

• larımız, beklentilerimiz sürecek yıl boyunca. 
'Tıpkı bu geçen yıl gibi...

Yeni'Yıl nedeniyle, Belediye zabıtası ve Em- 
niyet Örgütü, Cuma günü akşamı izinleri 
kaldırdı. Belediye, Yeni Yıla girerken, eğlence 
yerleri, gazino ve lokantaları sıkı bir şekilde de- 
netliyecek. Emniyet örgütü de vatandaşın hu
zurlu bir gece geçirmesi için denetimleri 
.arttıracak... "Ifije , Emniyet- Müdürluğu'nden 
yapılan açıklamada, Yeni Yılda alkol alanların, 

• araç, kullanmamaları, 055 nolu telefondan 
. yardım istemeleri bildirildi.

Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Geçici Yapı Kullanma izni Çıktı
Geçtiğimiz hafta salı günü toplanan 
Belediye Meclisi’nde çeşitli nedenlerle 
Yapı Kullanma İzin Belgesi alamayan 
Vatandaşların dilekçeleri görüşülerek, 
lehlerine karar alındı. '
Vatandaşların belediye’ye ve Sigortaya 
olan borçları ödendiği taktirde 
inşaatlarını geçici olarak Yapı Kul
lanma İzin Belgesi verilecek.

Refah Partili Meclis üyesi Mahmut 
Küçük, Meclis gündemine Yapı Kul-; 
lanma İzin Belgeleri Çalınması üzere 
Başkan'a, "Beş ’ yıldır sakınca 
gördüğünüz Yapı kullanma İzin/ Bel
gelerini Yerel seçimler yaklaşıyor diye 
mi e|e aldıhız" diye sordu. Başkan' Di
mili, "Böyle bir şey olmadığım bir ây 
sonra anlayacaksınız" dedi. ;

Haberi 2. sayfada

Gemlik arşivi 
oluşturacağız
Güzel Gemlikimizin dünüyle bugünü arasında köprü 

kurmak için gazeteniz Gemlik Körfez, "Fotoğraflarda 
Gemlik Arşivi’ oluşturmak amacıyla bir kampanya..: 
başlatıyor.

Her gun biraz daha yok olan eski eserlerin ko
runmasını önleyemeyen ilgililerin, bugüne değin ya
pamadığı bir ışı başarmaya çalışacağız Dunun Gem- 
likini buğun fotoğraflarda yaşatmak için bir arşiv 
oluşturacağız.

Elinizde eskilerden kalma ilçemizin her turlu değişik 
görüntülerini içeren fotoğrafların gazetemize 
ulaşmasından sonra, bunların birer kopyalarını alıp, 
fotoğrafın kime ait olduğunu arşivimize kaydedeceğiz. 
Yeterli kaynağın toplanmasından sonra ise, en kısa bir 
zamanda fotoğraflarınızı sergileyeceğiz Ayrıca, tümüyle 
bir albüm oluşturup, ofset tesislerimizde bunları ba
sacağız.

Bu nedenle, • albümlerinizi yeniden taramanızı is
tiyoruz. Bulabileceğiniz düne ait bir fotoğraf, gelecek için 
bir ışık kaynağı olacağı gibi, geçmişimizin unutulmaması 
için de bir hizmeti yerine getirmenin mutluluğunu 
yaşayacaksınız.

Eski fotoğraflarınızı beklerken, orjinalini sizlere en 
kisa zamanda geri vereceğiz:

Haydi, fotoğraflarda Gemlik arşivim birlikte 
oluşturalım.

Belediye Fen İşleri Müdür Yardımcısı, mesai 
arkadaşı tarafından silahla yaralandı...

Belediyemde vuruşma
® Gemlik Belediye'si Emlak Servisi'nde görevli 

Ali Akyol, Belediye'den aldığı arsasının imar 
meselesi yüzünden, Fen İşleri Müdür 

r Yardımcısı, daire arkadaşı Ahmet Turanla 
* tartışma sonucu, yanında taşıdığı silahı 

çıkararak ateşledi.

Ayaklarından kurşunla yaralanan Ahmet 
turan, Gemlik Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılırken, olaydan sonra kaçan Ali. Akyol 
polis tarafından yakalandı. Ali Akyol, karakolda 

E verdiği ifadesinde, arsasının imar durumunun 
L Belediye meclisi gündemine sokulmamasına 
t’ kızdığını, sinirlerine hakim olamayarak olayın 
B meydana geldiğini söyledi. Haberi sayfa 7'de

Böyleleri de var...

Altı günlük 
bebeği, 
apartman 
kapısına 
bıraktılar...
Cemal Kırgız'ın haberi 

sayfa 7'de

Gemlik'li mimarlar 
Genel Kurul yaptı
Yönetime 
güvenoyu

Haberi sayfa 3'te

IRT
• KADRİ GÜLER
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Bir süre önce kurulan 
Atatürkçü Düşünce. 
Derneği Kurucu Yöneti
cileri görev bölümü 
yaptılar. ,
Başkanlığı Ali. Aksoy ge
tirilirken, Başkan Yardım
cılığına Emine Alkaya, 
Sekreterliğe Meh-met 
Çalım, Şaymanlığa ise 
Tayfun Dağd.elen ge
tirildi. Haberi 3. sayfada

Astsubay Yaşar 
Dağiı'yı öldürmüştü

Katil 
teslim 
/blclıî;

Haberi 3. sayfada

Dayanışma yemeği ypıldı

DSP'nin adayı 
Serdar Hadimli
©Demokratik Sol Parti Dayanışma Yemeğinde, 

27' Mart yerel seçimlerinde Belediye 
Başkanlığına aday olacak kişinin Eczacı Serdar 
Hadimli olduğunu açıkladı.
Atarrier Tesislerinde yapılan DSP Dayanışma 
Yemeği neşeli bir ortamda geçti.
il Başkam'nın da katıldığı yemekte konuşan 
İlçe Başkanı. Kemal Yeşildal, yerel seçimlere.id- 
dialı bir şekilde gireceklerini belirterek; sürpriz 
adaylarının Eczacı Serdar Hadimli olduğunu bil
dirdi. .
DSP Belediye Bâşkan Adayı Hadimli evli, bir 
çocuk babası.

SHP Gemlik'te Önseçim yapacak
BDP İlçe Başkanı M. Kaptan;

"Belediye'yi eleştirdik 
diye ceza yazdılar”

©Geçtiğimiz hafta toplanan SHP Genişletilmiş 
İlçe Divanı 27 mart 1994 günü yapılacak yerel 
seçimlerde' Başkan adayı, Meclis ve. İl Genel 
meclisi üyelerini belirlemek için önseçim 

' yapılması kararını aldı.
İlçe Başkanı Mehmet Parlak, adaylık kurumuna 
gölge düşürmemek için bu kararın alındığını 

■ açıkladı.
Haberi.9, sayfada

1994'e birkaç gün kala...
Üç gün sonra yeni bir yıla 1994 ’e giriyoruz.

t I993 yılının ilçemiz açısından ve ülkemiz açısından 
görüntüsü pek iç açıcı değil.
■ Enflasyonun yükü altında ezilen çalışan kesimler, 
esnaf, köylüler emeklerinin karşılığını alamadığı gibi 
daha da kötü duruma girdiler.
E 1991 genel seçimlerine ANAP'ı eleştirerek giren 
DYP ve SHP tarafından kurulan hükümetller halka 
vaat ettiklerini veremedi.

1991, ‘92, ‘93 halkın umutlarınının erimesine neden 
öldü.

1994 yılı için iyimser olmak gerekir ancak, 
önümüzdeki tablodan çıkan sonuçlar, 21. yüzyıla 7 yıl 
kala umut vaad etmiyor.

1993 yılını uğurlarken kamuoyunu çok etkiliyen 
olayların başında İSKİ geldi. Rüşvet yıl boyunca 
gündemden inmedi.

Yerel seçimlere çeyrek kala , bazı basın organları , 
İstanbul Belediye Başkanına karşı sevgisizliklerini

Devamı sayfa 4'te

Büyük Değişim partisi İlçe Başkanı Mehmet Kap
tan, yaptığı açıklamada Belediyeyi Yapı Kullanma 
İzin Belgesi nedeniyle eleştirdiği için inşaatlarına 
yıllar sonra ilk kez 500 bin lira para cezası ke
sildiğini iddia ederek, "Belediye’nin,ihtiyacı varsa, 
500 bin değil, 500 milyon lira vereyim" dedi.

Haberi 2. sayfada RAKIM 864..

"Yeni Yıla, 
Yeni Yüzyıla...

Yılmaz 
Akk ılıç'ın 

köşe yazısı 
2. sayfada

BABA—KIZ.,.
KIZ — KIZAN ARTIK MESAFELİ İMİŞ...

BİLİYORSUN, BABA,

RAKIM, 864..:

Dökülmeyen kan, 

sönmeyen ocak, tüten baca, bitmeyen aş, güleç 

yüz, yeni yılda en içten dileğim.

binlikleı

günlerde sahte 250 bin
liraların; İlçemizde® 
sıkça- ■
üzerine halkı uyardırW 
81' Haberi ş, sayfada1

I
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Yılmaz AKKILIÇ

■

YENİ YILA, YENİ YÜZYILA.,.
Şunun şurasında 1994'e üç gün kaldı. Yedi yıl üç gün 

sonra da, bütün dünya ile birlikte "21. yüzyıl"a gireceğiz. 
Yani dostlarım, "takvimi durdurma", Okyanusya'nın 
henüz keşfedilmedik adalarından birinde yaşayan ilkel 
kabileler için de olanaksız, Türkiye için de. Şu ünlü oyun
daki gibi, "Durdurun dünyayı, inecek var" diye ses
lenerek çağdaş uygarlıktan kopma özgürlüğümüz yok! 
İster istemez gireceğiz önce 1994'e, yedi yıl sonra da 21. 
yüzyıla.

Ama 1994'e J944'ün, 21. yüzyıla geçmiş yüzyılların o 
bağnaz direngenliğiyle girmek de var. Sanırım biz bu 
noktadayız.-lletişim çağının ürünlerini, bir türlü ye- 
nileyemediğimiz "pre-kapitalist yöntemler'le 
kaşıklamaya kalkışıyoruz. Uygar dünyanın demokrasi 
bayrağı altında toplandığı bir süreçte, "faşizan ya- 
salar"ın dehşetiyle "medya"yı sınırlamaktan ve kitleleri 
suskunlaştırmaktan medet umuyoruz.

Şu işe bakın: "Basın Konseyinin yaptığı 
araştırmaya göre, Türkiye'de tam 55 gazeteci 1994'e 
"kodes"te giriyor. Geçtiğimiz iki yıl boyunca tam on
dokuz gazeteci saldırılardan can vermiş. Hemen hemen 
tümü de "faili meçhul"" bu cinayetlerin.

Bü kadar da değil. Bir de bakıyorsunuz, "eşkiya 
başı" Güneydoğu'da gazete bürolarını kapattırmış, biri 
dışında gazete satışlarını yasaklamış. Ama ardından Ge
nelkurmay Başkanı, bir televizyon programının yapımcısı 
ve muhabiri.hakkında suç duyurusunda bulunmuş, askeri 
mahkemede tutuklamış!

Ne birincisi katlanılabilir, ne İkincisi saygıdeğer dost
larım...

Kimi çevrelerce iktidara gelişi "demokratik devrim" 
olarak nitelendirilen DYP-SHP Koalisyonu 
dönemindeöldürülen gazetecileri.şöyle bir sıralayalım:

Halit Güngen, Cengiz Altun, İzzet Kezer, Bülent 
Ülkü, Mecit Akgün,..Hafız Akdemir, Çetin Abayay, 
Yahya Orhan, Hüseyin Deniz, Musa Anter, Yaşar 
Aktay, Hatip Kapçak, Namık Tarancı, Uğur Mumcu, 
Kemal Kılıç, Ömer Taşar, Rıza Güneşer, Ferhat Tepe 
ve Muzaffer Akküş.

Evet, tam ondokuz kişi...
Bu ondokuz gazeteci, yazıları veya haberleri bazı 

çevrelerin hoşuna gitmediği için öldürüldüler. Yani öyle 
bir demokraside.yaşıyoruz ki, kimileri, yazısını veya ha
berini beğenmediği gazeteciyi "öldürerek susturma" 
özgürlüğünü kullanabiliyor, "kurşunla sansür" uy
guluyor. Kimileri, gazete bürolarını kapatıp, gazetecileri 
görevlerini yapmaktan alıkoyuyor. Kimileri de, 
1940'lardân kalma yasa maddelerine dayanarak 
kulağından tutup "kodes"e atıyor.

Ondan sonra da "insan haklarFndan, "de- 
n.okrasFderi, "özgürlük"ten dem vuruyoruz...

Evet,, üç "günden sonra yeni bir yıla giriyoruz sevgili 
dostlarım; yedi yıl üç gün sonra da yeni bir yüzyıla...

Yeni yıla,yeni yüzyıla, hangi birikimlerimizi 
taşıyacağız? Acaba, hâlâ 1924'teki gibi mi davranacağız. 
Anımsatayım:

Türk düşün ve yazın dünyasının devlerinden Ha- 
likârhas Balıkçısı, 1924te "asker kaçakları" üstüne 
yazdığı bir yazıdan ötürü, zamanın Genelkurmay 
Başkanı Mareşal Feyzi Çakmak'ın yazılı emri ile "İstiklâl 
Mahkemesinde yargılanıp suçlu bulmuş ve Bodrum'a 
sürgüne gönderilmişti.
, Neredeyse yetmiş yıl sonra,.1993ten çıkıp, 1994'e gi
receğimiz şu günlerde, bakıyorsunuz televizyon 
yapımcısı Erhan Akyıldız'la muhabir Ali Tevfik Berber, - 
tıpkı yetmiş yıl önceki gibi- Genelkurmay Başkanı Or
general Doğan Güreşin yazılı emri üzerine "Askeri Mah
kemece tutuklanıyorlar.

Yüklenen suç da aynı: "Halkı askerlikten 
soğutmak".

Peki sormazlar mı adama, "1924ten 1994'e ne 
değişti Türklye"de?"diye...

Beni asıl üzen nedir biliyor musunuz?
Bu son derece "vahim" durum karşısında, birkaç 

köşe yazarı ve yorumcu dışında "medya"nın umur
samazlığı.-Sanki bu ülke de "basın özgürlüğü"nü ve 
dolayısıyla "demokrasi"yi tehdit eden hiçbir şey 
olmamışçasına "ansiklopedi savaşlarFm, karşılıklı 
düzeysiz saldırılarla ve bütün şiddetiyle sürmekte oluşu!

Yine de kutlu olsun dostlarım! Üç gün sonra "yeni

|yıl"a, yedi yıl sonra da "21. yüzyıFa gireceğiz.
’Zulü'larla, "Plgme"lerle, "Hotanto'larla beraber!..

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden 

aldığım kimliğimi kaybettim.
Hükümsüzdür.

p Mehmet Güler

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

YIL: 21 SAYI: 993
Fiyatı: 3.000-TL

Sahibi ve Sorumlu Müdür: Kadri GÜLER 
Haber Müdürü: Cemal.KIRGIZ

İdare Merkezi: İstiklal Cad. Gürçay Pasajı
Tel: 513 47 97 GEMLİK

Basıldığı Yer:
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi

Gazhane Cad. No: 45 Tel: 513 17 97 GEMLİK

Belediye Meclisi olağanüstü toplandı
Geçici Yapı Kullanma izni çıktı

Gemlik Beldiye Mec- 
lisi'nin yapılan olağanüstü 
toplantısında, çeşitli ne
denlerle Yapı Kullanma İzni 
alamayan inşaatlara geçici 
izin verilmesi kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz hafta Salı 
günü. Belediye Başkanı 
Nezih Dimili Başkanlığında 
olağanüstü oiarak toplanan
Belediye 
gündemindeki 
görüştü.

Meclisi, 
maddeleri

Mecliste eski toplantı tu
tanağının okunarak kabul

edilmesinden sonra,
gündemrde bulunan ve Fen 
İşleri Müdürlüğüne yapılan 
75 vatandaş başvurusunu 
içeren Yapı Kullanma İzin 
Belgesi alamıyan inşaatlar 
hakkında görüşme açıldı.

Belediye Başkanı Dimili 
bu inşaatların Belediye'ye 
olan borçları varsa te
mizlenmesi ve sigorta 
borçlarının bulunmaması ha
linde geçici izin verilmesini 
istedi.

Başkanın konuşmasın-

dan sonra söz isteyen RP'li 
Mahmut Küçük, "Sayın 
Başkanım, 5 yıldır sakınca 
gördüğünüz yapı kullanma 
izin belgelerini yerel seçimler 
yaklaşıyor diye mi ve
riyorsunuz?” dedi.

Bunun üzerine Başkan 
Dimili de, "Böyle bir şey 
olmadığını bir ay sonra an
layacaksınız." şeklinde ce
vaplandırdı. Daha sonra Be
lediye Fen İşlerine 
başvuruda bulunan 80'e 
yakın vatandaşın Geçici

Yapı Kullanma İzin Belgesi 
alabilmesi için Belediye'ye ve 
Sigortaya borcu bu
lunmaması ön koşul olarak 
kabul edildi.

ANAP'lı Meclis üyesi 
Haşan Sözüneri ise, bu kap
sam dışında kalan, Be
lediye'ye Yapı Kullanma İzin 
Belgesi için başvurmayan 
kişilerin de dahil edilmesini 
istedi. Başkan Dimili, bu 
başvuruların yapılmasından 
sonra konunun şubat ayında 
ele alınmasını istedi.

BDP ilçe Başkanı Mehmet Kaptan: 

"Belediye'yi eleştirdik 
diye ceza yazdılar”

Büyük Değişim Partisi 
İlçe Başkanı Mehmet Kap
tan, yaptığı açıklamada Be
lediye Başkanı Nezih Di- 
mili'yi eleştirdiği için inşaatı
na 500 bin lira para cezası 
kesilmesini eleştirdi. Kaptan,
açıklamasında 
söyledi:

"Geçtiğimiz
- zetenizde

şunları

hafta ga- 
çıkan bir

açıklamamda, Belediye Mec- 
lisi'nin olağanüstü toplana
rak mağdur durumdaki va
tandaşlara 5 yıldır ye
rilmeyen Yapı Kullanma İzin
Belgesi verilmesini

inşaatlarımı görmeyen Be
lediye Zabıta memurların
dan biri, inşaatın tabela
sında sahibinin adının yaz
madığını iddia ederek 500 
bin lira ceza kesmiştir. Bana 
gelen zabıt varakasında me
murun adı da belirtilmemiş
tir. Ben Sayın Dimili'ye şunu 
söylüyorum:

—Yanlışlarınızı;
eleştirmemi para cezası ke
serek önleyemezsiniz. Bu 
taktikler beni yıldırmaz. Be- 
lediyeninparaya ihtiyacı 
varsa 500 bin değil, 500 mil
yon lira vereyim.Yapılanlar 
yanlıştır"

507 Sayılı Kanuna göre üyelerimizin damıza 
ödeyecekleri yıllık aidatlar OCAK ayında başlar, 
NİSAN ve EKİM aylarında iki’ eşit taksitle ödenir. 
(İsteyen üyelerimizin aidatlarını bir taksit te 
ödeyebilirler.)

Nisan ve Ekim aylarında ödenmeyen aidatlar, 
yasa gereğince her ay, % 7 gecikme zammına ta
bidir.

Üyelerimizin 1994 yılı aidatlarını gecikme zamlı
§ ödememeleri için aidatlarını belirtilen aylarda s
§ ödemeleri gerekmektedir. Saygı ile duyurulur. | 
S Bu vesile ile üyelerimizin ve. dostlarımızın yeni | 
S yıllarını, en iyi dileklerimizle, kutlar, sağlık .J*'“ k
» .W    . .......... V, .
S yıllarını, en iyi dileklerimizle kutlar, sağlık dolu s
S yeni yıllar geçirmelerini dileriz. s I
§ Saygılarımızla-, | I

öb.’ 1̂7 0 -■•o- ö .üyelerimizin

eleştirmem üzerine, yıllardır

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu

dileriz

Yeni Yılınızı kutlar,

Sayın dost
ve

müşteriliremizin I 

t vz«I« •»-» .Yeni Yılını
kutlar,

mutluluklar
dileriz

Coşkunlar Ticaret 
Esat COŞKUN

■ ( sağlık, mutluluk \

başarılar dilelim

ALTAN TİCARET

Ruhsatsız 
silahla 

yakalandı
Gemlik Emniyet 

Müdürlüğü ekiplerinin 
yaptığı operasyonlarda 
bir kişi silahla ya
kalandı.

Muhtelif yerlerde 
yanında taşıdığı ruh
satsız'Karadeniz yapısı
7.65mm çapında

HALUK ALTAN

Tüm dost ve müşterilerimize 
Yeni Yılını kutlar, 

sağlık ve mutluluklar dileriz
ULUDAĞ SÜTHANESİ 

İsmail — Osman 
EMEÇ

Süt, yoğurt, tereyağ, peynir (çeşitleri. Beşler, Maret, Yasin 
et mamülleri. Suçuk, salam, pastırma, toptan ve perakende. 

Tel: 5131151, Ev: 5133493- 5134982
’ Demirsubaşı Mh. deşme Şk. No. 31 GEMLİK

Browning marka ta
bancayla hava attığı 
öne sürülen Halil 
Türkmen hakkında 
şikayetler artınca ha
rekete geçen Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, 
Türkmen'in . Gemlik 
Hamidiye Mahallesi 
Çağlar Sokak . No. 
5'teki evine baskın 
yaptılar.

Baskında, 7.65 
çapında ruhsatsız ta
bancayla yakalanan 
Halil Türkmen (28),
Gemlik Emniyet
Müdürlüğü ’nde 
yapılan sor
gulamasından sonra 
mahkemeye
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SHP, önseçim 
kararı aldı...

Sosyal Demokrat 
s Halkçı Parti, İlçe Geniş- 
| letilmiş Divanı, yaptığı top- 
i tartıdan sonra 27 Mart 
11994 günü yapılacak yerel 
i seçimlerde Belediye 
| Başkanı, Belediye Meclisi, 
I Genel meclisi üyelerinin 
| adaylarının saptanma- 
| smda ön seçim yapılması 
I kararı aldı.

I
f- Genişletilmiş parti di
van toplantısından sonra 
toplanan İlçe Yönetim Ku
tlulu, adaylık kurumuna 
gölge düşürmemek için 
aday adaylarının arasında 
tdetnokratik şekilde ön
seçim yapılmasına karar

.......................

verdi. SHP İlçe Yönetim 
Kurulu önseçim kararını İl 
başkanlığına bildirdi.

SHP ilçe Başkanı Meh
met Parlak, ilçe örgütünün 
birlik ve beraberlik içinde 
hareket ettiğini belirterek, 
"Yerel seçimler İçin ön 
seçim kararı aldık. Aday 
adayı olacak arkadaşlara 
başarılar diliyorum." 
dedi. Öte yandan bir süre 
önce Belediye Başkan
lığına aday adayı 
olacağını açıklayan ■ SHP 
İlçe Yönetim , Kurulu 
Başkan Yardımcısı Nu
rettin Durmuş, kararından 
vazgeçtiğini açıkladı.

Astsubay Yaşar Dağlı kurşun 
yağmuruna tutulmuştu...

Katil teslim oldu
i Küçük Kumla'da geçen 

i yaz Deniz Taverna önün- 
I de kurşun yağmuruna tu- 
| tularak öldürülen Işıklar Li- 
| sesi'nde görevli Bando 
I Astsubay Yaşar Dağlı'nın 
| katil zanlısı Hakan Göksüz 
İ (.19) teslim oldu.
| Deniz Taverna'da mi- 
I safir sanatçı olarak pi- 
I yanistlik yapan Yaşar 
| Dağlı, kadın meselesi 
H yüzünden gazino çıkısında 
I vurularak öldürülmüş, 

| olayda katil zanlısı olan 
■ Hakan Göksüz ise olaydan 
| sonra kaçmıştı.

Jandarma tarafından 
aranân Hakan Göksüz, 
geçtiğimiz hafta cuma 
günü Bursa Adliyesi'ne gi
derek teslim oldu. Göksüz, 
2. Ağır Ceza Mah
kemesinde verdiği ifa
desinde suçunu kabul etti.

Mahkemede olay ge
cesi çok alkollü olduğunu 
söyleyen Göksüz, "Yaşar 
bana sarkıntılık etmeğe 
başladı. Uyardım din
lemedi. Alkolün etkisiyle si
laha sarıldım." dedi. Katil 
tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.

Gemlik lı mimarlar genel kurul yaptılar:

[Yönetime
Mimarlar Odası Gemlik 

■ Temsilciliği, ikinci olağan 
i Genel Kurul Kongresinde 
I eski yönetim, üyelerden 
| güven tazeledi.

Gürle İş Hanı üçüncü kat- 
I tâki Mimarlar Odası Tem
silciliğinde yapılan Genel 
i Kurul toplantısına, I6 üyeden 
I İ0 kişi katıldı.

■ Genel Kurulda, yönetim 
| kurulu çalışma ve denetleme 
| raporları okundu. Oda Tem
silcisi Mimar Orhan Bulut, iki

güvenoyu
yıldır üyelerin ve Gemlik 
halkının yararına çalışmalar 
yapıldığını söyledi. Top
lantıya verilen bir önergede 
fatura denetimlerinin ihtisas 
ayrımına göre yapılması ve 
inşaatların tam. olarak kontrol 
edilmesi için TUS'un 
gündeme gelmesi istendi. 
Genel Kurul önergeyi kabul 
etti. Orhan Bulut , Haşan 
Sözüneri, Tank Kaptan, Zeki 
Turan, Ayşe Özerol yönetime 
seçildiler.

Atatürkçü Düşünce Derneği 
görev bölümü yaptı...

Atatürkçü Düşünce
Derneği Gemlik Şubesi,
Kurucu Yönetim 
üyeleri arasında 
bölümü yapıldı.

Derneğe 
kayıtlarının devam

Kurulu 
görev

üye 
ettiğini

söyleyen Atatürkçü
Düşünce Derneği Gemlik

Şube Başkanı Av. Ali 
Aksoy, resmi açılışın
önümüzdeki günlerde
yapılacağını, kurucu üyeler 
kendi aralarında toplanarak

reterliğe EYnekli Gemlik Li
sesi Müdürü Mehmet 
Çalım, Saymanlığa Gemi
Mühendisi Tayfun

görev bölümünü
yaptıklarını bildirdi.

Başkan Yardımcılığına
Sanatçı Emine Alkaya, sek-

Dağdelen, üyeliklere ise, 
Zeki llkörücü (İktisatçı), 
Gülşen Üner (Ev Hanımı), 
Esra Dündar (Kimya Tek
nisyeni) getirildiler.

Valilikçe kapatılan kireç ocakları
faaliyetlerini sürdürüyor

Cihattı Köyü Liverya 
mevkiinde bulunan beş 
kireç ocağı, Bursa Valiliği 
tarafından çevreyi kirlettiği 
gerekçesiyle kapatılmasına 
karşın, ocakların çalışmaları 
sürdürüldüğü öğrenildi.

Bursa Vali Yardımcısı 
Ahmet Bilgealp tarafından 
I8 Ekim 1993 günü, Gemlik 
Kaymakamlığına yazılan 
11/5243-16162-1389 notu

yazıda, Cihatlı Köyü Liverya 
mevkiinde faaliyet gösteren 
kireç ocaklarının, lastik ve 
buna benzer maddeler yak
ması nedeniyle çevreyi kir
lettikleri 7.9.993 günlü ra
porla saptandığı, 508 sayılı 
Gayrı Sıhhi Müesseseler 
Yönetmenliğine göre bu 
mevkideki ocakların 
mühürlenerek çalışmadan 
alıkonması ve bölgeye kireç

ocağı kurulmaması is
tenmişti.

.Valililğin yazısına karşın, 
kireç ocakları yakın zamana
kadar çalışmaları
sürdürmesi çevredeki va-
ta'ndaşların tepkilerine
neden oluyor. Vatandaşlar, 
Valiliğin kararının bir an 
önce uygulanmasını ve 
bölgedeki tüm ocakların 
kapatılmasını istiyorlar.

EMRE KUNDURA
Kalite, Güvence deyince, akla EMRE KUNDURA gelir. 

Gelin, görün ve güvenin. 0 size hep güveniyor.

Yeni Yılınızı kutlar, 
mutluluklar dileriz.

Biz, Pazar Cd No. 1, Gemlik’teyiz...

Abdullah Güler 
Demir- Çimento- Tuğla Bayii

TaUaımasa JkaaûU©î?0 
aaaattUaaHaalk w® ©©©sıHâfe

Ekmek 
\zammind
uymayan 
Başkan

Gemlik Un ve Unlu 
■ Mamulleri Kooperatifi 

Başkanı Ahmet İmren, 
bir haftadır uygulanan 
zamlı ekmek satışlarına 
uymuyor.

350 gramı 3 bin li
radan satılan ekmeği, 
Orhangazi Cad
desindeki "Yılmaz Ma
tador" adlı fırınında 2 
bin 500 liradan satan 
İmren, konuyla ilgili ola
rak yaptığı açıklamada, 
"Peşm parayla un alan 
esnaf ile vadeli atan 
arasında maliyet farkı 
doğmakta, buna bir de 
bakkal kan eklenirse, 
farktı fiyatla ekmek 
satışı doğabilir. Oysa 
ben peşin un alıyorum 
ve ekmekleri tezgahtan 
satıyorum." dedi.

Ote yandan 2 bin 500 
liradan Balık pazarında 
"Danış" ekmek fırını da 
satışlarını sürdürüyor.

Değerli Gemliklilerin, 
dost ve müşterilerimizin 

Yeni Yılını kutlar, 
sağlık ve mutluluklar 

dileriz.

Tel. 5134637 İstiklal Cd. Gazi İlkokulu aralığı, GEMLİK

Tüm 
Gemlik Halkının,

Üye ve delegelerimizin I 
Yeni Yılını kutlar, sağlık 

ve mutluluklar |
dileriz. i

Yeni Yıla ailenizle birlikte, 
sıcak bir ortamda girmek ister misiniz? 

Bizi arayın!
Rezervasyon Tel. 5132146

Tüm 
Gemlik

S

g

halkının Yeni
Yılını kutlar nice

mutlu yıllar4■. i1uMj■11■i।temenni 
filî ederiz. Sİ

| Gemlik DYP İlçe Başkanlığı



Z8 ARALIK 1993 ^>ayfa4

Bosna 
Hersek*e 
yardım
Milli Gençlik Vakfı 

Bursa Şubesi ve Marmara 
Davet FM Radyosu'nun 
işbirliği ite Bosna Hersek'e 
yardım kampanyası 
başlatıldı. .

Milli Gençlik Vakfı 
Gemlik .Temsilciliği de 
kampanya içerisinde 
ilçemizde gıda maddeleri 
ilaç ve serum toplamaya 
başladı. Vakıf tem
silciliğinden yapılan 
açıklamada, bugüne 
kadar para ve gıda 
yardımı olarak 30 milyon 
lira civarında yardım 
sağlandığını, hedefin 100 
milyon olduğu belirtildi. 
Toplanan paralar Bosna 
Hbrsek'e İtalya üzerinden 
Merhamet Cemiyeti 
aracılığıyla ulaştırılacak.

Yardımseverlerin 
5138422 numaralı te-, 
lefondan bilgi edinmeleri 
istendi.

OTOMOBİL SAHİPLERİNİN 
DİKKATİNE

'rtPETOTO’
Hediyeli akü kampanyası 

başlatmıştır. Her akü alana bir 
takım iç paspas armağanımızdır.

BÛLEĞİjlLJB'o
FİKRET OTO — Yedek parça, aksesuar, 
motor yağı, antifriz, akü, elektrik servisi.

İstiklal Cd.. Gümrük binası aralığı, Gemlik, Tel. 5131001

DUYURU
Kooperatifimizin 2. Olağan Genel Kurul toplantısı 
28 Ocak 1994 Cuma günü saat 17.00'da 
Belediye Salonunda aşağıdaki gündem gereği 
yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı taktirde, toplantı 4 
Şubat 1994 Cuma günü, çoğunluğa.bakmaksızın 
aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Tüm kooperatif üyelerine önemle duyurulur.

S. S. Gemlik Kırdar 
Konut Yapı Kooperatifi 

Başkanlığı

Gündem:
1. Açılış ve yoklama
2. Saygı duruşu
3. Yönetim Kurulu raporunun okunması
4. Denetim Kurulu raporunun okunması.
5. Blanço Envanter ve gelir gider farkı hesaplarının im 
celenmesi ve ibrası
6. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin 
ibralanması
7. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi
8. Gelecek yıl bütçe ve çalışma raporlarının 
görüşülmesi ve karara bağlanması
9. Dilekler ve temenniler.
10. Kapanış.

AVAM

^'■■-İE^aâhğâ:, VŞ

dfleğiyte, 
'Gemlikli

' t \ '' -; r: ♦ %

ANAP İlçe Yönetim Kurulu

PARTİSİ

huzurlu, güvenli bir 
ortamda ülke 

kalkınmasına katkıdc 
bulunacağız.

Bu vesile ile, değerli 
hemşehrilerimizin 
Yeni Yılını kutlar, 

mutluluk getirmesini 
dileriz.

S.S. Gemlik Küçük Sanayi 
Sitesi Yapı Kooperatifi 

Yönetim Kurulu.

İLAN
Gemlik Asliye 
Hukuk Mah- 
kemesi'nin 
23.12.1993 tarih 
1993/458 esas 
1993/621 karar 
sayılı ilamı ile Dur
sun olan ismim 
Turan olarak tas
hih olunduğu ilan 
olunur.

KAYIP
Mucur Nüfus 
Müdürlüğü'nden 
almış 
olduğum
Nüfus 
Cüzdanımı 
kaybettim. 
Hükümsüzdür.
Hüseyin 
İLERİSOY

'^ğOııIlş.

İstiklal Cd.

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER.

1994’e birkaç gün kala... '
İSKİ olayıyla neredeyse yıl boyu sürdürdüler. Böylece 
yıpratma kampanyalarriçın kendilerine zengin bir mal
zeme yarattılar. • W [i

ANAP döneminde yaygınlaştırılan rüşvet has
talığının üzerine İstanbul da gitmediler.

Bugün, su yüzüne çıkan çirkinlik, dünün eseriydi 
oysa..

Mart I994 'de yapılacak olan yerel seçimler çok 
önemli..

Yerel seçimlerin heyecanı ise artarak devam ediyor. I ]
Vatandaşla iç içe olması gereken belediyeleri I 

yönetecek kişileri halk tanımak istiyor.
RP, BDP.ANAP, dışında belediye başkan aday i 

adayları belli olan parti yok.
DYP deki belirsizlik sürüyor. Mehmet Turgut'un ı I 

dışında ortada görülen gerçek aday adayı yok. ’ I
Son olarak kulağımıza gelen, Borusan Genel ı I 

Müdür Yardımcısı Bülent Kurt'a teklif götürüldüğü 
şeklinde. Sayın Kurt, tek aday olursam varım demiş. 
Doğru mu öğrenemedim.

SHP de, Başkan Dimili'nin bu kez Belediye Mec
lisinde yaptığı konuşma aday adaylığına pek niyetli 
olmadığını gösteriyor. Bu kez kulislerde Nazım Bay-" 
rak'ın adı dolaşmaya başladı.

Bir kısım partilinin Bayrak için çalışmalara başladığı | 
söyleniyor..

DSP bombasını patlattı.
Genç Eczacı, Serdar Hadimli Başkan adayları.
ÇHP'de hiç ses yok.
İlçe Başkanı Fikret Kumral, seçimlerden çok yeni 

açtığı marketinin hazırlıklarıyla meşkuldu. Market 
açıldı. Politikaya zaman bundan sonra kalacak sanırım.

Hareketli günleri birlikte paylaşacağız;
Gelişmeleri sîzlere duyurmaya çalışacağım.
1994 politik hareketlilikle gireceğiz.

İlgilileri uyarıyorum?
Engürücük ovası korkunç bir şekilde talan, ediliyor
İlçenin gelişmesine hiçbir katkısı olmayan; hiçbir is- 1 

tihdam yaratmayan kereste depoları, doğal bitki 
örtümüz zeytinlikleri yok ediyor.

Bursa'ya giderken hızla yayılan rezil yağmayı 
gördükçe üzülüyorum.

Engürücük Köyü ivedilikle Gemlik İlçe sınırlarına 
alınmalı. Planlı bir yapılaşmaya yönelmeli.

Başta Sayın Kaymakamız'ın konunun üzerine, 
eğilmesini istiyoruz.

Bu yağmaya bir dur diyen çıkmalı.
Değerli okurlarımın Yeni Yılını kutlar, mutluluklar ge

tirmesini diliyorum- ıBROLKJRUTEMIZLM
Genel temizlik, 

Oâhalı yıkama dahil. |

getirmesini
DSP İlçe 
Yönetim 
Kurulu

1994 Yıh’nın 
ülkemize halkımıza 

ve Gemlikli
DfiBf ■hemşehrilerimize sağlık

** mutluluk ve başarılar
CHP

başarı ve mutluluklar dileriz.

Tüm
Gemlikli 
hemşehrilerimizin 
üye ve delegelerimizin 
Yeni Yılını kutlar, sağlık,

CHP ilçe Yönetim Kurulu



2ŞARAUK«Ş2.

jprnanga

Dost ve müşterilerimizin
Yeni Yılım candan kutlar, 

mut luluklar dileriz.
J. N. . , : j:l. 5135222- 514,2125. Faks: 513701-5

meslek yasalarına ve 
sorunsuz bir meslek 

düzenine kavuştukları 
bir yıl olmasını diler, 

meslektaşlarımızın ve 
Gemlik. arkının yeni 

en iyii 
dikerlerimizle 

kutlarız.

KAV-TEN
Ambalaj Ticareti

Paşabahçe cam kavanoz, SaSa/ pet kavano^
Ahmet Atalar

Mimarlar 
Odası 

Gemlik 
Temsilciliği 

Yönetim 
Kurulu

10^4 Yılmm 
mutluluk <d©lu 

©iması dlleg/tıgM

|j|İİİİI||^®f|^| 
Faruk GÎ&İt'-'?

Yeni Yılınızı kutlar, mutluluklar dileriz!

(DgiDMILİDlB IX(O00a ŞM.,

i
Matbaacılık & Ambalaj Sanayii |

Yeni Yılınızı •] | 
en içten dileklerimizle | 

kutlar, 
sağlık ve esenlikler 

______ dileriz! ) I 
Gazhane Cd.No.45 Tel. 5131797 |

»AĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayip^

^1 Dost'ye

; müşterilerimizin

. Yeni. Yılını candan

^kutlar, başarılar dileriz.-
Orhangazi Cd. No. 30 Tel. 5131205 Gemlik

^^^Bost ve 
müşterilerimizin 
JKm^ılkuım.

kutlar, 
sağlık ve esenlikler 

getirmesini

Gazhane Cd. Tel. 5131295

1994
Yılının 

hemşehrilerime 
' mutluluk i 

\ getirmesini 
dilerim!

Haşan 
Sözüneri,
Mimar. , , |

!■! fiilili

Yeni Yılınızı kutlar, 

ve mutluluklar 
. rr ■ dtleazİİstl^M

ORKSAN PETROL
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Hazırlayan: Vicdan TOPAKTAŞi

Kültür... Sanat... Kültür... Sanat...Kültür... Sanat... Kültür... Sanat... Kültür.

i 3 yaşından bu yana resim yaptığını belirten 
I Deniz, canlıları çok sevdiğini söylüyor...

Çocuk ressam sergisi

Sergi Salonu’nda şairin 
şiirlerinden ve kitaplarından 
oluşan bir sergi oluşturarak, 
halkın izlenimine sundu.

Diriliş Partisi . Gemlik 
Teşkilatı, Milli Yazarımız, 
Mehmet Akif Ersoy'u 
anmak amacıyla, Belediye

Diriliş Partisi, Mehmet Akif'i anıyor

6 yaşındaki Deniz 
Özdinler, ilk sergisini Devlet 
Güzel sanatlar Galerisi'nin 
panosunda izlenime açtı. 3 
yaşından beri resim yapan 
Küçük Deniz, canlıları çok 
sevdiğini söylerken, re
simlerinde ana temanın 
insan ve hayvanlar 
olduğunu belirtti. Pastel 
boya ile çalışan Deniz'in re
simlerinde, gülen güneşler 
ile gülen bulutlar dikkat 
çekiyor...

Eski sporculardan Milli 
Okçu Mehmet Özdinler'in 3 
çocuğundan en küçüğü 
olan Deniz, en kısa za
manda yeni bir sergi daha 
açmak istiyor. Anaokulu 
öğrencisi olan Deniz, henüz 
okuma-yazma bilmediği 
için, abisi Şüca'nın 
okuduğu kitaplardan esin
lenerek resimlerini yapıyor. 
30 resmin yer aldığı ser
gide, en büyük ilğiyi di
nozorlar (!) çekiyor.

AVP’de bu hafta...
28 Aralık Salı......... .....FERMANLI DELİ HAZRETLERİ
29 Aralık Çarşamba.... FERMANLI DELİ HAZRETLERİ
30 Aralık Perşembe.... FERMANLI DELİ HAZRETLERİ
31 Aralık Cuma........................................... TATİL

1 Ocak Cumartesi.....FERMANLI DELİ HAZRETLERİ
2 Ocak Pazar......... .FERMANLI DELİ HAZRETLERİ

3 Ocak Pazartesi............................................ .....TATİL
Oda Tiyatrosu

28 Aralık-3 Ocak....................... AÇIK AİLE
Tel.: 2228910 .

Ressam Ayla Can, 
doğa hayranı...

Ressamlar Demeği üyesi Ayla Can, 2. kişisel resim 
sergisini açtı. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde iz- 
lenime sunulan sergide, sanatçının natürmort ve peyzaj 
çalışmaları yer alıyor. Doğayı çok sevdiğini söyleyen 
Can, resimlerinde ana tema olarak doğayı kullandığını 
dile getirdi. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Resim ve 
Heykel Müzeleri Derneği'nde Resim ve Sanat Tarihi 
Doçenti Nuri Temizsoylu ile atölye çalışmaları yaptığını 
ifade eden Can, eserlerinde belli bir kurala bağlı kal
madan doğaçlama çalıştığını vurguladı.

Bugün doğanın çok kötü bir durumda bulunduğunu 
belirten sanatçı, "Doğadaki tüm güzellikler, günbegün 
yok oluyor. Ben doğayı çok seven bir insan olduğum 
için, çok acı çekiyorum." şeklinde konuştu. Can, 
doğanın bir an önce koruma altına alınmasının ge
rektiğini belirterek, herkesin doğaya sahip çıkmasını is
tedi. Sergi, 42 yağlı boya ile 12 sulu boya tablosundan 
oluşuyor. "Denizde Fırtına", "Renkli Gök", ve "An
neme Saygı" gibi isimler verdiği resimlerinin, 5 yıllık 
çalışmalarının ürünü olduğunu hatırlattı. Sergi, 31 
Aralık'a dek ziyarete açıktır.

ELEMAN ARANIYOR
jdHHfcjgsıDaçaeaüc,

▲ Giyimine özenli, 

▲ Güzel konuşan, 

▲ En az lise mezunu, 

▲ Bay ve bayanlar, 

▲ Müracaatların bizzat yapılması.

Gemlik 
KÖRFEZ 

Gazetesi, İstiklal Cd., 
Gürçay Pasajı No. 6 GEMLİK

ÜNGÖR TİCARET
Dost ve 

müşterilerimizin 
Yeni Yılını candan 

kutlarız.

1994'e birlikte girelim Salih ve Metin ÖNGÖR
İstiklal Cd. No. 52 Tel. 513’060 ■ 5132128

TURİSTİK TESİSLERİ
Yılbaşı özel programı ile:

IPnyaımnstt - Şamftör
ÖZCAN & ERSEL ile 

uMhamza

DÜZELTME
Gazetemizin 991 

ve 992 nolu 
sayılarında 

yayınlanan S.S. 
Güriş Konut Yapı 
Kooperatifi'ne ait 

Genel Kurul 
İlanlarındaki isim,

S.S. GÜR-AŞ 
Konut Yapı 

Kooperatifi olarak 
düzeltilir. 

Gemlik KÖRFEZ

KAYIP I 
| Para cüzdanımı ,ll 
| B sınıfı sürücü II 
| ehliyetimi 
i kaybettim.
| Cüzdanı 
s getirene, 
I cüzdanın 
। içindeki paranın 
İ yarısı 
| verilecektir.
| Nazım YAŞAR
8 Tel. 5380156
| Küçük Kumla

eşliğinde

< Özel Yılbaşı Mönüsü:
Ordövr tabağı, 
Spesial sıcak, 

Atama' usulü danafilatosu 
(özel garnitürüyle), 
Mevsim salatası, 

karışık meyve sepeti, 
Kahve, 

< işkembe, 
\Jçki Yerli 35 cl. >

Nice 
mutlu 

yıllara

Fiks menü: 400 Bin TL. (Grup indirimi uygulanır)
Rezervasyon: Tel. 513 45 93- 94

GEMLİK ASLİYE HUKUK 
HAKİMLİĞİNDEN

1989/502

Gemlik Adliye Köyü, Çerkezderesi mevkiinde kâin, 
kuzeyi 1401 nolu parsel, güneyi 1339 nolu parsel, 
doğusu 424 nolu parsel, batısı 1398 nolu parsel ve 
kısmen taşınmazın davacı Abdullah Bayrak tarafından 
tescili talep edildiğinden dava konusu taşınmaz 
hakkında hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden iti
baren 3 ay içersinde mahkememizin 1989/502 esas nu
maralı dosyasına itiraz etmeleri ilan olunur.

GEMLİK ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 1993 / 295
1- Gemlik İlçesi, Kapaklı Köyü, Çakaldere mevkiinde 

kain, kuzeyi İbrahim Tutucu, Şükrü Erim, güneyi Cemal 
Yıldırım, Gemlik Armutlu Karayolu, doğusu Hüseyin 
Soydemir, batısı Recep Turan, Mustafa Bilgin 
taşınmazları ile çevrili 2639,20 m2 lik taşınmazın,

2- Gemlik Kapaklı Köyü, Çakaldere mevkiinde kain, 
kuzeyi Hüseyin Semiz, Yahya Kuzgun, Mehmet Deniz 
varisleri, Bahattin Bal, güneyi Mehmet Soydemir, Mus
tafa Bahtiyar, doğusu Haşan Deniz, batısı Mehmet Ege 
taşınmazları ile çevrili 3088.96 m2.lik taşınmazın,

3- Gemlik Kapaklı Köyü, ilbat mevkiinde kain, kuzeyi 
Mustafa Günaydın, Haşan Tümer, güneyi Haşan Deniz, 
İbrahim Tutucu, doğusu Haşan Ğencay , batısı Hüseyin 
Soydemir, Makbule Gencay taşınmazları ile çevrili 
1827,23 m2 lik taşınmazın, 
Davacılar Haşan Deniz, Hüseyin Deniz, Tunç Deniz». 
Aytaç Deniz, Erdinç Deniz tarafından senetsizden tescili 
talep edildiğinden, işbu taşınmazlar hakkında hak id
diasında bulunanların ilan târihinden itibaren 3 ay 
içersinde mahkememizin 1993/295 esas sayılı dos
yasına itiraz etmeleri ilan olunur.
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Belediye Fen İşleri Müdür Yardımcısı, mesai arkadaşı tarafından silahla yaralandı... 

Belediye'de vuruşma 
Gemlik Belediyesinde emlak servisinde görevli memur başvurduğunu, ancak, Ekim döneminde Belediye Mec-

Belediye'ye | 
Orhaneli'nden

Gemlik Belediyesinde emlak servisinde görevli memur 
Ali Akyol, Fen İşleri Müdür Yardımcısı Ahmet Turan*! imar 
meselesi yüzünden ayaklarından vurdu.

Olay, geçtiğimiz hafta cuma günü, saat 12.00 
sıralarında Gemlik Belediyesi Düğün Salonu çıkış kapısı 
önünde meydana geldi.

Yeni Mahalle'deki arsasının imar durumunun geçtiğimiz
salı günü toplanan Belediye Meclisi'nden çıkmamasına 
öfkelenen Alı Akyol, konudan sorumlu tuttuğu arkadaşı 
Ahmet Turhan'la bir süre tartıştı. Tartışma , sonunda 
üzerinde taşıdığı ruhsaitsız Silahı çeken Akyol, Ahmet Tur
han'ı bacaklarından yaraladı.

. Olaydan sonra kaçan Emlak memuru Ali Akyol,bir 
saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Ayağından ya
ralanan Fen İşleri Müdür Yardımcısı Ahmet Turhan ise 
Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AKYOL /FADE VERDİ
L Yakalandıktan sonra İlçe Emniiyet Müdürlüğünde ifâde 
veren Ali Akyol, Yeni Mahalle'de Belediye'ye ait parselden 
metrekaresi 1.5 milyon liradan 40 milyon lira değerinde 
aldığı arsanın imar onayının alınması için Belediye'ye

başvurduğunu, Belediye Mec-
lisi'nde görüşülerek imar komisyonuna gönderildiğini be
lirterek şunları söyledi:

"İmar komisyonuna gönderilen dilekçem, salı günü 
olağanüstü. toplanan Meclis'te görüşülmedi. Buna çok 
sıkıldım.

Fen İşleri, dilekçemi verdiğimde arsama ait zemin etüd 
projesi istedi. DSİ'ye başvurdum, zemin etüd projesi yap
madıklarını söylediler ve belge aldım. Mesaiden çıkarken 
Ahmet'i yakaladım, çok sinirliydim. Ne yaptığımı bi
lemiyorum. İmarla ilgili dilekçemin Meclisten çıkmamasına 
çok kızmıştım." dedi.'

Gemlik Deylet Hastanesi'nde ameliyata alınan ve 
ayağına saplanan kurşun çıkarılan Ahmet Turhan, ga
zetemize yaptığı açıklamada şöyle konuştu : "Yemek için 
saat 12.00'de Belediye'den çıktım. Ali, arkamdan gelip bana 
komisyon raporunun ne olduğunu sordu. Haberim ve bilgim 
olmadığını söyledim. Birden silahını çekip, önce kabzasıyla 
yüzüme vurdu. Daha sonra ateş etmeğe başladı."

Sorgusu polisçe tamamlanan Ali Akyol, çıkarıldığı mah
kemece tutuklanarak ceizaevine gönderildi.

yeterli kömür

Ocak ayının yaklaş» 
masına karşın bu yıl Be» 
tediyece Orhaneli'-nden 
getirtilen Tahsis Kömür 
ön yetersiz kalması va
tandaşları İthal kömür al
maya sevk ediyor.

aldığımız bilgilere göre, 
bu yıl Orhaneli Kömür 
İşletmeleri Müdürlüğüne 
bin 300 ton kömOr 
parasının yatırılmasına

karşın 750 ton 
gönderildiğini, 
kömürlerin ise

kömür 
bu 

ancak
resmi dairelerle Belediye 
işçi ve personeline ve
rilecek kömürü bile
karşılamadığını
Söylediler. Tonu 760 bin 
liradan satılan Orhaneli 
kömürünün dağıtım 
İşinin yeni yılla birlikte ar* 
tacağı haberinin alındığı 
öğrenildi.
............ ............. ?■ /

Bosna Hersek’e 21 Ton 
Gıda Yardımı yapıldı...

Sırp .ve ; Hırvatlar 
tarafından trajik şekilde kat
ledilen Bosna Hersek’e, 
Türkiye Diyanet İşleri Genel 
Müdürlüğü organizasyonu 
kanalıyla Gemlik Diyanet 
İşleri Şube Başkanlığı 
tarafından 21 ton gıda mad
desi gönderildi.

■ Kayıkhanedeki Kur'an 
Kursu önünden kamyonlara 
yüklenen gıda maddeleri 
BoSha Hersek’e ulaştırılmak 
üzere İzmir'e gönderildi.

.Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan Gemlik Müftüsü Mus
tafa Aksoy, yardımların 

Gemlik'ten ve Orhangazi, 
İznik ve Mudanya'dan da 
geldiğini belirterek teşekkür 
etti. Gıda Yardımlarının 
gönderilmesi sırasında olay 
yerine gelen BDP İlçe 
Başkanı Mehmet Kaptan'ın 
yardım olarak verdiği I mil
yon liralık çeki önce alan 
Müftü, gazetecilerin fotoğraf 
çekmesi üzerine geri verdi.

Müftü Aksoy, "Ben din 
adamıyım, siyasete rek
lam malzemesi olmam" di
yerek, Kaptan'ın ısrarına 
karşın çeki almayarak yere 
âttı.

Yılbaşı için çocuklarına hediye değil, çocuklarını hediye eden anne-babalar da var.

Altı günlük bebeği apartman kapısına bıraktılar
Hisar mahallesi Ulutaş 

Sitesi A Blok'ta bırakılan, 
anne bâbası bilinmeyen 6 
günlük bebeğe, sitede otu
ran Karaahmetoğlu ailesi 
sahip çıktı.

Geçtiğimiz hafta, çar
şamba günü, apartmanın 
girişinde birinci katta, yelek 
ve battaniyeye Şanlı olarak 
bırakılan, 6 günlük kız 
çocuğunun üzerinde, "Lüt
fen ona iyi bakın, adı 
Gizem" yazılı kağıt, bir 
mendil ile birlikte bir yüzük 

bulundu.
Bebeğe, Büyük Değişim 

Partisi İlçe başkan yardım
cısı Hüseyin. Karaahmet- 
oğlu ve ailesi sahip çıktı.

Bebeğin üstünü değiş
tirip, kamını doyuran ve du
rumu Emniyet Müdür
lüğüne bildiren Hüseyin 
Karaahmetoğlu, çocuğun 
anne ve babası ortaya 
çıkmadığı taktirde, tüm 
bakımını üstlenebileceğini 
bildirdi. Altı günlük bebeği 
bulan Hüseyin Karaahmet- 

oğlu, gazetemize yaptığı 
açıklamada, üçü kız, biri 
erkek olmak üzere 4 çocuk 
babası olduğunu belirterek, 
"Minik Gizem oğlumdan 
on yıl sonra, 22 Aralık 
1993 günü Yeni Yıl 
Armağanı olarak evimize 
geldi. Eğer, anne babası 
ortaya çıkmazsa, tüm 
bakımını üstleneceğim, 
kendi nüfusuma da 
geçireceğim, yeter ki, yet
kililer bu konuda anlayışlı 
olsunlar." dedi.

Anne, Gültaze Karaah
metoğlu ise, minik Gizem'i 
çok sevdiklerini belirterek,: 
"Onu kendi çocuklarım
dan ayırmayacağım." 
şeklinde konuştu.

t Emniyet Müdürlüğü yet
kilileri ise, çocuğun anne ve 
babasını aradıklarını be
lirterek, eğer anne ve baba 
ortaya çıkmazsa, gereken 
işlemlerin tamamlan
dığından sonra, bebeğin 
Karaahmetoğlu ailesine ve
rilebileceğini söylediler.

Körfez Konut Yapı Kooperatifi 
Başkanhğı'ndan

TEŞEKKÜR
Uzun sûredeıweri devam eden inşaatlarımızı 

taşıma su ile ve büyük sıkıntılarla devam ettirdik. 
Bitirme aşamasına getirdik.

En büyük problemimiz, suyumuzun olmamasıydı. 
Sayın Belediye Başkanımız, Av. Nezih Dimili, 

- Meclis Üyeleri ve Su işleri Müdür ve personeli, 
100 konutluk dairelerimize suyun bağlanmasını 

sağladıklarından dolayı, 
Başta Sayın Av. Nezih Dimili olmak üzere, 
tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunar, 

görevlerinde bâşanlar dileriz.

Yönetim Kurulu Adına
B. Cahit AÇIKALIN, Mehmet BARS

En iyi 
dileklerimle, 

dost ve 
müşterilerimin 

Yeni Yıllarını kutlar, 
daha nice sağlıklı 

yeni yıllar 
geçirmelerini Â 

dilerim, _^m|

KAYIP
Ağrı, Eşkirt 
İlçesinden almış 
olduğum nüfus 
cüzdanımı 
kaybettim 
Hükümsüzdür.
Mehmet Bakırcı

Yeni Yılınızı
-kptiar, £ 
sağlık, ■ 

Mutluluk
ve

■diler

Yusuf Süren — Nihat Aytaş
Orhangazi Cd. No. 115, Tel. 5131302 Gemlik

S®

KAHRAMAN GIDA 
VE ELEKTROMARKET

Gemlik’te, 
sahte 

250 bin lira 
paniği

Gemlik Emniyet
Müdürlüğü,- sahte 250 
liralıklâra karşı ilçe halkını 
uyardı.

Son günlerde Gem
lik'te fazlaca görülmeye 
başlayân 250 bin liralar 
için halkın uyanık olması 
gerektiğini belirten Gemlik 
Emniyet müdürlüğü yet
kilileri, şimdilik ken
dilerinde 4 adet 250 bin 
liranın ulaştığını ifade 
ederek, yapılan
araştırmalarda bu sayının 
çok fazla olduğunu sap
tadıklarını söylediler.

Yetkililer, hakiki 250 
bin liraya göre sahte 250 
bin biraların renklerinin 
soluk olduğunu, gizli 
Atatürk resminin ve ara 
lifin de bulunmadığını be
lirterek, "Seri numaraları 
bile aynı" dediler.

Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri Gemlik'te
görülen sahte 250 bin li
raların seri numaralarının
A32835312 
A32835318 
kaydettiler.

ve 
olduğunu

Saygılarımla, 
Emir Doğru

■
KAYIP

Gemlik Nüfus 
Müdürlüğü'nden 
aldığım nüfus 
cüzdanımı 
kaybettim. 
Hükümsüzdür 
Neriman Köse

ve 
müşterilerimizin 

Yeni Yılını 
en iyi dileklerle 

,kutlar 
esenlikler ,■ 

dileriz,"
Adres: Merkez II. Kordon Kafoğlu Bloklan, altı Gemlik 

Şube: Kumla Yolu, Demirin eczanesi karşısı Gemlik 
Tel: 5134479,5137259

Esrarcılar 
yakalandı

Gemlik'te satın aldık
ları yarım kilo toz esrarı 
llçe'den çıkarmak isteyen 
Orhangazi'lİ Erdoğan 
Yaman (43), Haşan Başık 
(52) ve taksi şoförü 
Şevket Yılmaz (46) ya
kalandılar

Gemlik çevre yolunda 
yapılan güvenlik ara
malarında ele geçirilen es
rarcılar, verdikleri ifadede, 
esrarı satmak için değil, 
kullanmak için aldıklarını 
söylediler. Polise ifade 
veren. Erdoğan Yaman, ar
kadaşları Haşan Başık ve 
taksi şöförü Şevket 
Yılmazın olayla ilgisi bu
lunmadığını söyledi. Polis, 
esrarın kaynağını te 
etmek için, çalişmal 
sürdürüyor.
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Yüce Türk Milletinin; 
Gemlik Halkının, 
Yeni Yılını kutlar, 
1994fün insanlığa 
barış ve huzur 
getirmesini 
dileriz.
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