
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Belediye Başkanı Aday Adaylığı konusunda kararını açıkladı

tersem, namerdim demiştim" dedi. Haberi sayfa 5'te

Partilerde aday adaylığı mücadelesi kızıştı

Seçim takvimi işlemeye başladı

I da belirlendi Haberi sayfa 5'te

Körfez
Dimili, ”Aday değilim

Yazı İşlerinde atama 
İbrahim Ay göreve 

başladı 
Haberi sayfa 2'de

Milarlar Odası'nda 
görev bölümü

Orhan Bulut Yine
Başkan
Haberi sayfa 2'de

Yerel seçimler için 
start verildi

DYP'de başvurular 
başladı
Haberi sayfa 2'de

Kaymakam Işm’ın Yeni Yıl mesajı
İlçemiz Kaymakamı Orhan Işın, yayınladığı Yeni Yıl 

mesajında 1993 yılında, gelişme ve çağdaşlaşma yolunda 
önemli mesafelerin kaydedildiğini bildirdi. Kaymakam 
IşınTn, Gemliklilerin Yeni Yılını kutladığı mesajı şöyle:

"Bir yıh daha geride bırakıyoruz. Türkiye’miz 1993 yılında 
da gelişme ve çağdaşlaşma yolunda önemli mesafeler kay
detti. Önümüzdeki yıllarda da ilerlemeye devam edecektir.

1994‘ün vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk ge
tirmesini diliyörum.*s

j "Kemer bende, kispet bende” diye aday adaylarını 
Yılbaşı radyo konuşmasında yerel yönetimlerde

1989 yılında yapılan yerel seçimlerden SHP' den aday 
olan ve 39 yıl sonra Gemlik'te ilk kez Sosyal Demokrat 
Parti'den seçim kazanan Avukat Nezih Dimili, 5 yıl 
ilçemize hizmet etti.

mindere çağıran Dimili, 
politikaya veda etti.

Nezih Dimili, Yeni Yıl nedeniyle yaptığı radyo 
konuşmasında, "89 seçimlerinde vatandaştan 5 yıl için 
vekalet almıştım. Bu sürem doldu. Bir daha oy is-

27 Mart'ta yapılacak Belediye Başkanı, 
Belediye;Meclis Üyeliği ve İl Genel 
Meclis üyelikleri seçimleri için par
tilerde aday belirleme çalışmaları 
hızlandı. ANAP'ta Nurettin Avcı, 
DSP'de Eczacı Serdar Hadimli, RP'de 
İlçe Başkanı Cemal Aybey, BDP'de 
Mehmet Kaptan'ın Belediye Başkanlığı 
adaylığı kesinleşirken, ,DYP, SHP, 
CHP, MHP adaylarını önümüzdeki 
günlerde belirleyecekler.

ANAP'da İl Genel Meclisi için aday 
adaylığı başvurulan 31 Aralık'ta sona 
ererken, diğer partilerde takvim işliyor. 
SHP'de Nezih Dimili'nin aday olmaya
cağını açıklaması, Dr. Naci .Özokur'un 
durumunun belirginsizleşmesi aday 
sıkıntısına neden oldu. CHP'de seçim
lere Ö3 gün kala, faaliyet göze çarpmı
yor...: ANAP'ın Umurbey, Küçük Kumla 
ve Armutlu Belediye Başkan adayları

Memurlar eylem 
hazırlığında...
Ocak ayı memur maaş artışlarını yetersiz bulan 
ve eylerin kararı alan Kamu Sendikaları Bursa 
Şubeler Platformu'na Gemlik Eğit-Sen, Tüm- 
Maliye Sen, Tüm Sağlık Sen ve Tarım Sen- 
destek verdi.

Gemlik'teki Sendikalar Platformu adına, basına 
açıklama yapan Eğit Sen İlçe Şube Başkanı 
Abdullah Çelik, 13 Ocak'ta yapılacak olan ey- 
Jemi desteklediklerini söyledi. Çelik, tüm me
murları, eylemi destek vermeye çağırdı.

Haberi sayfa 5'te

Belediye zamları yürürlüğe girdi
Gemlik - Bursa 
10 bin lira oldu

■ Gemlik Belediye Mec- 
Ifei'nin Ekim Ayı olağan top
lantısında alınan 1994 ta
ifeleri 1 Ocak Cumartesi 
gününden itibaren yürürlüğe 
girdi.. Böylece Gemlik Bursa 
arasında yolcu taşıyan 
otobüslerde tam bilet 7.300 
litadan 10 bin liraya 
yükseltildi.
j Belediye Meclisinin 

Bütçe görüşmelerinde kar 
rara bağlanan yeni te
ntelerle ilgili uygulamanın 
başlaması üzerine, 7'den 
70'e Belediye hizmetlerinin
her birin»• 
■ İlan v»' 
karesi ’ 
bin liraya 
kpresi bu

zam geldi.
reklamların metre 
) bin liradan 2OÖ 
işgal Karcı metre 
liradan iki bin li-

raya, büyük ye küçük baş 
hayvanların kesimi, ki
logramı 800 liradan bin li
raya çıkarıldı.

Öte. yandan Belediye 
harçları yüzde 50 oranında 
yükseltilirken, ücrete tabi 
işlerde 2x1 metre kare 
ölçülerdeki bir mezarllk 800 
bin liradan 1 milyon liraya, 
pazar yerindeki 6.25 metre 
karelik açık sergiler 12Ö 
bin'den 150 bin liraya, imar 
durumu matbu evrakları 
200 bin'den;300 bin'e ka
nalizasyon bağlama 200 
bin'den 300 bin'e çıkarıldı.

Zamlardan Düğün Sa
lonu da yüzde 25 ile yüzde 
50 arasında payına düşeni 
aldı. Devamı sayfa 4'te

Silah taşımak 
modaoldu...

Yakalanmakla 
bitmiyorlar

Emniyet güçlerince 
ilçe giriş ve 
çıkışlarından sıkı bir 
şekilde yapılan de
netimlerde sürekli ola
rak ruhsatsız silah ya
kalanıyor.
Silah taşımayı moda 
haline getirenler 
güvenlik güçlerinin 
ağına takılırken, 
soluğu cezaevlerinde 
alıyorlar
Geçtiğimiz hafta Jan
darmanın Kumla’da 
yaptığı kontrollerde 
Faik Yel adlı şahısta 
7.65 mm’llk tabanca 
yakalandı.

Siyasiler halkımıza mutluluk diledi

Yeni yıl mesajları
1994 yılına girilmesi nedeniyle siyasi partilerin 
temsilcileri mesajlar yayınlayarak halkın Yeni 
Yılını kutlayarak mutluluk dileklerini ilettiler. 
DYP Basın Sözcüsü Mahmut Solaksubaşı 
mesajında, "Yeni Yıl memleketimize hoşgörü, 
güler yüz ve mutluluk getirsin." dedi.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti İlçe Başkanı 
Mehmet Parlak ise, 1994 yılının Türkiye ve 
dünya için umut dolu bir yıl olacağını be
lirterek, dünyada sevgi, huzur ve kardeşliğin 
hüküm sürdüğü, silahların sustuğu yıl olmasını 
diliyorum" şeklinde konuştu.

Haberi sayfa 5'te

Bebek 
ÇEK’e 
verildi

Geçtiğimiz hafta, Hisar 
Mahallesi Ulutaş Sitesi A 
blok önüne bırakılan 6 
günlük bebek, yasal en
gele takılınca, kendisini 
evlatlık edinmek isteyen 
Hüseyin Karaahmet- 
oğlu'na verilmedi.
Küçük Gizem, Emniyet 
yetkilileri tarafından 
Bursa Çocuk Esirgeme 
Kurumu'na teslim edildi.

Haberi sayfa 3'te

BDP'li gençler 108 Evler'de dert dinlediler
!

KADRİ GÜLER.

Devamı sayfa 4'te

HAFTAYA BAKIŞ

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

Start verilirken
Türkiyenin gündemine yeni yılla birlikte 

27 Mart'ta yapılacak yerel seçimler girdi.
Yasal işleyiş önümüzdeki günlerden 

sonra başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu, si
yasi partileri adaylarım hangi yöntemle be
lirleyeceklerini 7 Ocak gününe değin bil
dirmelerini istedi.

Bu arada, Körfez FM radyosunda yeni yılla 
İlgili söyleşide bulunan Belediye Başkanı 
Nezih Dimili, aday adayı olmayacağını 
açıklayarak, bir bilinmezi netleştirdi.

Dimili'nin < geçtiğim hafta yapılan 
olağanüstü Meclis toplantısında, RP'li Mah
mut Kttçük'ün sorusuna verdiği yanıtta

Hüseyin Dinç enfarktüs geçirdi 

Koca Reis’in 
kalbi tekledi

Balıkçılar Derneği eski Yönetim Kurulu 
Başkanı, Deniz Kurt'u Hüseyin Dinç (Etçi 
Hüseyin)., geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirerek, 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. 
Bir haftadır yoğun, bakımda kalan Koca Reis, 
dün özel odasında dinlenmeye alındı. 
Hüseyin Dinçin sağlık durumu iyiye gittiği 
öğrenildi. _____

e Büyük Değişim Partisi Gençlik Komisyonu 
üyeleri, 108 Evler'e giderek, orada oturan va
tandaşların dertlerini dinlediler.
Komisyon Başkanı Fatih Odabaşı, 108 Evlerin 
kurulduğundan beri yapılmayan yolları ile 
göstermeyen televizyonlarının sorunlarına çare 
bulunmasını Belediye yetkililerinden istedi.

Haberi Sayfa 3'te

aslında bu seziliyordu.

"İstanbul'u 
Dalan'dan 
İstemek!.."

Yılmaz 
Akkdıç'ın 
köşe yazısı 
2.sayfada

■M

Refahın 
Yolu 

Açık"
Cemal 

KIRGIZ'ın 
<öşeyazıs£ 
sayfa 3'te

ÇÖPLÜK
ÇÖPLÜK...
ÇÖPLENENLERÎN MİRASI... 
KONARSAN ÇÖPLENÎRSÎN. 
ÇÖPLENİRSEN,. ÇÖPLEŞİRSİN. 
NE DEMİŞLER...
ÇÖP, ÇÖPÜ ÇÖPLÜKTE...
GERİSİNİ SİZ GETİRİN GAYRİ...
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İstanbul'u Dalan'dan istemek!,

TEŞEKKÜR

GEMLİKTel: 513 17 97

'W

Müzil^ırtınası

yeşili koru.

h*

diteriz.
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Yerel seçimler için start verildi
DYP'de başvurular başladı

Mart 1989, yerel seçimlere çok az bir zaman var. 
DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel Bursa'da, - 
yanılmıyorsam- Şehreküstü Alanı'ndaki açıkh.ava top
lantısında o ünlü konuşmalarından birini yaıpmış, Cavit 
Çağların "Olay" gazetesine kısa bir ziyarette bu
lunacak, bekleniyor.

Kurmayları Köksal Toptan, Yaşar Topçu ve şıu anda 
anımsayamadığım birkaç başka DYP milletvekili., 
Çağların gazetedeki bürosunda günün yorgunluğunu 
atıyorlar. Bu arada söyleşiyoruz. Konu, yerel seçimler.

"Olay"ın yaptırdığı ayrıntılı kamuoyu yoklamsısı, 
Bursa'da DYP'nin önde olduğunu gösteriyor. Toptan ve 
Topçu, bu ankete hem inanıyorlar, hem de "ikircim" 
içindeler. Ben, İstanbul'un çlurumunu soruyorum, Yaşar 
Topçu'nun yanıtı şöyle:

"İstanbul'da "Talan" dönemi sona ermiştir, bun
dan emin olabilirsiniz."

Anımsayanlar çıkacaktır, Bedrettin Dalah'ın soyadını 
"Talan"a çevirenler DYP'lilerdir. '89 Seçimi'nde 
İstanbul'da gücü hemen hemen hiç olan bü parti, salt 
ANAP'ın adayı ve "medya"nın yıldızı Bedrettin Dalan'ın 

| seçimi kaybetmesi için yoğun bir propaganda kam- 
I panyası yürütmekteydi.

DYP, bu kampanyayı "yolsuzluk" suçlamaları 
üstüne oturtmuştu. Bu amaçla "Dalan"ı, "Talan"a 
çevirmişti. Ve de kampanya tutmuş, Yaşar Topçu'nunı 
dediği gibi İstanbul'da "Talan" dönemi sona ermişti...

Bir süre sonra Dalan Özal'la ters düşerek ANAPtan 
ayrıldı, "Demokrat Merkez Parti"yi kurdu. Medya, yine.* 
yağlamaya koyuldu onu, ama vatandaş yutacağa ben
zemiyordu.

Sırtında yumurta Küfesi taşımamış, deniz gözlü, Bi
zans'ın "necasetini Marmara'ya ve Körfez'e pom
palamakla ünlü Bedrettin Dalan, baktı ki durum 
"vahim", parti örgütüne bije danışmagereği dUY: ___ 
maksızınıDYPİsketesine "rampa" etti, bu parti lis
tesinden milletvekili seçildi.

. Sonra?..
Sonra uzun süre gündemde tutunrrfa savaşımı verdi. 

Demirci'm kabine dışında tutmasına öfkelendi, kalktı 
"Bu koalisyonun devamı siyasi açıdan tehlikelidir. 
Derhal bir DYP-ANAP koalisyonu kurulmalıdır" diye 
bayrak açtı. "Eğer bana bir görev düşerse, bunu 
memnuniyetle yaparım" demeyi de ihmal etmediği.

Ama anlaşılan kimse onu, böyle bir "görev" vermeyi \ 
düşünecek denli ciddiye almıyordu...
■\ Dalan bu, durur mu? Demirci'den sonra DYP'nin 
başma geçmeyi de düşledi bir ara. Gördü ki -daha 
doğrusu tahmin ettiği gibi- seçilme şansı hiç yok, 
hemen T80derecelik bir dönüşle, Süleyman Bey'in 
desteğini almış görünen İsmet Ahi'sine bordaladı.

Olsun, adini gündemde tutmuştu ya.;.

Geçen yıl, GESlAD'ın "ipek Yolu" toplantılarından 
birinde rahmetli Refik Koraltan'ıri torunu Yavuz Ko- 
raltan'la tanışmıştım. Onun, Dalanla ilgili şu ilginç 
sözlerini bir yazımda kullanmıştım:

"DMP zamamında Dalan'ın en yakınında bu
lundum. Onun siyasette ne gibi numaralar 
çevirdiğini çok iyi piliyorum. DYP'ye geçince, 
doğrusu Demirel'e acıdım. Şimdi bekleyin, yeni nu
maralar çekecek Dalan. Öğrendim kİ Demirel, par
tisinin İstanbul örgütünü düzene koymakla Dalan'ı 
görevlendirmiş. Oysa göreceksiniz, Dalan yeni 
açılan CHP'ye kur yapacak ve bu partiden İstanbul 
Belediye Başkanı Adayı olacak. Demirel de, DYP'nin 
İstanbul teşkilatını Dalan'a emanet etmekle, hiç 
farkında olmadan, onun bu çalışmasına katkı 
sağlıyor."

Gerçi, Dalan'ın yeni açılan CHP'ye kur yapacağı ke
haneti pek tutmadı. Ama, öyle anlaşılıyor ki, Demirel'i 
ikna edemediği konuda, Tansu Çilleri adam akıllı et
kilemiş. Onun, İstanbul'u "altın kabak" içinde kendisine 
sunacak kişi ocuğuna iyice inanmış Tansu Hanım. Bak
sanıza, partisinin İstanbul İl Örgütünün "târ ü 
mâr"etmekte sakınca görmedi. Yılların vefalısı Orhan 
Keçeli'yi bile bir kalemde silip attı. "İstanbul'u İs
tiyorum" diyor da, başka söz çıkmıyor ağzından. Oysa 
İstanbul'u "istemek" yerine, Orhan Veli gibi "dlnleme"yi 
bilseler!..

İstanbul'un "necasetini Marmara'ya pompalayan 
Dalan, Hekimbaşı Çöplüğü nde adaylığını açıkladı. Şu 
sıralar bir karşılaşsak da Yaşar Topçu'ya -kendi 
söylemiyle- sorsam diyorum:

"İstanbul'da 'yalan, dolan, talan dönemi'ni yeniden 
başlatmayı mı düşünüyorsunuz?.."

GEMLİK KÖRFEZ |
Haftalık Siyasi Gazete |

, YIL: 21 SAYI: 994 
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 

tzhane Cad, No: 45 Tel: 513 17 97 GEMLİK |

Doğru Yol Partisi Gem
lik İlçe örgütü, 27 Mart 
1994 günü yapılacak olan 
Yerel Seçimlerde Belediye 
Başkanlığı, Belediye Mec
lis üyeliği ve İl Genel Mec- 

. lisi üyeliklerine aday adayı 
oylacaklar için başvuruları 
başlattı.

Geçtiğimiz ^haıfta 
başlayan başvurularda İl 
Genel Meclisi üyeliğine ve 
Belediye Başkanlığına 
başvuru yapılmadı.' Be-

lediye Meclisi üyeliği için 
DYP Kadın Komisyonu 
Başkanı Sevim Koçdemir, 
Gençlik Komisyonu 
Başkanı Mustafa Utkıran 
ve gazeteci Murat Uçtu 
başvuruda bulundu.

DYP Gençlik Ko
misyonu Başkanı Mustafa 
Utkıran, geçtiğimiz hafta 
parti merkezinde bir basın 
toplantısı düzenliyerek, 
başvurusunu İlçe Başkanı 
Yüksel Yıldırım'a verdi.

Utkıran, Gençlik Ko
misyonu üyeleri ile partinin 
yönetiminde söz sahibi 
Kişilerden söz aldığını be
lirterek, "Belediye Mec- 
lisi'nde genç bir kad
ronun bulunması ilçeye 
daha etkin hizmetlerin 
getirilmesine güç ka
tacaktır. Bu hizmetten 
hiçbir çıkar bek
lemiyorum. Tek amacım 
ilçeme hizmet etmektir" 
dedi.

Çevreyi 
temiz tut,

Partimizin 25 Aralık 1993 günü yapılan 
"Dayanışma Yemeğine katılan

Gemlik Belediye Başkanı Nezih Dimili, 
Armutlu Belediye Başkanı Sn, Celal Göç 

ve Küçük Kumla Belediye Başkanı 
Sn. Eşref Güre’ye, H yöneticilerimize, 
siyasi parti yönetici ve temsilcilerine, 

üyelerimize, konuklarımıza, 
çiçek ve çeienk gönderenlere 

teşekkür ederiz,

Gemlik DSP İlçe 
Yön, Kurulu Adına 

İlçe Başkam 
Kemal Yeşildal

: ERKULLARINŞ.
Ahmet Dural Meydanı, Ercek Pasajı 
? Kat 1, Tel : 5132731 - 5134488

2. KORDONDA 
SATILIK DAİRELER 

Kaloriferli, Hidraforlu, Asansörlü, Isıcam!ı, 
feiyaldımh, Gömme banyolu, Patkeu, 

140 m2 alanh

TOPTANCILARA 
BALIKÇILARA 
DEPO İHTİYACI 

OLANLARA 
lOOmB, deniz kenarı, 

1. Kordonda, 
kat kaloriferli

2 dükkan 
Teh 

^5133800 *5132916j

KAYIP 
İstanbul Üsküdar Nüfus 
^Müdürlüğü'nden 
aldığım nüfus 
cüzdanımı, Emökli 
Sandığı Genel 
Müdürlüğünderi 
aldığım Emekli, ', 
Cüzdanımı, Ziraat 
Bankası Emekli Kimlik 
kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür., 

Nevin KAYA

KAYIP
İstanbul Üsküdar Nüfus 
Müdürlüğü'nde n 
aldığım nüfus 
cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Haldun Arif KAYA

Kaya Aydemirin* 
venisehir 
makamhğı yazılşlerl 
müdürtüğüne > IJ|| 
atandıktan sonra uzun 
süredir vekaleten; 
Iirûıülmekte olan I 

emlik Kaymakamlığı 
yazrişteri mödürlüâü 
görevine, Bursa Va-^ 
Hüğfnde Veri 
hazırlama ve Kontrol 
İşletmeni İbrahim Ay

Yılbaşı öncesi kay
makamlıktaki görevine 
başlayan Ay, 10 yıllık

0 
tu 
df

1K 
m 
te!

t 
h 
t

Mimarlar Odasında görev bölümü 
Orhan Bulut 

yeniden Başkanlığa 
getirildi...

Mimarlar Odası Gemlik 
Terhsilciliği Yönetim Kurulu 
arasında yapılan görev 
bölümünde, Mimar Orhan 
Bulut yeniden Başkanlığa 
getirildi.

Geçtiğimiz hafta yapılan 
Oda Temsilciliği Genel ku
rulundan sonra oluşan yeni 
Yönetim Kurulu toplanarak 
görev bölümü için seçim 
yaptı.

İlçemiz mimarlarından 
Orhan Bulut ikinci dönemde

de yeniden Başkanlığa ge
tirtilirken, sekreterliğe Mimar 
Haşan Sözüneri, say
manlığa Tarık Kaplan, 
üyeliklere ise İnşaat 
Mühendisi Zeki Turan ile 
Ayşe Özoerol seçildiler.

Mimarlar Odası Gemlik 
temsilciliği Başkanı mimar 
Orhan Bulut, 1994 yılında 
TUS uygulamasına 
geçileceğini, ayrıca fa
turalarda ihtisas ayrımının 
başlatılacağını söyledi.

I GAZETE ÎLANLARIKAZANDIRIR İ
I*OLAY |
S *SABAH s
I * BURSA HAKİMİYET |
I * MİLLİYET |
| * CUMHURİYET |
| * HÜRRİYET GAZETELERİNDE

İlan ve reklamlarınız için bizi arayın. . b

| KÖRFEZ REKLAM l

<&■

(Ktartnaranin incisi, Çemülçin sesi 
KÖRFEZ FM

106.6 
MgHz

1994
Yılının 

neşeli, eğlenceli, 
müzik dolu

geçmesi 
dileğiyle
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SON NOKTA
Refahın yolu açık

Cemal KIRGIZ

Refah Partisi eski İlçe Başkanı Osman Kahveci'nin de 
dediği gibi RP'nin "Milli Görüş" ideolojisi içindeki siyaseti 
19601ı yılların Milli Nizam Partisi ile başlıyor, Milli Se- 

■ lamet Partisi ve son olarak Refah Partisi ile 
[şekilleniyordu.

Özellikle son 10 yıl içinde büyük aşama kaydeden RP, 
27 mart yerel seçimlerine yaklaşık 80 gün kala, 
çalışmaları en yakından ilgilenen ve alacağı seçim so
nucu en çok merak edilen parti durumunda.Bu merak 
medyanın da pompalamasıyla, İlçemizde de ayni etkileri 
uyandırmağa başladı.

Bu nedenle geçtiğimiz hafta gazeteci arkadaşım Murat 
i..Uçtu ile Körfez FM'de yapmakta olduğumuz, "Ko

nularımız, Konuklarımız" programının konukları RP İlçe 
"teşkilatının önde gelen isimleri oldu.

Belediye Başkan adayı Cemal Aydın Aybey, eski İlçe 
" Başkanı Osman Kahveci, eski milletvekieli adayı Erdinç 
'"Arabalı. Programda, laiklikten şeriata, tarikatlarla 

ilişkilerden, Güneydoğu sorununa, .Gerplik ve Be
lediyeciliğe kadar RP ve ideolojileri hakkında merak edi

len tüm sorulan cevaplandırdılar.
Konuşmalarının bir bölümünde, gerçek laik ideolojiye 

değil, herkesin değişik yorum getirip uygulatmağa 
kalkıştığı laikliğe karşı olduklarını vurgulayar RP 'İller, 
Milli Görüş ideolojisinin, şeriat ideolojisi olmadığını, eko
nomik ve sosyal alanda Türkiyeyi Batı taklitçiliğinden kur- 
taracvak .çağdaş bir devrim olduğunu iddia ettiler.

Atatürk düşmanı oldukları iddialarının, RP'yi 
tanımayan ve yıpratmağa çalışan kişiler tarafından or
taya atıldığını, bugün Atatürk4ü gerçek anlamda savunan 
partinin Refah Partisi olduğunu ısrarla belirttiler.

'Güneydoğuda dağıtılan RP bayraklarında ve reklüam 
aracı olarak dağıtılan kalemlerde PKK bayrağının bu
lunması olayına da değinen RP'liler, bunun gün ğgeçtikçe 
güç'kaybeden PKK tarafından bölgede her geçen gün 
güçlenen RP'nin "Dini mptoflerinin kullanılarak" 
yıprâtılniağa çalışılmasından meydana gelen olaylar 
olduğunu kaydettiler.

"İktidara geldiklerinde Hizbullah ve Aczmendi gibi 
tarikatlara taviz verilecek mi?" sorusunu da vanıtlavan 
RP’liler "RP’nin bu bunun gibi tarikatlarla ilişkisi yoktur. 
Bu da RP'yi yıpratmak oyuhlarından biridir''dediler.

Herneyse bu kadar açıklamadan sonra, gelelim kendi 
konumuza..

Şimdi bu satırları okuyan birçok kişinin "RP'liler oy 
alabilmek için böyle konuşuyorlar. Aslında söylediklerinin 
büyük bölümü yalan" dediklerini işitir gibi oluyorum.
* Yalan ya da gerçek, bunun sonucu 28 mart sabahı 
sandıkta belirfenecek.Ancak, RP'liler "Biz, 
Atatürkçüyüz, laikliğe karşı değiliz, radikal tarikatlarla 
PKK İle bağlantımız yok." diyerek iktidara koşuyorsa, 
bunun suçu sadece bu sözleri söyleyende değil elbette.

Biz, program yönetmeni ve gazeteci olarak RP'nin 
açıklamalarına muhalefet edemezdik.Ama, karşılarına 
çağınrdığımız, ancak ilginç bir mazeret öne sürerek 
programa gelmeyen Atatürkçü Düşünce Derneği 
Başkanı, bazı konulara net açıklamalar getirebilirdi. 
Böylece akla kara gün ışığı gibi ortaya çıkardı.

EVSİZLERES

I MÜJDE...
35 milyon peşin 3 milyon 

taksitle satılık kooperatif daireleri.
Kayıtlar başlamıştır.

KAPTAN EMLAK

!

s Ayrıca her bütçeye uygun daire, işyeri, ko- 
Ç operatif arsası, sanayi arsası ve fabrika arazileri 
K KAPTAN EMIİAK' ta§
■ Halka Hizmet, Hakka Hizmettir

Tel: 513 49 25 - 513 0216 GEMLİK I

Kütüphane Derneği'nde 
görev bölümü

Bir süre önce genel kurul toplantısını yapan Gemlik 
Halk Kütüphanesi Derneği Yönetim Kurulu görev 
bölümü yaptı. Ahmet Süren, Başkanlığa getirildi.

Geçtiğimiz hafta biraraya gelen Kütüphane Derneği 
Yöneticileri, tüzük gereği aralarında seçin] yaparak 
Başkanlığa Ahmet Süreni, Başkan Yardımcılığına Murat 
Uçtu'yu, Saymanlığa Hicret Eseni, Basın Sözcülüğüne 
Cemal Kırgız'ı, Yönetim Kurulu üyeliklerine de Sevgi 
Tuncer ile Hasat Mete’yi getirdiler.

Yeni yöneticiler 1993 yılında en çok kitap okuyan 3 
kişiye para ödülü, en çok kitap okuyan üç öğrenciye de 
kitap ödülü verilmes, ayrıca Şubat ayı içinde Dayanışmş 
Yemeği düzenlenmesine karar verdiler.

Silah taşımak moda oldu...
Yakalanmalar bitmiyor
İlçe giriş ve çıkıklarında, 

güvenlik güçlerince sıkı bir 
şekilde yapılan, kontrollerde 
silah ’’ yakalamak adeta 
olağan hale geldi. İlçe Jan
darma Bölük Komutanlığına 
bağlı ekimlerin geçtiğimiz 
hafta, Küçük Kumla'da 
yapılan kontrollerde Faik

Yel(37),adlı kişide ruhsatsız 
7.65 mm çapında bir silah 
ele geçirildi. Jandarma ta- 
ragfından yapılan sor
gulamadan sonra Savcılığa 
sevkedilen • Faik Yel, 
çıkarıldığı .mahkemece tu
tuklanarak.. cezaevine 
gönderildi:

BDP h gençlerden Belediye'ye ültimatom 

" 108 evlerin sorunları 
bir an önce bitirilsin"
Büyük Değişim Partisi 

Gençlik Komisyonu üyeleri, 
.yol ve televizyon izleme so
runları bulunan Hisar Ma-? 
hailesi 108 Evler’e giderek 
vatandaşların dertlerini din
lediler.

BDP İkinci Başkanı 
Hüseyin, Karaahmetoğlu, 
Gençlik Komisyonu Baş
kanı Fâtih Odabaşı ve 
Yönetim Kurulu üyeleri ile 
birlikte 108 Evler'e giden 
BDP'Iİler, televizyon yan
sıtıcısının ters yöne kon
ması nedeniyle yılladır hiç 
TV izleyemediklerini, yol
ların aşırı derecede bozuk 
olması nedeniyle de tak
silerin bile evlerine çıkmak 
istemediklerini dile ge
tirdiler. Mahalle ’ sakinleri 
kendileriyle ilgilenen çık
madığından yakındılar.

BDP Gençlik •' Ko
misyonu Başkanı Fatih

Odabaşı, gazetemize | 
yaptığı açıklamada, 108 | 
Evlerin 1984 yılında mes- | 
kene açıldığını hatırlatarak, I 
"10 yıldır 108 Evlere I 
yalnız bir çocuk bahçesi | 
yapıldı. Yıllardır bu ev- | 
terde oturan yüzlerce | 
insanın ne yol sorunu ne I 
de televizyon sorununa | 
çözüm getirildi. 1989 | 
yılında göreve gelen Be- | 
tediye Başkanı ise bu ev- i 
tere hiç uğramadı.

Kurulduğundan beri I 
ilgi bekliyen 108 Ev sa- | 
kinleri başka ilçenin | 
hemşeh-rileri mi? Be- | 
tediyenin bir an önce bu | 
insanların sorunlarını | 
çözümle-mesini is- I 
tiyoruz." dedi. Odabaşı, E 
BDP'nin iktidara gelmesiyle E 
ilçede büyük değişimlerin E 
yaşanacağını sözlerine ek- E 
ledi.

.Her bütçeye 
^^ııygun

AIDAKMKILAIR
Yıkıntı Kuzu Lokantası

Tel: 413 24 75 Gemlik

Apartman kapısına bırakmışlardı..!

Bebek, ÇEK’e verildi
Yılbaşı öncesi Hisar l beğe sahip çıkan ve onu ail 

Mahallesi Ulutaş Sitesi A leşine Yeni Yıl armağan! 
blok önüne bırakılan, anne olarak kabul eden Hüseyin 
babası bilinmeyen, altı Karaahmeoğlu ve eşi 
günlük bebek, Bursa Gültaze Karaahmetoğlu! 
Çocuk Esirgeme Kuru- küçük Gizemin Çocuk Esir! 
mu'na verildi. Bebeği, ev- geme Kurumu'na ve! 
latlık edinmek isteyen rilmesine üzüldüler. Emi 
Büyük Değişim Partisi niyet yetkilileri çocuk sahibi 
İkinci Başkanı Hüseyin Ka- olmak isteyen sıradan 

■ raahmetoğlu'nun isteğine birçok vatandaşın bul 
karşın, yasalar, bulunan lunduğunu ve yasal olarak 
çocuğun, Çocuk Esirgeme çocuğu ÇEK'e verilmesi gel 
Kurumu'na bırakılmasını rektiğini söylediler. Küçül 
öngördü. Altı günlük be-ı Gizem, ÇEK'e teslim edildi.

Tüm üyelerimizin ve 

Gemliklilerin

Yeni Yılını kutlar, 

sağlıklı ve 

mutlu 

geçmesini 

dileriz.

Gemlik Sağlıkçılar Demeği
Yönetim Kurutu Başkam 

Dr. Cahit Yorulmaz

KÖRFEZ OFSET
Gemlik’te ilk kez 
Ofset Tekniği ile 

Renkli Baskı.
Afiş.

■ ’ Brösür ■■■■ 
E! İlam
Poster 
Takvim 
Dergi 

■ 'Kitap
Matbu Evrak

V Gazhane Cd. Şirin Apt. altı, GEMLİK | 
TEL. 5131797-5134797

STÜDYO 
Manastır Mevkiği

B.P karşısı 
, Zeki Barış Sit. 
Gemlikz Bursa

TELEFONLAR 
Alan kodu: 0-224

İstek: 5135950
Fax: 5135951

Reklam: 5141099
Yönetim': 5141233
Geddik P.K. 164

88.4 FM- 101.8 FM
.. .Bursa-İstanbul-Eskişehir-Kütahya-İzmit-Balıkesir-Bilecik-Sakarya-Tekirdağ. 

il ve ilçelerinin tamamı ya da belirli bölgelerinde dinlenen radyo
BERK BASIN YAYIN VE REKLAMCILIK HİZMETLERİ TİC VE SANAYİ A.Ş.
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Kültür... Sanat... Kültür... Sanau.Kültür... Sanat... Kültür... Sanat...

"Ateşli Sabır" sahnede
AVP'de "Ateşli Sabır" isimli oyunun provaları sona 

erdi.
24 kasım'dan bu yana çalışmaları süren oyun, 11 

Ocakta prömier olarak sahnelenecek. Antonio Se- 
armeta'nın yazdığı ve Nusret Şenay'ın yönettiği oyunda, 
Şilili Ozan pablo neruda'nın 1960-73 yılları arasında 
yaşadığı olaylardan bir kesit sunuluyor. Oyunu kısaca 
dostluk, aşk ve siyasetten meydana gelen bir yaşam 
öyküsü şeklinde açıklayan Şenay, oyunda Pablo Ne- 
ruda'nın Sonunu meçhul olduğunu belirtti.

"Oyunda, Şili’de gelişen olaylar, '73 Şllisl, askeri 
darbe ve yeşenğlen çelkentı anlatılıyor" diyen Şenay, 
oyunun profesyonel bir tiatro tarafından ilk kez sah
neleneceğini dile getirdi. Dört kişinin rol aldığı oyunda 
tüm Şili Halkı da oyunun içinde yer alıyor.

Oyunun, bir yandan simgeci, bir yandan da gerçekçi 
geliştiğini vurgulayan Şenay, "Biz ikisini bir arada 
yoğurarak, oyuna hazırlandık. HPer geçen gün, pro
valarda yeni şeyler keşfediyoruz, hala boğuşuyoruz 
ama, yine de son söz İzleyicinin" şeklinde konuştu.

ELEMAN ARANIYOR
Anketör olarak çalışacak,

11 EYLÜL İLKOKULU 
OKUL VE ÖĞRENCİLERİNİ 

KORUMA DERNEĞİ

* ▲ Giyimine özenli, 

▲ GuzelkWûşai>< 

▲ En az lise mezunu,

▲ Müracaatların bizzat yapılması.

Derneğimizin yıllık olağan Genel Kurul top
lantısı 20 Ocak 1994 Perşembe günü, saat 
17'de okulumuz salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde toplantı, 27 
Ocak 1994, aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Duyurulur.
Yönetim Kurulu

Gemlik 
körfez 

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

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 ra
porların aklanması.
5. Yeni yönetim ve Denetleme kurullarının 
seçimi.
6 Dilekler ve istekler.

^7. Kapanış ________ _____

TURYAP
EMLAK BİLGİ BANKASI GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

Ahmet Dural Meydanı, 
j Erçek Pasajı Kat 1, GEMLİK 

TELİ: (224) 5134488 - 5132731 - 5130222

TURYAP ;

TURYAP;

TURYAP;

Alıcı ve satıcı, bulunduğu kentten aynlmaksızın 
herhangi bir yerden emlak alıp satabilir.

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

Türkiye çapında 200rü aşkın temsilciliğiyle alıcı ve 
satıcının emlak üzerinde Satma- Alma- Kiralama, 
kat karşılığı inşaat anlaşması, ekspertiz gibi 
konularda sizlere yardımcı olma amacı ile 
kurulmuştur.

turyap ;. Temsilciliklerine gelin, bir telefon ücreti 
karşılığında bütün emlak sorunlarınıza çözüm 
bulalım.

turyap ; Gemlik Temsilciliği, Ahmet Dural Meydanı, Erçek . 
Pasajı Kat 1 fde, 5134488,5132731,5130222 no.lu 
telefonlarımızla hizmetinizdeyiz»

SAYGILARIMIZLA
TURYAP GEMLİK 
TEMSİLCİLİĞİ

• KADRİ GÜLER*

HAFTAYA BAKIŞ

Start verilirken
SHP'de Sayın Dimili'nin aday adayı ol

mamasıyla sular duruluyor mu?
Bana göre hayır.
Çünkü, Gemlik'te sosyal demokrat par

tilerde büyük bir yönetim boşluğu var.
Gemlik siyasetine SHP yönetimi ağırlığı 

koymaktan aciz bir durumda. Böyle olduğu 
için Dr. Naci Özokur'un adaylığı konusunda 
yaptıkları yanlışlığın üzerine yeni yanlışlar 

ekliyorlar.
İşte, istemedikleri kişi aday adayı ol

muyor.
Bu yönetim ,önce bir kişiye gidip kendisini 

göreve davet ediyorlar. B u saygı n ki şi cid
diye alıp, bunca yıl ekmeğini yediği kente 
hizmetim dokunur düşüncesiyle olaya sıcak 
bakıyor.

Ama ,bir süre sonra teklif getirenlerin 
yardımcısı aday adayı olduğunu basm top
lantısıyla açıklıyor.

Bir süre sonra vazgeçiyor.
Ortalığı iyice bulandırdıklarım görünce, 

aday bulanuyacaklan endişesine kapılarak 
bu kez Sayın Dimiliyi ziyaret edip, aday 
olmasını istiyorlar.

Bu ne pehriz , bu ne lahana turşusu..
SHP ,şimdi aday sıkıntısı çekiyor.
İş sonunda Nazım Bayrak'a kaldı.
Nazım Bayrak'ta hesaplar «kitaplar da 

"Ben bu işte yokuıri'derse ne yapacaklar ?
SHP yönetimine tavsiyem, akıllarını 

başlarım bir an önce devşlrmeliri olacak.
Siyaset, çocuk oyuncağı değil. İktidar ol

dukları yerel yönetim ellerinden gidiyor.
Şunun şurasında seçimlere ne kaldık!...

Refah Partisi, son yıllarda iktidar olma 
stratejilerini değiştirdi.

Hatırlarausınız, geçen yerel seçimlerde 
meyhanedeki kişilerden bile oy iste diler, 
seçmenleri kapı kapı dolaşıp adaylarına oy 
verdirmek için kutsal kitap üzerine yemin mi 
ettirmediler...

Şimdi taktik başka, benim duyduğum 
yanlış değilse, Belediye Meclisi üyelikleri için 

sosyal demokrat kökenlilere teklif 
götürülüyormuş.

Kim mi bunlar? Necdet Buluk 
ağabeyimizin adı bugünlerde çok sık 
konuşuluyor kulislerde.

Konuyu bu köşeye getirmedeki amacım, 
inanamamamdan.

Siz olsanız inanır mıydınız?

KONGRE İLANI
Yardım Sevenler Derneği'nin Olağan Kong

resi,. 19.1.: 1994 Çarşamba günü saat 13.30'da 
Ticaret odası salonunda yapılacaktır; üyelerin 
teşrifleri rica olunur.

Gündem:
1. Açılış, divan teşkili.
2. Saygı duruşu.
3. Yönetim ve Denetleme Kurulları çalışma ra
porlarının okunması
4. İdare Heyetinin ibrası.
5. Seçimler.
6. Dilekler ve kapanış.

OTOMOBİL SAHİPLERİNİN 
DİKKATİNE

FİKİRETOTO
Hediyeli akü kampanyası 

başlatmıştır. Her akü alana bir 
takım iç paspas 
armağanımızdır.

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

Gümrük binası Aralağı, GEMLİK Tel: 5131001



Belediye Başkanı Aday Adaylığı konusunda kararını açıkladı

n
ol.

Dimili, ” Aday değilim
Eski fotoğraflarınızı bekliyoruz...

t par.

ıjırlıjı 
Muju 
sunda 
ıhşlar

IH ol.

[Cemal KIRGIZ- Belediye Başkanı 
Nezih Dimili, yaptığı açıklamada 27 
Mart yerel seçimlerinde aday adayı ol- 
mayacağım açıkladı. Dimili, "Ben va
tandaştan 989 seçimlerinde 5 yıl için 
vekalet istemiştim. Ondan sonra siz
den oy isteyen namerttir demiştim. 
Yerel seçimlerde politik hayatımı 
noktalıyorum" dedi.
■İlçemizdeki bir yerel radyoda yeni 
yıl nedeniyle konuşma yapan Belediye 
paşkanı Nezih Dimili, 5 yıllık çalışma 
döneminde yaptıklarını anlattı. Dimili,
altyapı çalışmalarının iyice 
görülmediğini belirterek, konuşmasında 
şunları söyledi:

ı K "Akıllı politikacı altyapı 
S dd-1 çalışmalarına yönelmez. Ama, ben 
kente I Oemllk'in en önemli sorunu olan alt- 

, S yapı yatırımlarına yöneldim.
SCâM i|Çenln tüm kanalizasyon ve

dişini

ilerin 
top.

kaldırım sorunlarına çözüm getirdim. 
İlçede birkaç cadde ve sokaktan 
başka altyapısı tamamlanmamış yer 
kalmadı".

HİZMETLERİ ANLATTI4*'*
Belediye Başkanı Nezih Dimili, beş 

yıllık çalışma döneminde büyük bir 
borç yükü altında iken bunları 
ödediklerini hatırlatarak, "Çalışmalarım 
arasında Muammer Aksoy Kordonu 
benim zamanımda tamamlandı. Mus
tafa Kemal Atatürk Kordonu yine son 
zamanlarda yeniden düzenlendi. Çarşı 
Deresi ve çevresi düzenlemesi, yeni 
yapımı devam eden karsak deresi ıslah 
çalışmaları sürmekte. Bunlar hepsi 
kalıcı yatırımlardır. Milyonlarca metre 
kare parke taşı döşeyerek ilçenin 
çehresini değiştirclik." dedi.

"ADAY OLMAYACAĞIM"
Belediye Başkanı Nezih Dimili, 27 

Mart günü yapılacak yerel seçimlerde 
yeniden aday adayı olmayacağını 
açıkladığı konuşmasında, politik 
hayatına son verdiğini de söyledi Dimili 
şunları söyledi: "Bundan sonra aday 
olmayacağım. 1989 yerel seçimleri 
öncesi bir kahvehanede yaptığım 
konuşmada vatandaşlardan baha 5

yıl için vekalet vermelerini is-
temiştlm. Onlara, 5 yıl sonra tekrar 
oy istemek için karşınıza çıkarsam 
namerdim demiştim. Şimdi o günkü 
konuşmayı çok iyi hatırlıyorum. Bu 
nedenle yerel yönetimlerdeki politik 
hayatımı noktalıyorum. Altını çizerek 
ifade ediyorum. Bir daha aday ol
mayacağım. Bundan sonra görevi 
devredip evlatlarımla birlikte çok 
sevdiğim hukuk mesleğE' 
sürdüreceğim. Tüm adaylara 
başarılar diliyorum."

Konuşmasında zaman zaman

llnl

hüzünlenen Başkan Dimili, halkla di-, 
yaloglarının az olduğu şekilde 
eleştirildiği sorusunu yanıtlarken ise 
şunları söyledi: "Ben onca İş ve bor
cun İçinde Gemllk'e hizmet için 
çalışırken, bu tip İlişkilere gi
remedim." Dimili, bir başka soruyu da 
yanıtlarken kendisine görev verildiği 
takdirde parlementoda milletvekili ola
rak hizmet yapabileceğini sözlerine ek
ledi.
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Partilerde aday adaylığı mücadelesi kızıştı

Seçim takvimi işlemeye başladı
I' Yerel Seçimlere üç ay 
'kala, siyasi partilerde aday 
adayı olma yarışları da 

(kızışmaya başladı. RP,DSP 
ve BDP adaylarını belirlerken, 
DYP, SHP, ANAP, CHP de 
belirginsizlik sürüyor. Be
lediye Başkanlığı için DYP'de 
bol aday adayı görülürken, 

. SHP'de yönetimin tutarsız 
[davranışları aday adayı 
sıkıntısını gündeme ge
tirmeğe başladı. ANAP'ta İlçe 
Başkanı Nurettin Avcı ve 
Süreyya Bayrak arasında 
terciğin Genel merkezce 
yapılacağı Öğrenildi. Belediye

taya çıkıyor. Pars Dönmez 
Umurbey'den yine aday adayı 
olacağını .. açıkladı.Küçük 
Kumla da Ömer Bal'ın ye
niden aday adaylığının söz
konusu olacağı

Meclisi için 
Sözüneri'nin 
olmıyacağını

Mimar Haşan 
aday adayı

üzerine 
Mehmet 
gelerek 
katıldı.

Bursa
belirtmesi 
Milletvekili

Gedik'in ilçemize 
ikna çalışmalarına

Partilerin Beldelerde
çıkaracakları adaylar da or- 
taya çıkmağa başladı.

DYP'DE ADAY BOL

konuşulurken, bu yıl ilk kez 
belediye başkanı seçilecek 
olan Kurşunlu da Şükrü Kaya 
Dalkılıç'ın adaylığı etrafında 
birleşme eğilimi beliriyor.

DYP, Armutlu'da süpriz 
aday adayını bu hafta 
açıklayacak.

SHP'DE ADAY
SIKINTISI BAŞLIYOR...

Beş yıldır Gemlik Be
lediyesinde iktidar olan Sos
yal demokrat Halkçı Parti de 
yönetimin adayı olarak Da
hiliye Mütehassızı Naci 
Özokuriun çıkarılmasından 
sonra İlçe yönetiminin çelişkili 
tutumu nedeniyle ortada adı 
dolaşan Nazım Bayraktan

ANAP'da Belediye 
Başkanlığı için, İlçe Başkanı 
Nurettin Avcı'nın yânı Sıra, 
Süreyya Bayrak'ın da 
başvuruda bulunduğu 
öğrenildi. Ancak, Nurettin 
Avcı'nın merkez yoklamasıyla 
adaylığının kesinleşti 
söyleniyor.

ANAP'da İl Genel Meclis 
üyeliği dışında, adaylar mer-
kez yoklamasıyla 
lirlenecek.

Armutlu'da E

be-

Belediye

DYP Belediye
Başkanlığına aday adayı ola
rak resmi başvuru bugüne 
kadar yapılmadı. Ancak, aday 
adayı olacağını açıklayanların 
sayısı bir hayli kalabalık. Bun
ların başında Mehmet Turgut, 
Osman Doğun, Ali Osman 
Yavuz, Yıldırım Akıncı ve Erol
Ateşli'riin adları 
atılmıştı. -

ortaya

Aday adayı olacaklardan 
İnşaat Mühendisi Yıldırım 
Akıncı'nın İlçe stadının kapalı 
tribün inşaatını almasından 
sonra bu isteğinden vaz
geçeceği
anlatılıyor.. Yıldırım'ın
lediye Meclisi

kulislerde
Be- 
için

başvuracağı söyleniyor.
1 Mehmet Turgut

çalışmalarını kendi metodları 
ile yürütüyor.

1 DYP'de Belde Belediye 
Başkan aday adayları da or-

başka aday adayı kalmadığı, 
Özokur'un
söyleniyor.

SHP'deki 
sürerken,

kırgın olduğu

. belirginsizlik 
- önümüzdeki

günlerde Belediye Meclisi ve 
belde Başkanlığı ' İçin adaya 
daylığı .. başvuruları
başlayacak. Öğrenildiğine
göre, SHP yönetimine Be
lediye Meclis Adaylığı için 5 
kişilik kontenjan verildi. 
SHP'de. İl Genel Meclisi 
üyeliği için de önümüzdeki
günlerde, başvuruların
yapılacağı öğrenildi.

ANAP'DA DURUM
ANAP'da İl Genel Meclisi 

üyeliğine başvurular 31 Aralık 
1993 günü sona erdi. Bu ta
rihe kadar, Genel Meclisi 
üyeliği için Haşan Başaran, 
Erol Koksal, Adnan Tekin, O. 
Erdinç Kandemir, Ertuğrul 
Seyhan, Hüseyin Yurt, Ahmet 
Duran, Ali Rıza Arı aday 
adaylığı için başvuruda bu
lundular.

Başkanı Celal Göç, Urriur- 
bey'de Mete Okay, Küçük 
Kumla'da Eşref Güre'nin 
adaylıkları kesinleşti.

ANAP Belediye Meclis 
üyeliğine Gençlik Komisyonu 
Başkanı Mehmet Dinç ile 
Çağrı Gazetesi Sahibi Mus
tafa Eren'in başvurduğu da 
öğrenildi.

RP SAKİN
Refah Partisi seçimlere 

adaylık konusunda sıkıntısız 
girecek partilerden biridir. 
1989 seçimlerinde Belediye 
başkanlığına aday olan, 
ancak seçilemeyen İlçe 
başkanı Cemal Aydın Aybey, 
27 Mart'ta şansını bir kez 
daha deneyecek. RP bel
delerde ve merkezde adayları 
ince eleyip sıkı do
kuyacaklarını bildiriyorlar. 
Seçimlere gürültüsüz kav
gasız hazırlanan partilerden 
biri de Büyük Değişim Par
tisi.Kuruluşunun yeni olma
sına karşı, yoğun bir şekilde 
sürdüren BDP'lilerde Belediye 
Başkan sıkıntısı yok. İlçe 
Başkanı Mehmet Kaptan, 
Gemlik Belediye Başkan
lığına adaylığı kesinleşirken, 
Küçük Kumla'da Bayındırlık 
eski Müdürü Galip Nuri Say, 
Armutlu'da esnaf Nuri Suniş, 
Umurbey'de yağhane işleticisi 
Mehmet Çiğdem'in adaylığına

kesin gözüyle bakılıyor.
BDP İlçe Başkanı Mehmet i 

Kaptan Belediye Meclisi ve IIr 
Genel Meclisi için, sürpriz 
isimlerden oluşan iddialı biri 
liste hazırlamakta olduklarını.! 
söyledi.

DSP HAZIRLIKTA...
DSP'de işler sessizi 

sedasız yürüyor. Geçtiğimiz I 
hafta Atamer tesislerinde' 
yapılan Dayanışma
Yemeğinde Gemlik Belediye I 
Başkan adaylarının Eczacı j 
Serdar Hadimli olarak 
açıklayan İlçe Başkanı Kemal | 
Yeşildal, 1994 seçimerine 
daha güçlü gireceklerini be
lirterek, "Gemlik'te en büyük 
sürprizi biz yapacağız. , 
Genç dinamik ve büyük, 
projelerle geliyoruz" dedi. 
Yeşil Dal, diğer adayların 
önümüzdeki günlerde) 
açıklanacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, 
ilçe seçimlerinde iddiası eni 
az görülen parti durumunda. |

Bugüne değin, merkezde) 
Belediye başkan-lığı için aday 
olacak hiç bir kişinin adı 
geçmemesi, CHP'lilerin aday
bulmakta zorlandıkları
sekinde yorumlanıyor. İlçe
Başkanı Fikret Kumral'ın 
üzerine tüm parti yükünün 
yüklenmesi, CHP'de kadro
sıkıntısının 
gösteriyor.

Bugüne

yaşandığını)

kadar ilçede
varlıkları bilinmeyen Miliyetçi 
Hareket Partisi'nin geçtiğimiz 
hafta Belediye Salon u'ndal 
hazırladıkları Halk Ozanları 
Şöleniyle ortaya çıkışları dik
kat çekerken, İlçe Başkanı! 
Fahri Çakmak, adayların 
açıklanmasın daha erken 
olduğunu savunurken, ku
lislerde merkez adayının 
müteahhit Zeki Sararın adı 
geçiyor.

Siyasiler halkımıza mutluluk diledi
Koalisyon partilerinin Yeni Yıl mesajları

1993 geride bırakarak 
Yeni Yıla girmemiz ne
deniyle, iktidar ko
alisyonunu oluşturan SHP 
ve DYP İlçe temsilcileri 
yayınladıkları Yeni Yıl me- 
sajlarında, halka mutluluk 
dilediler.

Doğru Yol Partisi Basın 
Sözcuzu Mahmut Solak 
Subaşı, mesajında şunları 
söyledi:

"Yeni Yılın mem
leketimize hoşgörü, 
güleryüz ve mutluluk ge
tirmesini diliyorum. Geçen 
1993 yılı bazı siyasilerin 
söylediğine göre kayıp 
olmamış, tam tersine

ülkemizin geleceğini sağlam 
temellere oturrtan bir yıl 
olmuştur. Bir Cum
hurbaşkanı ölmüş, onun ye
rine demokratik bir seçimle 
yeni bir Cumhuıbayşkanı 
seçilmiştir. Bir başka 
değişim, iktidara ortak iki 
partinin Genel Başkanları 
değişmiş, buna rağmen De
mokrasi ve ülkemiz bu 
değişikliği gayet kolay at
latmıştır. Demokrasi, ko
alisyon sayesinde ülkemize 
yerleşmiştir. En yüksek nok
tasına varan teröre rağmen 
askeri çözüm İs
tenmemektedir. Halkımız 
Demokrasiye ve İktidara

dört elle sarılmıştır. Bunun 
sonucu ülkemizde her şey 
daha iye gidecektir. 1994'te, 
son on yılda her gün daha 
çok artan terör sona ere
cektir. Enflasyonla müca
dele bütün zorluklara karşın 
devam edecek, ekonomik 
terör de yenilecektir.

Yerel seçimlerde DYP
birinci parti 
çıkacaktır.

Demokratikleşme, 
ülkemizin tüm 
mantarında sürecek,

olarak

kat- 
94'te

türkiye örnek demokrat 
ülkelerden biri olacaktır. Ve 
94'te Türkiye insanı daha 
hoş görülü, daha güler

yüzlü, daha mutlu ola
caktır."

SHP İlçe Başkanı Meh
met Parlak ise mesajında, 
"1994 yılı Türkiye ve Dünya 
için umut dolu bir yıl ola
caktır. Dünyada sevgi huzur 
ve kardeşliğin dolu olduğu, 
silahların sustuğu bir yıl 
olmasını diliyorum. Ayrıca, 
terörün bittiği, gelir 
düzeyinin yükseldiği, sağlık, 
eğitim sorunlarının 1994 
yılında geçen yıllardan 
daha iyi olması dileğimizdir.

1994 yılında yapılacak 
seçimlerin, SHP'nin za- 
geriyle sonuçlanmasını di
liyorum." dedi.

Gemlik arşivi 
oluşturacağız

Si

Güzel Gemlikimizin dünüyle bugünü arasında köprü I 
kurmak için gazeteniz Gemlik Körfez, "Fotoğraflarda i 
Gemlik Arşivi" oluşturmak amacıyla bir kampanya I 
başlatıyor.

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

Elinizde eskilerden kalma ilçemizin her türlü değişik 
görüntülerini içeren fotoğrafların gazetemize 
ulaşmasından sonra, bunların birer kopyalannı 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, oğinalini sizlere en 
kısa zamanda geri vereceğiz.

Haydi, fotoğraflarda Gemlik arşivini birlikte^ 
oluşturalım.

Memurlar eyleme 
hazırlanıyorlar...
Memur maaş artışlarını 

eleştiren ve eylem karan 
alan Kamu Sendikaları 
Bursa Şubeleri Plat
formuna destek, Gemlik 
Eğit-Sen, Tüm Bel-Sen, 
Tüm Maliye Sen, Tüm 
Sağlık Sen ve Tarım 
Sen'den destek geldi.

Tüm Bel-Sen ilçe 
binasında yapılan top
lantıda ortak basın
açıklamasını okuyan Eğit- 
Sen Şube Başkanı Ab-

Abdullah Çelik, ortak basın
açıklamasında 
devam etti:

şöyle

"Yaşanan bu olumsuz 
gerçekler karşısında ülke
genelinde ı 
bulunan 26 
oluşturduğu 
Çalışanları 
Platformu ve 
olarak

örgütlenmiş 
sendikanın 

Kamu 
Sendikaları 

s buna bağlı 
İlimizde

dullah Çelik, 
çalışanlarının 
dikalaşma

kamu 
sen- 

hareketinin
üçüncü yılına girdiğini be
lirterek, Bu geçen süre 
içinde koolisyon 
hükümetleri memurlara 
verdikleri sözleri tut
madılar. Muhalefet par
tilerinin vurdum duymaz 
tutumu buna eklenince, 
konu ucuz politika mal
zemesi öteye gidemedi. 
İki yıldır memurlara enf
lasyonun üzerinde maaş 
artışı sağladık. al
datmacası ile % kûsürlük 
ücret artışıyla adeta biz- 
lerle alay edildi." dedi.

Eğit Sen Şube Başkanı

örgütlenen 15 sendikanın 
oluşturduğu Kamu 
Çalışanları Sendikaları 
Bursa Şubeler Plat
formunun al-mış olduğu 
13 Ocak eylem kararını 
destekliyoruz. Yüzdelik 
zamlara hayır diyen, 
toplu sözleşme ve grev 
haklarını da İçeren sen-
dlkalar yasasının
hazırlanmasını İsteyen, 
hakların verilmeyip
alınacağına İnanın, 
örgütlenmiş olsun veya 
olmasın tüm memur ar
kadaşları 13 Ocak'ta 
hükümeti ve yasal 
düzenlemeyi yapacak 
olan siyasi partilerin mil
letvekillerini uyarmak 
İçin blzleri desteklemeye 
çağırıyoruz."

KAYIP
Tunceli Nüfus Müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 

Hükümsüzdür.

Hüseyin TOĞLUK

ÇATAK GIYIM’DE
Gömlekler - Takım elbiseler 
Bay bayan ve çocuk giysileri 

Paltolar - Kazaklar 
Deri ve Kot çeşitleri

Fiyatlar görülmeye değer

ALI ÇATAK ve OĞULLARI

Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sok.
Otel Umurbey Alto Tel: 513 20 75 GEMLİK



BDP
BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ

AYDINLIK 
GÜNLERE 
DOĞRU...

MEHMET KAPTAN 
BDP GEMLİK İLÇE BAŞKANI

I Ülkemize, Milletimize hizmet yolunda yeni bir hareketin 
içinde bulunuyoruz. Heyecanlıyız ve görüyoruz ki; 
Ülkemiz "AYDINLIK GÜNLERE DOĞRU" hızla ilerliyor. 
NEDEN YENİ BİR PARTİ?
Toplumu idare eden kesimler, Halkın beklenti ve 

ihtiyaçlarının gerisinde kaldığı an, yeni arayışların ortaya 
çıkması kaçınılmaz olmaktadır.

Darbelerle, ihtilaller ile kesintiye uğratılan ülkemizin gelişme 
süreci, bir türlü istenilen noktaya ulaşamamış ve arayışlar 
sürekli olarak devam edegelmiştir .

Millet, gerçek sözcülerini aramaktadır.
Sivil Toplumun değişik kesimlerinde ortaya çıkan bu 

arayışlar neticesinde, Sn. Aydın MENDERES’in önderliğinde 
yeni bir siyasi hareket oluşmuş ve her geçen gün büyüyerek
gelişen bu hareket, yeni bir siyasi parti olarak 
huzuruna çıkmıştır.

BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ kurulmuştur.
Bugüne kadar değişik yerlerde ve partilerde 

insanlar, Sn. Aydın# MENDERES’in önderliğindeki 

Milletin

bulunan
BÜYÜK

yanyanadeğişim partisi içinde rahatlıkla
gelebilmektedirler. Birleşme ve bütünleşme, fiili olarak BÜYÜK 
DEĞİŞİM PARTİSİ çatısı altında taban tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

Mevcut siyasi yelpaze içindeki partilere oy veren 
Vatandaşlar, bu siyasi tablonun zorlandığını ve tıkandığını 
görmekteler. Zorlanan ve tıkanan bu siyasi tablo, kişi veya 
belirli zümrelerin hakimiyetinde olan partiler, kendilerine gönül 
veren oy veren insanlarda karamsarlığa neden oluyor.

"LİDER ÜLKE- BÜYÜK TÜRKİYE"yi ortaya çıkarmak için 
çok daha hızlı adımlar atılmalıdır. Mevcut siyasal tablonun 
bunu başaramayacağı ortaya çıkmıştır.

Milli ve Manevi Değerlere saygılı,
Hürriyetçi ve Demokrat,
Yenilikçi ve Değişimden yana olanlar artık, Sn. Aydın 

MENDERES’in etrafında toplanmakta ve çığ gibi 
büyümektedirler.



Haberi sayfa 4'te

Faruk Güzel ANAP İlçe Başkam oldu

(Haberi sayfa 3 te)
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Maraton başladı
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K^rfe Gemlikspor-Batı Trakya maçı ertelendi
Gurubunda şampiyonluk mücadelesi veren Gem- 

likspor'un pazar günü Batı Trakya ile Yapacağı karşılaşma, 
maçın Hakem'i Oğuz Arıkal tarafından güvenlik yetersizliği 
gerekçesiyle ertelendi.

Cumartesi günü ise Gençler Ligi'nde aynı sahada Sü- 
merspor ile İnegölspor takımlarının maçları yapıldı.

Bu olay, Gemlikli sporseverler arasında çelişki olarak ni-
telendirildi.

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Avcı, Güre, Okay ve Göç ile yerel seçimlere doğru

ANAP adayları açıklandı
Belediye Düğün Salonu'nda yapılan toplantıda Gemlik Merkez, Küçük Kumla, Armutlu, 
Umurbey Belediye Başkan Adayları ör güte tanıtıldı. ıcemai kirgizin haberi sayfa 5'te)

Başvuru dilekçesini İlçe Başkanı Yıldırım'a verdi
DYP'de ilk aday adayı Osman Doğan

Merkez Adayı
Eşref GÜRE 

Küçük Kumla Adayı Armutlu Beldesi Adayı
Mete OKAY 

Urhurbey Beldesi Adayı

"Nereden, 
nereye..."

Yılmaz 
AKKILIÇ'ın 
köşe yazısı 
sayfa 2'de

Seçil'i 
kurtaralım

Kamu Çalışanlarına 
Açık Mektup 
Memurlar 

eylem 
hazırlığında

A Memur Sendikaları
Kamu Platformu Gem

lik temsilçileri, maaşları 
protesto amacıyla, üye
lerini eyleme davet eden 
bir açılç. mektup ya
yımladılar

(Metni sayfa 4'te)

SHP'den ilk çıkış: 
Elif lldan 

aday adayı 
A Belediye Başkanlığı 
Geçimlerinde aday sı
kıntısı .çeken SHP'de 
eski bir bankacı olan Elif 
lldan aday adaylığını 
açıkladı, lldan, "Par
timle iç içe, Gemlik'e 
hizmet etmek is
tiyorum" dedi.

:Şümerbank’ta 
İndirimli
::::::: 5

ğençierdeh: 
kötae îliği: ???
■: Haberi’ şayfa2'de

Cemal 
KIRGIZ'ın 
köşe yazısı 
sayfa 3'te

KONUK 
YAZARLAR

Necati 
KARTAL'ın 

yazısı 
sayfa 2'de

Seçil’in yaşaması 1.5 milyara bağlı
A Geçtiğimiz yıl ilkokulu 
w bitiren 13 yaşındaki 
Seçil Kara, 2.5 yaşımda 
yakalandığı siroz has
talığından kurtulamadı.
Küçük Seçil’in sağlığına 
kavuşması, kara ciğerinin 
değişmesine bağlı.
Bunun için İlçede yardım 
kampanyası başlatıldı.
Seçil’in ABD'de yapılması 
gereken ameliyat®,in 1.5 
milyar liraya ihtiyaç var.

(Haberi sayfa 3 te) Seçil Kara'nı kara ciğer nakli 
içini.5 milyar lira gerekli.

HAFTAYA BAKIŞ

Gündemimizi hep yerel seçimler alıyor.
27 Mart yerel seçimlerinin önemini her hafta ya

zılarımda belirtiyorum.
1989 yerel seçimlerinin önemi, gününde ne ise, bugün 

de değişen birşey yok.
Altı yıllık ANAP iktidarına karşı, sayın Süleyman De- 

mirel başkanlığındaki DYP ve Erdal İnönü liderliğindeki 
SHP'ninyürüttuğü seçim stratejisi, 1991 erken genel se
çimlerini gündeme getirmişti...

Martta yapılacak yerel seçimlerde muhalefet olan 
ANAP ve RP başarılı çıkarsa, Türkiye'nin gündemine 
erken seçim girecektir. Bunu bugünden muhalefet parti li
derlerinden duyuyoruz.

ANAP Gemlik İlçe örgütü geçtiğimiz cuma günü, cuma 
namazından sonra Merkez ve Belde Belediye Başkan 
adaylarını resmen açıkladı.

ANAP mindere çıkan ilk resmi parti oldu. Demek, yarış 
hızlanıyor. Şimdi gözler DYP'de...

SHP'li yöneticiler geçen haftaki yazıma alınmışlar... 
Olur ya, biz düşüncelerimizi dile gitirdlk. SHP hala aday 
arayışını sürdürüyor.

Beiedîye'deaft 
yâpi-çâlıŞriıâliâK?

Hifâerispyfa2r(ie

LiöriŞ: Kulübünden 
: Sömah’ye Gemlik

:::Habfert sayfa 2'de

RPrIİbayanlar

■: liabĞr^Şaji'fa^'te

::;EmlâkÇrAIİ:^:<

Kulağımıza gelen güçlü bir adayı araştırdım. Bu kişinin 
Bekir Seymen olduğunu öğrendim.

Bekir Seymen, SHP'nin gösterebileceği en iyi adaydı. 
Ancak, dün kendisiyle yaptığım telefon konuşmasında, 
teklifin kendisine iletildiğini, Bay Pass yasası ile Marmara 
Birlik'teki görevinden 10 gündür ayrıldığını, durumun ke
sinlik kazanmasında karar vereceğini SHP'lilere ilettiğini 
söyledi.

Seymen, Bakanlık'tan aldığı taks yazısı ile görevine 
devam edeceğini dün öğrendiğini, bu durumda kesinlikle 
aday olmayacağını bana söyledi.

SHP’liler güçlü, iyi imajı olan bir aday bulmak zo
rundalar. Zaman daralmadan bu sorunu çözmeliler.

Seçimlere süre azaldıkça, enteresan ilişkiler görmeye 
başlıyoruz... Armutlu'da SHP'nin, DYP adayını des
tekleme pazarlığı; Kurşunlu'da tüm partilerin Şükrü Kaya 
Dalkılıç'ı aday göstermeleri bunlardan bir kaçı.

önümüzdeki günlerde DYP ve SHP adayı da be
lirlenirse işte o zaman şenlik başlayacak...

Gemlik Körfez Gazetesi olarak, hşlkın nabzını tu
tuyoruz.

Bu amaçla seçimlere doğru bir dizi araştırma yaparak 
Gemlik'teki birbirine yakın güçteki partilerin nabzını sîz

lere dinleteceğiz.
Bir yandan da halkın nabzını tutarak partilere mesajlar 

vereceğiz.
Bu konuda uzman bit kadro ile çalışmalara başladık.
Bizi Izleymeye devam edin... _______________

DYP'de Belediye Baş
kanlığına aday adayı ola
rak ilk başvuruyu yapan İn
şaat mühendisi Osman 
Doğan, İlçe merkezine ge
lerek dilekçesini Başkan 
Yüksel Yıldırım'a verdi. 
Doğan, burada yaptığı ko
nuşmada, "10 yıldır uy
gulanan klasik be
lediyecilik anlayışı 
Gemlik'imizi sadece ge
nişlemiş bir alana göre 
götürmüştür, hizmet ge
lişimi ise engellenmiştir." 
dedi.

(Haberi Sayfa 5'te) DYP nih ilk aday adayı

Faruk GÜZEL 
ANAP İlçe Başkanı

Nurettin Avcı'nın Gemlik 
Merkez Belediye Baş
kan adayı olması ne
deniyle istifa ile boşalan 
İlçe Başkanlığı görevine, 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Faruk Güzel getirildi.
Güzel, yaptığı açık
lamada şöyle dedi: 
"Yerel seçimlerde 
Gemlik'te 5-0 ya
pacağız. Bundan kim
senin şüphesi ol
masın."

İmar Bankası 
Gemlik Bürosu 

açıldı
A İmar Bankası Gemlik 
^bürosu sade bir tö
renle Gemliklilerin hiz
metine gird.i. Altı kişilik 
kadrosuyla İlçeye hizmet 
verecek olan İmar Ban
kası Şube Müdürlüğüne 
Hüsametin Güleç Ge
tirildi.
Güleç amaçlarının Gemlik 
halkına kaliteli bankacılık 
hizmeti sunmak olduğunu 
söyledi._______________

: -ANAP ■li-ğehçier'çferi •: 
: gazetecilere: kutlama : 

Başınayemek 
£ 21 İ: sayıl j: B^sin: S'iâr 
G sasının: Şd'ündü: yıl-; 
dönümü:: nedeniyle), 
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misyonu Başkanı Meh
met: ©inç tarafından:il- 
çemizaekl:: ::baerh 
menşuplaftna: <G lirle 
Restorant'ta yemek ;ves- 
rîiçti>: Ptnçî gazetecilerin 
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« w •

RAKİP ADAYKEN TU-KAKA.
SENİN ADAYIN OLUNCA ÖVGÜ- AFİ CAKA.
OYSA HALK ONLARDAN SİLKİNMİŞ YAKA.
BASAR MI BİRKEZ DAHA FAKA.
NE KAFA. NE KAFA...
NATU MERMER, NATU KAFA ...
GERİSİNİ SİZ GETİRİN GAYRİ...



Nereden, nereye?
Şu günlerde gazeteciler zorda. Bir Güreş Paşa'dan zil- 

I git yiyorlar, bir sanatçı oğlundan. İkisi de Boğaz'a karşı vis
kilerini yudumlayıp ankâm kesen köşe yazarlarından pek 
hoşlanmıyorlar.

Güreş Paşa diyor ki:
"Nedense, kritik günlerde bücür, ama şamatası

I büyük kimseler, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve komuta ma- 
i kamınahücümlardabulunuyorlar."

Sanatçı oğul Serdar durur mu? O da babasının ar
dından açıyor ağızını, yumuyor gözünü:

"Boğaza karşı viski içerken, böyle yapalım, şöyle 
yazalım derken, birçok mehmetçik ölüyor orada. Bun
lardan biri ile karşılaşsam ağzını burnunu kırarım."

Yetmiyor, işi daha da ileriye götürüyor sanatçı oğul Ser
dar, "Bir bakkal önce milletvekili, sonra Milli Savunma 
Bakanı oluyor. Ne yani, şimdi Genel Kurmay Baş- 
kanı'na emir mi verecek? Saçmalamayın canım" diye 
demokrasi dersi de veriyor.

Ne demiş eskiler: "Söyleyene değil, söyletene bak!.."

Bu da yetmiyor. Bakıyorsunuz "dahi"çocuk, dehasını 
"cezahukuku" alanında da sergiliyor. Sivillerin askeri 
mahkemede yargılanması konusunda, "Askeri diaya mü
dahale etmişse yargılanmalıdır" diye fetva veriyor, bu 
durumda "çok kişi" Bulunduğunu söylüyor ve sürdürüyor:

"Ben olsam (...) sırf gazeteci değil, ordunun içinde 
de var böyle kişiler. Ben onları da ipe çekerim, öbür
lerini de/

Peki, acaba politikacıların içinde de "idam" edilmesi 
gereken kişiler var mı?

Yanıtı hazır: "Bütün DEP..."
Ama suç basında. Yani böyle, "faullü" sorular sorulur 

mu çocuğa? Basın yanlış yolda. Basın tutuyor, çocuğun 
yediği içtiğiyle, yaptığı ettiğiyle uğraştığı yetmiyormuş gibi: 
bir de ağzından kerpetenle lâf almaya çabalıyor.

Hani şu ünü dünyayı tutmuş "devlet sanatçımız" Yıldız 
Hanım da olmasa, Serdar oğlumuz temelli savunmasız ka
lacak. vah ki. vaaah!

Geçen pazartesi akşamı Staı'ın "Objektifinde de boy 
gösterdi Serdâr Güreş, ama doğrusu boşa harcayacak za
manın olmadığı için izleme gereği durmadım...

Şu sıralar, nedense aklıma hep rahmetli KâzımOrbay 
geliyor. 1907'de kurmay yüzbaşı rütbesiyle orduya ka
tıldıktan sonra, Balkan savaşi'ndan başlayarak Birinci 
Genel Savaş'ta, ardından Milli Mücadele'de, cephelerde ya 
da karargâh hizmetlerinde önemli işlevler üstlenen bu say
gın asker, 19441e Mareşal Fevzi Çakmaklan sonra Ge
nelkurmay Başkanlığı görevine getirilmişti.

Arkasında onurlarla yüklü bir askerlik geçmişi vardı. Ay
rıca Türk Silâhlı Kuvvetlenilin modernleşmesinde ve çağın 
gereklerine göre yeniden örgütlenmesinde "kilit" adam
larından biri sayılmaktaydı. Uygar ve yeniliklere açıktı.

Birinci Genel Savaş'ta emirsubayliğini yapmış olduğu 
Başkomutan Vekili Enver Paşa'nın kızKardeşi.ile ev
lenmişti. Eşinin, önceki evliliğinden Haşmet adında bir oğlu 
vardı.

1946'da Neşet Naci Arcan adlı doktor öldürüldü. Reşit 
Mercan adında biri "cinayet sanığı" olarak tutuklandı. Bu 
kişi cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etmişti.

Devir, hani şu ünlü "tek parti" devri. Demokrasinin ol
madığı, şimdilerde sorumlularının yerden yere vurulduğu 
bir devir!

, İşte o antidemokratik parti döneminde, ağ ır ceza mah
kemesi, işin altında bir "bit yeniği" olduğunu sezdi, eşe
ledi ve cinayetin gerçekte Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Kâzım Orbay'ın hayırsız üvey oğlu Haşmet tarafından iş
lendiğini ortaya çıkardı.

Haşmet, -yanılmıyorsam- 20 kusur yıla hüküm giydi. 
Artık her şey bitti, olay kapandı derken, Genelkurmay Baş
kanı Orgeneral KâzımOrbay görevinden ayrıldı, ordunun 
bu gözbebeği komutanı köşesine çekilip oturdu. Hiç sesi 
soluğu çıkmadı, kimseyi tehdit etmek bir yana, en küçük bir 
yakınmada bile bulunmadı -ta ki, 1960'tan sonra anım
sanarak önce Kurucu Meclis'e, sonra da Cumhuriyet 
Senatosu'na alınıncaya değin-.

O sırada Çankaya'da İsmet Pasa oturmaktaydı. Bir za
manların Garp cephesi Komutan Hsmet Paşa Cum
hurbaşkanı ve de "Milli şef idi. Ne Milli Mücadele'nin ba
şarılı turnen komutanı.Kazım Paşa "siyânet"bekledi eski 
Komutanından, ne de İsmet Paşa ilgilendi bu geçmişi onur
larla taçlanmış bu saygın askerin durumuyla.

Devletin ve hele Türk Silâhlı Kuvvetlenilin skandala ta
hammülü yoktu çünkü...

Şimdi kimi okurlarım, "Nereden aklına düştü şimdi bu 
Kâzım Orbay'ın öyküsü?" diye soracaklardır.

• Ne bileyim işteıEvin arka penceresinden Bursa'nın sisli 
manzarasına karşı arslan sütümü yudumlarken birdenbire 
anımsayıverdim rahmetli Paşa'yı...

Nereden nereye, değil mi?

GEMLİK KÖRFEZ
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Kronik gerileme sürecinde bir Gemlik KONUK YAZARLAR
Necati KARTAL

Bir il ve ilçenin gelişim düzeyi, o bölge yaşayanlarının 
her alanda örgütlülük düzeyiyle ölçülür. Örgütlülük kavramı 
Devleti ve geleneksel bakış açısını her zaman korkutmuş, 
örgütsüz olmayı bir başarı olarak kabul etmiştir.

Oysa ki, kentleşmeden çevreye, sanayiden tarıma, ti
caretten sanata kadar her alan örgütü yapıların fa
aliyetleriyle gelişme sağlayabilir.

Her alanın nesnel şartlarına uygun proje geliştirilerek 
fikir üretecek düşüncelerle zenginleştirilecek, kollektivizmi 
ya da rekabeti yaratacak olan, her üretim ve sosyal alanın 
kendi bünyesinde oluşturacağı örgütlükle mümkündür.

İlçemizde kanunen olması gereken Tic. ve San. Odası 
ile Küçük Esnaf ve Zanaatçılar Odası gibi geleneksel iş
levini bile tam yerine getiremeyen kurumlar dışında (etnik, 
kökene dayalı dernekleri saymazsak) örgütlü bir mesleki ve 
sosyal/sanatsal kurum bulamayız.

Oysa, 10/13 yıl öncesinde Bursa ilçelerinde daha lider 
konumda bir havası olai) Gemlik, diğer ilçelerden bir İnegöl 
ile kıyaslandığında bugün her alanda geriye gittiğini gö
rürüz.

Geçen hafta bir kültürel sorun için gittiğim İnegöl'de gör
düğüm .tabloyu kısaca aktarmakta fayda görüyorum.

Birincisi; Basın-Yayın alanında:
8 adet yerel radyo, 2 adet yerel gazete.
İkincisi; Çevre konusunda:
GÜMÇED (Güney Marmara Çevre Koruma Derneği Şu

besi), İÇKYD (İnegöl Çevre Koruma ve Yeşillendirme Der
neği) isimli faaliyet yürüten iki dernek.

Üçüncüsü; Kültür sanat alanında Belediye tarafından 
yaptırılmış kültür sarayı varolması yanında, bir Kültür Sanat

Sümerbank'ta indirimli ।
satışlar ilgi gördü

Özelleştirilerek satılan 
KIT'lerden olan Gemlik Sü- 
merbank Mağazası, bir sü
redir sürdürdüğü indirimli 
satışlar nedeniyle adeta 
halkın istilasına uğradı

Gemlik Sümerbank 
Sat ış Bayi i T emsilcisi Sezai 
Kaya yaptığı açıklamada, 
özelleştirmeden sonra 
daha önce Sümerbank'ın 
yalnız İstanbul, İzmir. 
Bursa. Ankara gibi büyük 
mağazalarında satılan mal
ların, artık Gemlik Ma
ğazasında da bu
lunduğunu hatırlatarak, 
"Ucuz ama kaliteli mal 
satıyoruz. Eskiden Su- 
merbank'ın halk üzerinde 
bıraktığı kalitesiz mal sa
tılıyor imajının ortadan 
kaldırdık." dedi.

, Ailece Sümerbank 
Gemlik Mağazası'nda hiz
met veren Sezai Kaya ko 
nuşmasını şöyle sürdürdü

"Büyük şehirlerdeki 
birçok lüks mağazadan 
dana kaliteli mal sat
maktayız. Bunun için 
Gemlik halkının büyük 
ilgi ve, beğenisini ka
zandık. Piyasada 450-500 
bin liradan satılmakta 
olan botlar bizim ma
ğazamızda 245 bin li
radan satlmaktadır. Göm
lek, ceket, kumaş, halı, 
deri ürünleri, kaban, pan- 
talon, mont, takım elbise 
gibi ürünlerimizde yüzde 
30 indirim uyguluyoruz^ 
İndirimli satışların ya
nında taksitli satışlarımız 
da sürüyor."

Gemlik Lions Kuliibü'nün yardımı...

Somali'ye Gemlik zeytini
Somali'de Barış Gücü 

/Birlikleri'nde görevli'Türk 
askerlerine gönderilmek 
üzere 25 teneke zeytin 
Gemlik'ten Ankara'ya yola 
çıktı. ,

Gemlik Lions Kulübü ta
rafından toplanan zeytinler, 
Gemlik'ten kamyonlarla An
kara Mamak 28'inci Me- 
kanize Tugay Ko
mutanlığına gönderildi.

Gemlik Lions Kulübü 
Başkanı Maksut Akçay 
yaptığı- açıklamada, Kulüp 
olarak kampanya baş-

lattıklarını belirterek, şun
ları söyledi:

"Kampanyamıza daha 
çok zeytinci ar
kadaşlarımız destek oldu. 
Bu sayede, kısa zamanda 
25 teneke zeytin top
layarak, ilgililere gön
derdik, 'Çorbada bizim de 
tuzumuz olsun' dedik.

Yardımlar önümüzdeki 
hafta Somali'ye uçakla 
gönderilecek, erzaklar 
arasına alınacak.

Destek olanlara te
şekkür ederiz."

KÖRFEZ OFSET
Gemlik'te ilk kez 
Ofset Tekniği ile 

Renkli Baskı. 
. ...Afiş, Broşür 

El İlanı, Poster, Takvim, 
Dergi, Kitap, 

ö d ö Matbu Evrak...
Gazhane Cd. Şirin Apt. altı, GEMLİK 

TEL. 5131797-5134797

Vakfı, Halkevi, faaliyet yürüten bir Musiki Cemiyeti.
Dördüncüsü; Neredeyse her sosyal sınıf veya gurubun 

teşekkül etmiş (mobilyacılar, keresteciler, muhasebeciler, 
genç işadamları vb...) odaları ve lokalleri ile üretim ve hiz
met işkollarında Sendikalar ve lokalleri.

Beşincisi; Yıllardır varolan Organize Sanayi Bölgesi ile| 
binlerce küçük işletmeyi barındıran Küçük Sanayi bölgesi... I

(Bu kurumların çalışma biçimleri ve işlevleri konusunda ] 
eleştirilerimiz olabilir bu ayrı bir değerlendirme ve kayliyet 
konusudur.)

DYP, SHP. CHP, RP, ANAP gibi siyasal partilerin bu 
kurumludaki çalışması ve rekabeti hemen göze çarpıyor. 
Gençler radyoların ve TV'lerin bürolarında cıvıl cıvıl.

Bu tabloyu önümüze aldığımızda, ilçemizde hangisinin 
varlığını bulabiliyoruz?

Basın, yayın, kültür, sanat, çevre, mesleki alan vb. alan
larda örgütlülük ve faaliyet mevcut?

Bu alanlardan bengilerinde siyasal partilerin çalışması 
ve rekabeti mevcut?

Nerede bizim festivalimiz, kültür sanat vakfımız, çevre 
koruma vakfımız?

Kültürde, sanatta, ticarette, sanayide, kentleşmede ge
lişme sağlamak, merkezi idareye talepte bulunmak, her 
alanda uygarca rekabeti ve çalışmayı teşfik etmek bütün 
bu alanlarda örgütlenmek ve çalışan kurum yaratmakla 
mümkündür.
' Madem ki önümüzdeki seçim İlçemizin yerel sorunlarını 

çözmeye aday olanların seçimidir, işte alt yapı kadar 
önemli yerel sorunlar. Unutmayalım, çağımızın tanımıyla:

GERİLEM^K= İŞLEMEMEK'tir

ANAP'lı gençlerden 
körlere ilgi isteği

ANAP Gençlik Ko
misyonu Başkanı Mehmet 
Dinç. Körler Haftası ne
dimiyle yaptığı açıklamada. 
"Tüm insanların görme 
özürlü vatandaşlarımıza 
yardımcı olmalıdırlar" k a -

Dinç, devletin görme'' 
özürlüler için her türlü ola
nağı tanıması gerektiğini 
belirterek, tedavi olanlara 
da destek verilmesi ge
rektiğini hatırlattı. Mehmet

Dinç şunları söyledi: .•
"Belediyeler -gör

meyen vatandaşların 
okuyabilmesi için özel 
gazeteler çıkartmalıdır. 
Görme özürlü insanları
top I u m a 
zandırmalıyız."

Dinç, eğer yerel sn 
çimlerden sonra ANAP'ın 
Belediye'de iktidar olursa 
bu tür girişimleri zaman ge
çirmeden başlatacaklarını 
söyledi.

Belediyemiz altyapı 
çalışmalarını hızlandırdı

Yerel seçiimle.re 3 ay 
kala Belediye altyapı ça
lışmalarını hızlandırdı. Baş
kanı'Dimili, çalışmaların 
birer seçim yatırımı değil, 
hizmetin devam ıdır"dedi. v

• Yeni yıla bir kaç gün 
.kala Hükümet Konağının 
önünü kısa s,ürede parke 
döşeyen Belediye Fen İş
leri ekipleri, mahalle ara
larında kalan sokaklara 
hızlı bir şekilde yol ve ka
nalizasyon yapımına 
devam ediyor.

Belediye Başkanı Nezih

i Dimili.daha önce birçok 
Imahallenin altyapı ça
lışmalarını bitirdiklerini be
lirterek. seçimlere birkaç ay 
kala ara sokaklarında so
runlarını . bitireceğini söy
ledi. Dimili, yeniden Be
lediye Başkanlığına aday 
olmayacağını, yaptıklarının 
seçim yatırımı olarak nı- 
telendiremiyeceğini be
lirterek. "Görev sürem sona 
erdiğinde altyapısı ta
mamlanmamış hiçbir so
kağın kalmasını is
temiyorum." dedi.

KAYIP
Bursa Trafik Şb 

Md.'lüğünden aldığım B sı
nıfı ehliyetimi kaybettim.

Hükümsüzdür.
Murat Koçak

KAYIP
Gemlik Trafik Şb.

Md.'lüğünden aldığım B sı
nıfı ehliyetimi kaybettim 

. Hükümsüzdür 
İbrahim Tümer

ÇATAK
GİYİM'DE

: Gömlekler - Takı m elbiseler 
: : Bay bayan ve çocuk giy si leri 

Paltolar - Kazaklar
■: • Deri Ve Kot çeşitleri '.

•; < Fiya Har görülmeye değer.

ALİ Ç ATA K ve OĞULLARI

■ •. ■ Demırsubaşi ■|ylh'..Nİexuc{iyc.Snk.'. •.
: •: Otel Ümürbey: Altı TvkSlS 2075 GEMUK



Genişletilmiş divan 
toplantısı yaptılar...

RP'li 
bayanlar 

। atakta
I Refah Partisi Kadın Ko

misyonu üyeleri aylık 
Divan Toplantısını Gem

lik'te yaptılar..
Bursa Merkez ve İl
çeleri RP Kadın Ko

misyonlarının teş
kilatlanmasını son 

günlerde tamamlayan bq- 
yahlar, geçtiğimiz hafta İl 

Kadın Komisyonu Başkanı 
Mine Akdeniz baş

kanlığında toplandılar. 
Divan toplantısının açı- 

I ışında konuşan Mine Ak
deniz, divan toplantılarının 
I partiye ve komisyonlara 

güç kattığını belirterek, 
"Hanımların davamıza 

gösterdiği bağlılık bize 
güç vermektedir. Önü

müzdeki yerel se
çimlerde partimiz büyük 

zafer kazanacaktır. Yeter 
ki biz çalışmalarımızı ak

satmadan sürdürelim." 
dedi.

Folklorcuların 
93 raporu 

| Gemlik Halk Dansları Folklor
Derneği Başkanı Ahmet 

'Süren, 3 yılda büyük başarılar 
| elde ittiklerini, 93 yılında ise 
I başarılarının devam ettiğini 

söyledi. 
A. Süren, açıklamasında' Göl- 

Jcük'te ve Kastamonu'da 4'ün-' 
cülük, Bursa'da birincilik elde 
L ettiklerini, ayrıca her yıl ge- 
| leneksel sünnet törenlerinde 
t yoksul çocukları sünnet et- 
k tirdiklerini, festivallere ka

tıldıklarını söyledi.

Yine silah 
yakalandı

Gemlik Emniyet Mü- 
dürlüğü'ne bağlı ekip
lerin geçtiğimiz hafta 

yaptığı yeni bir aramada 
Şemsi Kara adlı şahısta 
ruhsatsız silah bulundu.

Orhangazi Cad- 
desi'nde yapılan trafik 
kontrollerinde, 26 KN 

787 plakalı özel bir otoy
la şehir içine gitmekte 

olan Şemsi Kara'nın (37) 
üzerinde yapılan ara

mada 9 mm çapında Ba- 
rabellium marka ruh
satsız silah bulundu.

Polisçe Savcılığa 
sevkedilen Şemsi Kara, 

çıkarıldığı mahkemece 
tutuklanarak cezaevine 

gönderildi.

Emlakçı Ali Salman'ı 
silahla yaralamıştı...

Ahmet Ballandı 
teslim oldu

Alacak meselesi yü- ı 
zünden tartıştığı arkadaşı 
| emlak komisyoncusu Ali 

Salman'ı ayaklarından 
vurarak yaralayan Ahmet 

Ballandı (DiyarbakIrlI
Ahmet), Emniyet Mü

dürlüğüne giderek teslim 
oldu.

Yaklaşık bir ay önce, 
Gürle İş merkezinde em

lakçilik yapan Ali Salman'ı 
alacak verecek nedeniyle 
tartışma sonucu üzerinde 

taşıdığı 7.65'lik Star 
marka silahıyla ayak

larından yaralı yan Ahmet 
Ballandı'nın 

firar çanına tak edince 
polise giderek çareyi tes

lim olmakta buldu.
Ballandı, sor

gulamasının ya
pılmasından sonra, çı

karıldığı mahkeme 
tarafından tutuklanarak 

cezaevine gönderildi.

Nurettin Avcı Belediye Başkanlığı'na aday olunca, istifa etti

Faruk Güzel, ANAP İlçe Başkanı oldu SON NOKTA
Nurettin Avcı'nın Be

lediye Başkan adayı se
çilmesinden sonra, boşalan 
ANAP İlçe Başkanlığına 
Faruk Güzel getirildi.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü Belediye Düğün Sa
lonunda yapılan toplantıda 
ANAP Merkez ve Belde 
Belediye Başkanları açık
lanmıştı.

Gemlik İlçe Başkanı Nu
rettin Avcı'nın Belediye 
Başkanlığına aday gös
terilmesi üzerine gö

ANAP’h kadınlardan Veremle 
Savaş Derneği’ne destek...

ANAP Kadın Ko- 
misyonu üyeleri, Verem 
Savaş Haftası nedeniyle, 
Verem Savaş, Dis- 
panseri'ne bir milyon lira 
değerinde maddi yardım 
yaptı.

ANAP Kadın Ko
misyonu Başkanı Hatice 
Başaran, yaptığı açıklama, 
topladıkları bağışlardan 
elde edilen bir milyon lirayı 
hafta, nedeniyle Dis- 
panser'e bağışladıklarını 
bildirerek, yardımların 
devam* edeceğini söy-'

Konteyner taşımacılığı daha ucuz
GEMAR Deniz Acentası 

yetkililerince yapılan açık
lamada, yurtdışına ya
pılacak' ithalat ,ve ihracatta 
konteyner taşımacılığının 
karayolu taşımacılığına 
göre çok dana ucuz ol
duğunu söylediler.

GEMAR Ltd. Şirketi yö
neticisi Mümtaz Ünel, İtal
ya ile kendilerine bağlı şir
ketlere ithalat ve' ihracat

Gemlikli hanımların da artık
bir kahvehanesi var

Gemlikli hanımların da 
artık erkekler gibi kah- 
veleneleri var. Uzun yıllar 
yurt dışında kalan Yıldız 
Can adlı bayan, Atatürk 
Kordonu'nda kadınlar için 
özel bir kahvehane açtı.

"Öz-Güh Aile Kafe" adı 
altında hizmete giren Ka
dınlar Kahvehanesi'nin ça
lıştırıcısı Yıldız Can, 
Gemlik'te büyük bir ek
sikliğin giderildiğini be
lirterek, ilçeye Avrupai bir 
hava vermeye çalıştığını 
söyledi. Can yaptığı açık
lamada şünları söyledi:

"Gemlik'te kadınların 
gideceği bir yer ol
madığını gördük. Bu ek
sikliği gidermek için kol

T.C,
Gemlik Ticaret Borsası

GEMLİK TİCARET BORSASI 
BAŞKANLIĞIMDAN DUYURULUR

Resmi gazetenin 31 Aralık 1993 tarihli ve 21 805 
sayılı mükerrer Ekinde yayınlanan 93/5148 sayılı 
Bakanlar Kurulu ek kararının 11-a)i ve b)i fıkraları 
gereğince Ticaret Borsalarından tescil ettililerek 
satın alınan hayvan ve bunların mahsulleri ile kara 
ve su avcılığı mahsulleri için %1, diğer zirai mah
suller içi %2 stopaj kesilecektir.

UYGULAMA ESASLARI
Borsamız üyesi olan gerçek ve tüzel kişiler 

1.1.1994 tarihinden geçerli olma kaydiyle kesmiş 
bulundukları müstahsil fişlerini ve faturalarını bir 
sonraki ayın en geç 15'ine kadar Borsamıza tescil 
ettirip stopaj tutarlarını nakti olarak Borsamız Vez
nesine yatıracaklardır.

Önemle duyurulur.
Gemlik Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Adına

Osman Sarışen 
Yönetim Kurulu Başkanı

revinden istifa, etti. Bunun 
üzerine ANAP İlçe Yönetim 
Kurulu yaptığı toplantıda, 
Faruk Güzel'i İlçe Baş
kanlığına getirdi.

Güzel, gazetemize yap
tığı açıklamada, ANAP için 
güzel günlerin yakın ol
duğunu belirterek, "Bu 
kadro uzun yıllar ANAP'ı 
ülke ve yerel yö
netimlerde başarıya koş
turacaktır. Bundan kim
senin şüphesi olmasın." 
dedi.

lediler. Gemlik Verem 
Savaş Derneği Başkanı 
Sevgin Erseven de yaptığı 
açıklamada, İlçemizde 86 
aktif verem hastasının bu
lunduğunu, bu hastaların 
bakımı için hayırsever ki
şilerin yardımlarına ihtiyaç 
duyduklarını söyledi. Ar- 
seven, geçtiğimiz yıl arada 
yardımı yapabildiklerini, bu 
yılbaşında ise gıda yar
dımını yapamadıklarını be
lirterek: "Gemlik'te verem 
hastası kalmaması için 
bu hastaların iyi ba- 

yaptıklarını belirterek, Ge- 
nova ve Revenna'dan 15 
günde bir konteyner sev
kıyatının gerçekleştirildiğini 
belirterek: "TIR'larlar İtal- 
yadan 206 milyon liraya 
getirtilen tekstil ma- 
kinaları ve diğer ürünler, 
Gemlik'e deniz yoluyla 
konteynerler ile 101 mil
yon liraya gelebiliyor. 
Aradaki fark azım- 

ları sıvadık. Cafemizde 
hertürlü sıcak ve soğuk 
içeceğin yanında temiz 
ve itinalı servis ve
receğiz. Hanımların özel 
günleri ve yaşgünleri için 
uygun bir ortam ha
zırladık."

Gemlik'in. ilk kadınlar 
kahvehanesinin açılışını 
PYP ile BDP Kadın Kö- 
misyonları'nın yanında, çok 
sayıda bayan katıldı.

Alkol ve kağıt oyun
larının bulunmadığı kah
vehane, için Gemlikli ha
nımlar duyguların şöyle 
anlattılar: "Eksikliğini his
settiğimiz bir yerimiz ta
mamlandı. Dileğimiz iş 
yapmasıdır."

Faruk Güzel, Kurşunlu 
Beldesi Belediye Başkan 
adayını önümüzdeki gün
lerde basın toplantısı ya
parak Gemliklilere açık
layacaklarını söyledi.. 
Güzel, 27 Mart yerel se
çimlerinde Armutlu, Küçük 
Kumla, Umurbey, Kurşunlu 
ve Gemlik'te Belediye se
çimlerini kazanacaklarını 
belirterek, "Gemlik'te 5-0 
yapacağız. Bundan kim
senin şüphesi olmasın." 
şeklinde konuştu.

kılmaları şarttır. Eko
nomik güçleri yetersiz 
olan bu kişilere toplum 
olarak yardımcı olmalıyız. 
Hastalığın önlenebilmesi 
ve koruyucu tedavinin 
sürmesi için va
tandaşların desteğine ih
tiyacımız var." dedi.

Sevgin Arsever, Verem 
Savaş Haftası nedeniyle, 
dernek olarak yaka rozeti 
bastırdıklarını, böylece gö
nüllü hanımların desteğiyle 
halktan maddi yârdım top
ladıklarını da belirtti.

sanacak bir rakkam 
değil.

BursalI tüm işa
damlarına konteyner ta
şımacılığını öneriyorum." 
dedi

Ünel, Gemlik limanının 
yeni îölmasına karşın 
Gemportun sayesinde kon
teyner taşımacılığının kısa 
sürede tanındığını Söz
lerine ekledi.

Küçük Seçil'in yaşaması 
1.5 milyara bağlı

2.5 yaşından beri siroz 
hastalığının pençesinde 
kıvranan Seçil Kara'nın(13) 
kurtulması için 1»5 milyar 
lira gerekli. Küçük Seçil için 
bağışkampanyaşı baş
latıldı.

Taksi şoförlüğü yapan 
baba İbrahim Kara (40), üç 
çocuğunun en büyüğü olan 
SeçiT'in sağlığına ka- 
vuşması için bugüne kadar 
elinden gelen herşeyi yap
tığını belirterek, "Kızım 2.5 
yaşında hastalandı. Özel 
doktor doktor do
laştırdım. Sonunda Ha- 
cetepe Hastanesi'ne gö
türmemi söylediler. Seçil' 
in yaşının küçük ol
masından, karaciğerin 
kendini yenileyebileceği 
söylendi. Biraz düzelme 
gösterdi. Geçtiğimiz 
hafta yeniden şişmeye 
başladı. Rahatsızlığı ne
deniyle ilkokuldan sonra 
öğrenimine devam ede-

Armutlu'da DYP-SHP ittifakı tutmadı
Armutlu'da ANAP'lı Belediye 

başkan Adayı Celal Göç'e karşı, 
DYP ve SHP Belde teş
kilatlarının birlikte seçime ka
tılma girişimleri sonuçsuz kaldı.

DYP Celal Göç'e karşı emekli 
hava albayı Osman Elbaşı Be
lediye başkanlığına aday çı
kartılması üzerine SHP'den 
aday olması beklenen Abdullah 
Gencer'in adaylıktan vaz
geçerek, Osman Elbaş'a Baş
kan Yardımcısı olma istemi ve 
Meclisten 4 SHP'liye kontenjan 
tanınması pazarlıklarının so

Seçil'i kurtaralım! ■
Cemal KIRGIZM

Seçil Kara, onüç yaşında, ergenlik çağına yeni girmişi 
narin bir kelebek gibi kanatlanıp uçacakken, şimdi sol-H 
muş bir çiçek gibi... ■

Kendisinden üç yaş küçük kardeşi Yeşim Kara, veB 
altı yaş küçük kardeşi Âli Kara'ya göre yapısı çok daha! 
küçük gösteriyor. ■

Seçilcik, üstelik artık okula dâ gidemiyor. İki buçuk ya-| 
şında yakasına yapışan siroz hastalığı, inadını sür-B 
dürünce, on yıllık direnci artık son aşamaya gelmiş du-B 
rumda. B

Seçil Kara artık koşamıyor, konuşamıyor, okuyamıyor, ■ 
yazamıyor ve hatta yemek bile yiyemiyor... ■

Sağlığına kavuşabilmesi için tek çıkar yol, karaciğeri 
nakli. Onun da yolu, bulunabilecek I.5 milyar lirada. ■

Umut ameliyatı ise Türkiye'de değil, ABD'de ya-l 
pılabiliyor. ■

Kısacası, Seçil'in durumu oldukça kritik. I
Baba İbrahim Kara, yapabileceği her şeyi yapmış.I 

Elindeki avcundakileri satmış, Cumhurbaşkan Süleyman! 
Derriirel'e, Başbakan Tansu Çiller'e, devlet büyüklerine,! 
milyarlık düğünler yapan zengin işadamlarımıza kadar, I 
herkese mektuplar yağdırmış. Yardım istemiş, ama ken-| 
dini duyan olmamış... I

Baba İbrahim Kara, "Artık tek umudum sîzlersiniz" I 
diyor biz gazetecilere... Gün geçtikçe zayıflayan, yü-l 
zünde, vücudunda şişlikler meydana gelen, gözü gibi I 
bakmaya çalıştığı kızının, fotoğraflarının çekilmesine is-1 
temeye istemeye izin veriyor. I

Artık, yıkık bir şekilde, başını öne eğerek 40 yaşının I 
olgunluğuna karşın, gözyaşlarını tutamıyor... I

Anne Zehra Kara ise, perişan bir halde, göz bebekleri I 
büyümüş, yuvaları şişmiş, kızlarının bitip tükenmesine I 
seyirci kalmanın ezikliğim yaşıyor. Tek isteği, kızının iyi-1 
leşip, yeniden okuluna gidebilmesi, yemesi, içmesi, I 
koşup gülmesi... 1

Şimdi, başta Gemlik'imizin değerli politikacıları, işa-1 
damları olmak üzere, tüm vatandaşlarımız ellerini vic
danlarına koyarak düşünmeleri gerekli. Seçil Kara he
pimizin kızı, kardeşi ya da yeğeni olabilirdi. Hepimiz baba 
İbrahim Kara , ya da anne Zehra Kara'nın düştüğü ça
resiz duruma düşebilirdik. '

Öyleyse tüm Gemlikliler, küçük Seçil için seferber ol-1 
mâlıdırlar.

Yardım nereye mi yapılacak?
Kaymakam Orhan Işın, Eğit-Sen Şube Başkanı Ab

dullah Çelik, ANAP İlçe Başkanı Faruk Güzel tarafından 
Gemlik İş Bankası Şubesi'nde açılan 42 33 50 nolu 
hesaba.

Seçili kurtarmak için zaman kaybetmiyelim.
Bu arada,, seçimlere hazırlanan siyasi parti tem

silcilerine de birşeyler söylemek istiyorum.
Yetmiş beş gün önceden seçim kazanmak is

tiyorlarsa, işte size bir fırsat.
Ben, kendim ve ailem adına ve yakınlarımdan Seçil'e 

en çok yardımı yapacak siyasi partiye 40 oy sözü ve
riyorum.

Ne olursa olsun, Küçük Seçil ve Seçil gibileri kur
tarmak boynumuzun borcu olmalı.

medi." dedi.
KARACİĞER DEĞİŞECEK

Dertli baba İbrahim 
Kara, kızfhıri iyileşmesi için 
karaciğerinin değişmesi 

gerektiğini doktorlar ta
rafından bildirildiğini be
lirterek, ameliyatın ABD'de 
yapılabilindiğini, bunun için 
maddi durumlarının ye
tersiz olduğunu söyledi 
Kara, "Elimde avucumda 
ne varsa /sattım. Şu an. 
çaresizim. Kızım gö
zümün önünde mum gibi 
eriyor. Bir şey ya
pamıyorum. Cum- 
hurbaşkam'na, Baş- 
bakan'a mekuplar yazdım 
bir cevap alamadım. Tek 
umudum hayırsever va
tandaşlar." diye konuştu.

Anne Zehra Kara da 
gözü yaşlı olarak kızının 
karşısında erimesine da
yanamadığını, devlet bü
yüklerinden ve hayırsever 
vatandaşların ve iş adam-

nuçsuz kaldığı öğrenildi.
DYP, Armutlu Belediye Baş

kan adayı Emekli Albay Osman 
Elbaş'ın Celal Göç karşısında 
seçimleri kazanacağı inancına 
kapılınca, Gemlik SHP ilçe Yö
netiminin de katıldığı pa
zarlıklardan bir sonuç elde edi
lemedi.

DYP adayı Osman Elbaş, 
Harp Okulu'nda öğretmenlik 
yanı sıra A Klas Milli Hakemlik 
görevlerinde de bulundu.

Elbaş'ın adaylığının önü
müzdeki günlerde, DYP Gurup 

larının yardım etmesini is
tedi.
YARDIM KAMPANYASI 
BAŞLATILDI

Yenimahalle Zambak 
Sokak 8 numaralı evde otu
ran İbrahim Kara, kızının 
hastalığının ameliyatı için 
gerekli parayı bulmak için 
hayırseverlerin kapısını çal
maya başladı. Kaymakam 
Orhan Işın'a başvuran dert
li baba, kızı için yardım 
kampanyası için izin aldı.

Ote yandan, işadamı 
Faruk Güzel ve Egit-Sen 
Gemlik Şube Başkanı Ab
dullah çelik, İş Bankası 
Gemlik Şubesi'nde 
423350 nolu hesap aça
rak Seçil Kara'nın ka
raciğerinin değişmesine 
katkıda bulunacaklara ses
lenerek, "Küçük Seçil'i 
sağlıklı yaşama ka
vuşturmak için maddi 
destek verelim." dediler.

Seçil için. Kay- 
makamlık'tan izinli mak
buzla yardım toplanmaya 
başlandı.

Başkanvekili ve Bursa Mil
letvekili Turan Tayan tarafından 
önümüzdeki günlerde Ar
mutlu'da açıklanacağı bildirildi.

KURŞUNLU'DA DALKILIÇ
27 Martta ilk kez Belediye 

Başkanı seçilecek olan Kurşunlu 
Beldesi'nde ANAP ve DYP'nin 
üzerinde durdukları aday Şükrü 
Kaya Dalkılıç.

Dalkılıç'ın bugünlerde tercihini 
DYPden yana kullanacağı be
lirtilirken, DYP'lilerin adaya “şıkı 
markaj1' uyguladıkları da alınan 
haberler arasında.
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Değerli Memur Arkadaş,
Yükünü taşıdığı devleti tarafından üvey evlat muamelesine layıt görülen kamu çalışanı arkadaş,
Geçmiş yıllarda, yılda bir kez, sonraları altı ayda bir, şimdi ise üç aylık dönemler halinde maaşlarımızda artış 

yapılmaktadır. Tek yanlı olarak, bizlere söz hakkı tanınmadan yapılan bu artışlar zor koşullarda yaşayan bizleri' 
sefalete itmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü rakamlarına göre, fakirlik sınırı altında gelir elde etmekteyiz.

Geçen yıl enflasyon %52 olacak dediler, maaşlarımıza bu orana göre zam yaptılar. Enflasyon %71 oldu. "Memuru 
enflasyona ezdirmeyeceğiz" dediler, işte halimiz. Her geçen yıl, her geçen ay, satın alma gücümüz daha da 
azalmakta, maaşlarımız eriyip gitmektedir.

Sıra maaş artışlarına geldiğinde, "Kaynak yok" diyorlar. "Devletin imkanı bu" diyorlar. Bu açıklamaların gerçegı 
yansıtmadığını biliyoruz.

Soruyoruz:
Devletin olanaklarını yokeden biz miyiz?
Devlet bankalarının trilyonlarca lirasının batırılmasından, batık kredilerden sorumlu olan biz miyiz?
Vergisini ödemeyen, vergi kaçıran biz miyiz?
Hayali ihracat yoluyla trilyonlarca liralık vergi iadesini alan, devleti soyan, biz miyiz? ,
Emekli Sandığını, Sosyal Sigortalar Kurumu'nu içinden çıkılmaz hale getiren, ILKSAN, İSKİ skandallarını yaratan 

biz miyiz?
İhalelerde devleti trilyonlarca zarara uğratmaktan sorumlu olanlar biz miyiz?
Milyarlara düğün yapan, düğünlerde milyarlar saçan biz miyiz?
Enflasyonun sorumlusu biz miyiz?
Değilsek... • ,
Niçin devletin kaynaklarını tüketenlerin faturası biz, kamu çalışanlarına kesiliyor?!.
Değerli Memur Arkadaş,
Seçim meydanlarında "Sendika Hakkı" vaatleriyle iktidara gelen Koalisyon Hükümeti iki yılı aşkın süredir görevde 

olmasına karşın, sözünü yerine getirmedi. Muhalefet partileri ise, memura karşı vurdum duymaz tutumunu sürdürdü. 
Bizim sorunlarımız, ucuz politika malzemesi olmaktan öteye taşınmadı.

Yıllardır "Personel Yasası" aldatmacası sürdü gitti... Şimdi "Sendika Yasası" ayrı durumda. Halbuki 10 dakikada 
ne yasalar çıktığını bilmeyen mi var?

Bizlere sorulmadan hazırlanan, içi boş, toplu sözleşme ve grev hakkı içermeyen, dernekten öte bir işlevi 
olmayacak olan bir yasa dayatılmak istenmektedir.

Afrika ülkelerinde, hatta bir çoğumuzun memurluk geçmişi kadar bile uzun süreli geçmişi olmayan Kuzey Kıbrıs 
Türk Federe Devleti'nde, memurların sendikalaşma hakkı kabullenmişken, memurlara sendikayı hele hele grev 
hakkını lüks gören siyasi parti başkanlarının ve parlamenterlerin olduğu ülkemizde sorunların çözümünü beklemek, 
hayalcilik olur.

Değerli Memur Arkadaş,
Bu olumsuz gelişmeler karşısında, 26 Sendikanın oluşturduğu "Kamu Çalışanları Sendikalar Platformu" buna 

bağlı olarak Kamu Çalışanları Sendikaları Bursa Şubeler Platformu'nun aldığı tüm ülke genelinde uygulanacak iş 
bırakma, iş yavaşlatma, toplu viziteye çıkma eylemlerini destekliyoruz. ' t.. 1 C

13 Ocak Perşembe aünü yapılacak bu eyleme, Gemlik'te örgütlenmiş olan EGIT-SEN, TUM-BEL SEN, TUM 
MALİYE SEN, TUM SAĞLIK SEN, TARIM SEN olarak, "Toplu Vizite Çıkma'1 şeklinde katılacağız.

Bu kararlarımız karşısında birileri, "Memur sokağa dökülmez" diyecekler. Bizleri bu yollara iten, zorlayan, sokağa 
dökenler suçludur, onlar utanmalıdır.

Bizler, hakların birlik içinde, güçlü olduğumuz sürece elde edileceği inancındayız. "Ağlamayan çocuğa mama 
verilmez" sözünü unutmayalım.

Bizler macera perest değiliz. Eylemlerimizin hiç bir siyasi yönü ve amacı yoktur. Ne ön yargılıyız, ne de art 
niyetliyiz, bir kez daha belirtelim ki, amacımız sadece ve sadece hakkımızı ve haklılığımızı güçlü bir şekilde 
sergilemektir.

Demokratik ve yasal bir biçimde sürdürdüğümüz bu hak arama eyleminde, sensiz, bir eksiğiz. Bu sorumluluğu 
duymanızı ve bizleri desteklemenizi istiyoruz.

YÜZDELİK ZAMLARLA, BOL VAATLERLE YETİNMEK İSTEMİYORSANIZ, .
TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKLARINI İÇEREN SENDİKA YASASI İSTİYORSANIZ,
ÇOLUK ÇOCUĞUNUZUN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ, ONLARIN KARNI TOK, SIRTI PEK, GELECEĞİ 

GÜVENLİ BAKARAK YETİŞMESİNİ İSTİYORSANIZ,
ÇANAK ÇÖMLEK SATMAKTAN, EK İŞ YAPMAKTAN KURTULUP, ONURLU BİR YAŞAMA YETECEK ÜCRET 

-SAYGIN BİR MESLEKİ GELECEK İSTİYORSANIZ,
EKONOMİK, MESLEKİ, ÖZLÜK SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜNDE KATKIDA BULUNMAK İSTİYORSANIZ,
KENDİNİZİ SORUMLU HİSSEDİYORSANIZ,
SİZİ ARAMIZDA GÖRMEK İSİTYORUZ!
BİZİ DESTEKLEYİN.

EĞİT-SEN Gemlik Temsilciliği,
TÜM-BEL SEN Gemlik Temsilciliği, 

TÜM MALİYE SEN Gemlik Temsilciliği, 
TÜM SAĞLIK SEN Gemlik Temsilciliği, 

TARIM SEN Gemlik Temsilciliği.

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ 

SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
Dosya No. 1994/2

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun, 
cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlikllçesi Hisar Mahallesi Çiftlik mevkii 
pafta 57, Ada 479, Parsel 14'de kayıtlı 
438 M2 Arsa ayrık nizam, 
2 kata müsait olup 200.000.000 TL. 
bedeli ile satışa çıkarılmıştır.

i

Gemlikspor-Batı Trakya 
maçı ertelendi...

Gruplarında şam
piyonluk mücadelesi veren 
Gemlikspor ile Batı Trakya 
arasıdndaki karşılaşma, 
hakem tarafından güvenlik 
nedeniyle iptal edildi.

Pazar günü, Gemlik 
Stadı'nda yapılacak kar
şılaşmaya hazırlanan ta
kımlar, hakem kararını öğ
renince şoke oldular.

Bursa'dan gelen Çevik 
Güç'e bağlı polislerin yer
lerini almasından sonra 
karşılaşmanın başlamasına 
kısa bir süre kala, orta 
Hakem Oğuz Arıkal ve 
Saha Müşahidi stadı gez
diler.

Bir süre önce Spordan 
Sorumlu Devlet Bakanı 
Şükrü Erdem tarafından te
meli atılan kapalı tribün in
şaatının devam etmesi, 
saha çevresindeki du
varların tribün arkasında 
yıkık olması ve tel örgülerin 
bozuk olması nedeniyle 
Hakem Oğuz Arıkal gü
venlik yetersizliğinden, kar- 
şılaşmanın Gemlik 
Stadımda yapılması müm
kün olmadığına karar 
verdi.

Gemlik Spor için, gu-

Hüseyin OKUR

ruhunda önem taşıyan Batı 
Trakya maçının er
telenmesi sporcular ve yö
neticiler üzerinde kötü etki 
yaptı. Karşılaşmayı sey
retmek için gelen izleyiciler 
de Stad'dan üzülerek ay
rıldılar.

Gemlikspor- Batı Trakya 
takımları arasında ya
pılacak karışlaşma, başka 
bir stadyumda oynanacak.

Gemlikspor bu kar
şılaşmayı aldığı taktirde, 
gurubunda lider olacak.

ÇELİŞKİ...
Cumartesi günü, Sü- 

merspor İnegölspor genç
leri arasında yapılan kar- 
şılaşmada Gemlik 
SÜmerspör, İnegölspor kar
şısında 6 gol yiyerek zim
mete uğradır

Aynı sahada Cumartesi 
günü karşılaşma yapıldığı 
halde, Gemlikspor için çok 
önemli bir karşılaşmanın 
hakem kararıyla iptal edil
mesi, taraftarlar ve Gemlikli 
sporseverler arasında 
büyük çelişki olarak ni
telendirildi. "Stad'da can 
güvenliği bulunmuyorsa, 
Sümerspor maçı niye oy
natıldı" eleştirisi getirildi.

Birahanede tartışmanın sonucu kanlı bitti...

Alacağını istedi, üç 
yerinden bıçaklandı

Küçük Kumlalı market 
işleticisi Şemsi Girgin, üç 
yıl önceki alacağını istediği 
arkadaşı ile giriştiği tar
tışmada üç yerinden bı
çaklanarak hastanelik oldu.

Geçtiğimiz hafta İskele 
Meydanı'ndaki bir bir- 
hanede oturan Şemsi Gir
gin, üç yıl önce 300 bin lira 
borç verdiği Tâcettin Öz- 
tütüniş'in aynı birhanede 
görünce eski alacağını is
tedi.

Tâcettin Öztütüniş'in, 
"Parayı marayı unut. Ver
miyorum. Gücün varsa 
gelde al" demesi üzerine 
taraflar arasında tartışma 
başladı. Tartışma bi
rahaneden dışarıya taştı. 
Tartışmanın büyümesi üze-

rine Girgin ile Öztütüniş 
arasında kavga başladı. Bu 
sırada Öztütüniş, yanında 
taşıdığı bıçağı çekerek Gir- 
gin'i yüzünden, gö- 
ğüsünden ve sırtından bı
çakladı.

Kanla noktalanan tar
tışma Sonunda Şemsi Gir
gin, Gemlik Devlet Has- 
tanesi'ne kaldırılırken, 
Tâcettin Öztütüniş de po
lisler tarafından ya
kalanarak gözaltına alındı.

Arkadaşını yaralayan 
Tâcettin Öztüniş, emniyette 
verdiği ifadesinde bir anlık 
sinirlenmenin sonunda 
üzücü olayın meydana gel
diğini söyledi. Öztütüniş'in 
üzerinde bir de makas bu
lundu.

SATILIK DEPO

a
SATIŞ ŞARTLARI:

g T —"Satış T5 Şubat 1994 saaTl4.00'den 14.15'e S kadar Adliye yazı İşleri Müdürlüğü'nde açık artırma 
9 suretiyle yapılacaktır.

i

2

Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75’ini ve 
rüçhanlı alacakların varsa alacakları mecmuunu ve 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle alıcj çıkmazsa, en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak şartıyle 25/2/1994 günü aynı 
yer ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. 
Bu artırmada da ruçhanı olan alacaklıların alacağı 
ve satış masraflarını geçmesi şartıyle %40 artırana 
ihale olunur.

alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden öde
nir. KDV alıcıya aittir.

3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin1 (*) 
bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça 
paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4 — Satış bedelini hemen veya verilen mühlet 
içinde ödenmezse İcra ve İflas kanunu'nun 133. 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale ara; 
sındaki farktan ve %30 faizden alıcı ve katilleri 
mesul tutulacak ve hiç bir hükme kalmadan ken
dilerinden tahsil edilecektir.

1

2

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen 
kıymetin %20'sı nisbetinde pey akçesi veya bu mik
tar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver
meleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı is
teğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 
Tellâliye resmi, İhale pulu, tapu harç ve masrafları

5 — Şartname ilân tarihinden itibaren, herkesin 
görebilmesi için dairede aşık olup, masrafı verildiği 
taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 — Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş 
-«ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 994/2. T. sayılı dosya nu
marasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

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

Mehmet Sadık Şafak 
Yazı İşleri Müdürü

2
S

Orhangazi Caddesi, Mercan Sokak, 
Bayraktar Apartman altında. 

Depo ve iş yeri olarak 
kullanabilir.

Tel. 3617256 GEMLİK

İLAN
KÜÇÜK KUMLA 

BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN
1 - Belediyemize 1 adet Mercedes - Benz 302 S 
marka 1987 model yolcu otobüsü alınacaktır.
2- Satın alma işi 2886 sayılı yasarım 35. mad
desinin (c) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile 
yapılacaktır.
3- İhale 19 Ocak 1994 tarihinde Belediye En
cümeni huzurunda yapılacaktır.
4- İşin tahmini bedeli 550.000.000 + (dahil) KDV 
dir. Geçici teminatı ise 16.500.000 TL.
5- Bu İşe ait şartnameler Belediye Yazı İşlerinde 
görülebilir.
6- İsteklilerden:

a) Kanuni ikametgah
b) Ticaret sicil pelgesi
c) İmza sirküsü
d) Vekaleten gireceklerden vekaletname
e) Banka teminat mektubu veya geçici 

teminatı yatırmaları
7- Keyfiyet ilan, olunur.

(Basın 1994-1)
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■ Anavatan Partisi Gemlik 
Merkez ve Küçük Kumla. 
Umurbey. Armutlu beldeleri 
Belediye Başkan adaylarını 
açıkladı. ANAP Gemlik'te 
Nurettin Avcı'yı. Küçük 
Kumla'da Eşref Güre'yi. 
Umurbey'de Mete Okay'ı. 
Armutlu'da da Celal Göç'ü 
27 Mart Pazar günü ya
pılacak yerel seçimlerde 
Belediye Başkanylığına 
aday gösteriyor.
■ Geçtiğimiz hafta Cuma 
günü saat 14 30ı'da Be
lediye Düğün ıSalonu'nda 
yapılan toplantıda. Be
lediye Başkan adayları 
partililere ve basına ta
nıtıldı

Aday açıklama top
lantısına ANAP MKYK 
Üyesi Bursa Millitvekıli Meh
met Gedik. İl Başkan Yar
dımcısı Yaşar-Öztin. il Sek
reteri Celal Beyzer. İl 
Yönetim Kurulu üyeleri. Os- 
mangazı İlçe Başkanı Bener 
Özcan. bazı ilçe başkanları 
ve Belediye Başkan aday
ları ile Gemlik. Kurşunlu. Ar
mutlu. Umurbey. Küçük 
Kumla’lı delegeler ve par
tililer katıldılar
| Toplantının açılışında 
konıışân ANAP l|çe Baş
kanı Nurettin. Avcı. 2/ Mart 
seçimlerinin i ıırkıye'de ilk 
defa büyük önem taşıdığım 
ANAP'ın 8 yıllık iktidar ? yıl
lık muhalefet ile bugünlere' 
geldiğim hatırlatarak "Ka
panacaklar, p a r - 
tileşemezler -diye diye 
ANAP bugün Türkiyenin

birinci partisi durumuna 
geldi.Sizlerin desteğiyle 
bugünlere geldik. Sizlerle 
büyüyeceğiz.. Bize des
teğinizi sürdürdüğünüz 
sürece Türkiye'ye hizmet 
etmeğe bizleri kimse alı
koyamaz" dedi.

Nurettin Avcı'nın ko
nuşmasından sonra yapılan 
duyuruda Gemlik Mer- 
kez'den İlçe Başkanı Nu
rettin Avcı. Umurbey'den 
Mete Okay. Küçük 
Kumla'dan şimdiki Belediye 
başkanı Eşref Güre. Ar
mutludan Şimdiki belediye 
Başkanı Celal Göç'ün Mer
kez Karar Kurulu tarafından 
adaylıklarının kabul edildiği 
açıklandı..

Adaylar yaptıkları kısa 
konuşmalarla partililere te
şekkür ettiler. Umurbey 
adayı Mete Okay. ko
nuşmasında. "Beldeme 
hizmet etmeyi kutsal bir 
görev sayarım. Sizlerin 
oylarıyla göreve gelmeği 
arzuluyorum. İşallah bu 
sınavdan geçeriz." dedi.

Eşref Güre. 990 yılında 
ar.a seçimlerle Küçük 
Kumla'da Belediye Baş
kanı seçildiğini "2.5 yıldır 
muhalefet Olmamıza rah- 
men görevimi en iyi şe
kilde yaptım. Partimin 
beni yeniden aday gös
terdiği için teşekkür ede
rim." şeklinde konuştu

Armutlu Belediye Baş
kanı Adayı Celal Göç ise 
konuşmasında, hizmetlerini 
engellediği için iktidara

çattı. Göç. "İktidar bize 
karşı çok gaddar bir po
litika uyguladı. Beldemde 
ANAP döneminde temeli 
atılan içme suyu, projemi 
baltaladılar. İktidara gel
dikten bir gün sonra ma- 
kinaları götürdüler. İki yıl
dır bir tek çivi bile 
çakmadılar. Hizmeti en
gelleyen zihniyetin ik
tidarda kalması zordur." 
dedi.

MEHMET GEDİK
KONUŞUYOR
Nurettin Avcı'nın ko

nuşmasından sonra söz 
alan Bursa milletvekili 've 
Merkez Karar Yönetim ku
rulu Üyesi Mehmet Gedik. 
27 Mart'ta Türkiye'nin ka
derinin değişeceğini, ülkeyi 
21. asra taşıyacak kad
rolara icraat kapısının açı
lacağını belirterek şunları 
söyledi:

"Tek başına iktidara 
gelmek zorundayız. Yerel 
seçimlerin sonuçları 
genel seçimleri ge
tirecektir. Bunun için, 
yerel seçimlerden birinci 
parti olarak çıkmalıyız. O 
zaman koalisyon bu so
nuca karşı çıkamaz. Se
çimlerde alacakları kötü 
oy ile iktidara devam ede
mezler. Biz hem iktidara 
talibiz, hem de ülkeyi en 
iyi yönetecek partiyiz. 
Adaylarımızın geçmişleri 
temiz, pırıl pırıldır. Tür
kiye'yi böyle adaylar yö
neltmelidir. Onlara sahip 
çıkın. "

27 Mart günü yapılacak seçimler için 
Doğru Yol Partisi'nde Belediye Başkanlığı 
için aday adaylığına ilk başvuru Osman 
Doğan'dan geldi.

Geçtiğimiz haftalar DYP İl Genel Mec
lisi Üyeliği için İlçe Başkanlığı'na Hüseyin 
Kozlu ve Mehmet Çakar'dan sonra Be
lediye Meclis Üyeliği için de Sevim Koç- 
demir'le Mustafa Udkıran'ın başvuruları ya
pılmıştı.

DYP’de heyecanla beklenen Belediye 
Başkanlığı aday adaylığı için kulislerde adı 
geçenlerden ilk başvuruyu İnşaat Mü
hendisi Osman Doğan, saat 15'te tek ba
şına Parti Merkezi'ne gelerek, yaptığı 
basın toplantısıyla açıkladı. Osman 
Doğan, İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım'ın da 
hazır bulunduğu toplantıda yazılı metinden 
okuduğu basın bildirisinde şunları söyledi:

"Gemlik modern belediyecilik hiz
metlerinden yararlanamamaktadır. İl
çemizin içinde bulunduğu konum iti
bariyle, hızlı sanayileşmenin getirdiği 
başta hızlı nüfus artışı ve buna bağlı 
olarak ortaya çıkan konut, su, ka

nalizasyon, ulaşım, çevre temizliği, gıda 
kontrolü gibi problemler, yerel yö
netimlerin, dolayısıyla belediye'nin bi
rinci derecede çözmekle hükümlü ol
duğu sorunlardır. Ancak, 10 yıldır 
uygulanan klasik belediyecilik anlayışı 
Gemliğimizi sadece genişlemiş bir 
alana göre götürmüş, bunun yanı sıra 
hizmet olarak gelişimi engellemiştir" 
dedi.

Osman Doğan, "Bu noktadan ha
reketle Gemlik'in başta çö
zümlenemeyen alt yapı sorunlarıyla bir
likte, çarpık yapılaşma, yakın çevre 
kirliliği, halkı ile kucaklamayan bir be
lediye anlayışını ortadan kaldırılmak 
üzere, her türlü teknik ve bilimsel çö
zümlerle programımı hazırladım. Bu se
beple üyesi olmaktan onur duyduğum 
DYP'den Belediye başkanlığına aday 
adayı olmak üzere başvuruyorum" dedi.

Osman Doğan daha sonra adaylık baş
vuru dilekçesini İlçe Başkanı Yüksel Yıl- 
dırım'a verdi. Yıldırım, Doğan'a başarılar 
diledi.

Kaçakçı Gürcüler yakalandılar
Gürcüstan'dan kaçak olarak Türkiye'ye 

soktukları yağmurlukların tahsilatını ya
pamayan üç Gürcü kaçakçı, polis ta
rafından yakalandı.

Bir süre önce Gürcüstan'dan getirdikleri 
2546 âdet yağmurluğu, Rize'de Ahmet 
Demirci (33) adlı G.emlikli'ye satan ve pa
ralarını alamayan Gürcüstan uyruklu 
.Moja Abramıcbuıh (29). Pete Nebieride 
(50) Wana Menfeucibini (45). ve Nikola 
B.aıakruil (33) adlı kaçakçılar, çar
pıldıklarını anlayınca Rize Cumhuriyet 
Başsavcılığı na başvurdular

Şikayetçi kaçakçılar mallarını sattıkları 
şahsın Gemlik'ten olduğunu öğrenince tah
silat yaparım umuduyla yola koyularak il
çemize geldiler

Borçlu Ahmet Demirci'nin. Gürcüleri po
lise şikayet edince, kafadarlar gözaltına

alındılar.
Kaçakçılar poliste verdikleri ifadelerinde 

yağmurlukların Türkiye'de satılmasının 
yasak olduğunu bilmediklerini, sınırdan gi
rişte bunları neden Türkiye'ye so
kuyorsunuz diyen olmadığım söyleyerek 
kendilerini savundular. Gürcüler şunları 
söyledi:

"Rize'den getirdiğimiz yağmurlukları 
satarak Türkiye'den ihtiyacımız olan eş
yaları alacaktık. Rize'de tanesi 30 bin li
radan yağmurlukları Ahmet Demirci adlı 
şahısa sattık. Ancak paramızı alamadık. 
Bu nedenle Savcılığa şahsı şikâyet 
ettik. Daha sonra da Gemlik'e geldiğini 
öğrenince kendisini aramaya koyulduk. 
Başımıza bu haller geldi."

Savcılığa sevkedilen Gürcü kaçakçılar, 
I çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar.

AMGT Genel Başkan Yardımcısı 
Şevki Yılmaz 

Gemlik'te
Türkiye'nin 

güncel meseleleri hakkında 
konferansverecektir. 

Tüm halkımız davetlidir

Yer : Belediye Düğün Salonu
Tarih: 16 Ocak 1994
Saat: 15.00

Refah Partisi 
İlçe Teşkilatı



BDP
BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ

AYDINLIK 
GÜNLERE 
DOĞRU...

MEHMET KAPTAN 
BDP GEMLİK İLÇE BAŞKANI

Ülkemize, Milletimize hizmet yolunda yeni bir hareketin 
içinde bulunuyoruz. Heyecanlıyız ve görüyoruz ki;
Ülkemiz "AYDINLIK GÜNLERE DOĞRU" hızla ilerliyor.
NEDEN YENİ BİR PARTİ?
Toplumu idare eden kesimler, Halkın beklenti ve 

ihtiyaçlarının gerisinde kaldığı an, yeni arayışların ortaya 
çıkması kaçınılmaz olmaktadır.

Darbelerle, ihtilaller ile kesintiye uğratılan ülkemizin gelişme 
süreci, bir türlü istenilen’ noktaya ulaşamamış ve arayışlar 
sürekli olarak devam edegelmiştir .

Millet, gerçek sözcülerini aramaktadır.
Sivil Toplumun değişik kesimlerinde ortaya çıkan bu 

arayışlar neticesinde, Sn. Aydın MENDERES’in önderliğinde 
yeni bir siyasi hareket oluşmuş ve her geçen gün büyüyerek 
gelişen bu hareket, yeni bir siyasi parti olarak Milletin 
huzuruna çıkmıştır.

BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ kurulmuştur.
Bugüne kadar değişik yerlerde ve partilerde bulunan 

insanlar, Sn. Aydın. MENDERES’in önderliğindeki BÜYÜK 
DEĞİŞİM PARTİSİ içinde rahatlıkla yanyana 
gelebilmektedirler. .Birleşme ve bütünleşme, fiili olarak BÜYÜK 
DEĞİŞİM PARTİSİ çatısı altında taban tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

Mevcut siyasi yelpaze içindeki partilere oy veren 
Vatandaşlar, bu siyasi tablonun zorlandığını ve tıkandığını 
görmekteler. Zorlanan ve tıkanan bu siyasi tablo, kişi veya 
belirli zümrelerin hakimiyetinde olan partiler, kendilerine gönül 
veren oy veren insanlarda karamsarlığa neden oluyor.

"LİDER ÜLKE- BÜYÜK TÜRKİYE"yi ortaya çıkarmak için 
çok daha hızlı adımlar atılmalıdır. Mevcut siyasal tablonun 
bunu başaramayacağı ortaya çıkmıştır.

Milli ve Manevi Değerlere saygılı,
Hürriyetçi ve Demokrat,
Yenilikçi ve Değişimden yana olanlar artık, Sn. Aydın 

MENDERES’in etrafında toplanmakta ve çığ gibi 
büyümektedirler.
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Kültür.^ Kültün^ San^t..Kültür..-

Hazırlayan: Vicdan TOPAKTAŞ

Ur ünlü'de seramik kursu açıldı
"tanımak"Çamuru

Devlet Güzel Sanatlar 
Galerisi Akademisinden 

birincilikle mezun olan 
Afet Erengezgin'iri açtığı 

seramik kursları büyük ilgi 
görüyor.

3„ayhk dönemler ha
linde Ürünlü köyü'nde or

ganize edilen kurslar, çar
şamba ve cuma günleri 
saat 9.30 ile 17.30 ara

sında gerçekleşiyor. Ay
rıca, çalışan kesim ta

rafından hana sonu kurs
ları açılması konusunda 

yoğun talep olduğu dikkat 
çekiyor.

Kürsün ilk üç aylık dö
neminde, öğrencileri ça
murla tanıştırdıklarını ve 

sanat verdiklerini söy
leyen Erengezgin, daha 
sonraki dönemlerde en

nat. Ancak, sanatçı olmak 
önemli değil, sanat kül
türü almak çok önemli" di
yerek, sanatla il
gilenmeyen insanların 
boşlukta kaldıklarını dile 
getirdi.

Devletin de sanatçıya 
gereken önemi ver
mediğini vurgulayan Eren
gezgin, maddi ve manevi 
bir destek görmeden sa
nata devam edebilmenin 
çok güç koşullarda ger
çekleştiğini belirtti.

Seramikçiliğin ne ol
duğunun çoğu insan ta
rafından bilinmediğini de 
söyleyen Erengezgin, 
"Oysa, seramikçilik bi
zim ata mesleğimiz ve 
Anadolu'nun beşiği. 
Anadolu kadınımızın

Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde yeni oyun 
Kişinin kendisiyle hesaplaşması 

Genel provaları? Ara- saplaşması konu edi-
lık'tan bu yana yapılan 
"Hüzün mahallesi Oto
büsü" isimli oyunun prö
miyeri, 20 Ocak'ta ya
pılacak.

Murat Karasu'nun yaz
dığı ve Serap Eyü- 
poglu'nun yönettiği iki ki
şilik oyunda, Halil Bal
kanlar ile Celal Kadri Kı- 
noğlu rol alıyor. AVP Oda 
Tiyatrosunda sah
nelenecek olan oyunda, 
bir düşüncenin par
çalanarak kendi içindeki 
iç hesaplaşmanın ele alın
dığını söyleyen yönetmen 
Serap Eyüpoğlu, "Oyun
da kişinin kimlikleri, su
retleri, yaptıkları ve ya- 
pamadıkları be

liyor" dedi.
Bütün bir yaşam bo

yunca yaşanılan aşkların, 
nefretlerin ve kız
gınlıkların hesaplaştığı 
oyunun oldukça sempatik 
olduğunu belirten Eyü
poğlu şöyle konuştu: "Ya
şamımızın her anında 
'iniş" gibi .yaparak ya
şıyoruz. İşte biz bu 
oyunla "mış" gibi yap- 
tıklarımızı sor
gulayabilirsek, ne mutlu 
bize."

Oyünun yazarı Murat 
Karasu ise, *Bu oyun bir 
sabah uyandığında düş- 
lenip düşüp kırıldığını 
görenler içindir" şek
linde konuştu.

HAFTAYABAKIŞ

zor kısımlardan biri olan 
alçı bölümüne ge

çileceğini bildirdi. Sanat 
ağırlıklı çalışmalar ya

pıldığını ifade eden Eren
gezgin, kurs bitiminde or
taya çıkan eserlerle sergi 

açmayı düşündüklerini 
belirti. Kursun aylık ücreti 

bir milyon lira olduğunu 
söyleyen Erengezgin, 

"Seramik çok yönlü bir sa-

mesleği. Ama, maalesef 
unutuldu artık bu sanat 
dalı" şeklinde konuşarak, 
üzüntüsünü dile getirdi.

Ülkemizde büyük bir 
sanat boşluğu bu
lunduğunu hatırlatan 
Erengezgin, "Devlet ve 
özel kişilerin destek ve 
teşvikleriyle, bu boşluklar 
bir an önce doldurulmalı" 
dedi.

AVP'da bu hafta
18 Ocak............ Ateşli Sabır................. saat 20.30'da
19 Ocak............ Ateşli Sabır.................saat 20.30'da
20 Ocak............ Ateşli Sabır.................saat 20.30'da
21 Ocak............ Ateşli Sabır................. saat 20.30'da
22 Ocak............ Ateşli Sabır....... ......... saat 20.30'da
23 Ocak............ Ateşli Sabır.................saat 15.00'de
24Ocak P.tesi... Tatü................................................

Oda Tiyatrosu
20,21,22 Ocak.....Hüzün Mahallesi Otobüsü....saat 18.30'da

Armutlu Belediye Başkan adiyi şovla tanıtıldı...
Tayan: "Adayların kefiliyim, 
şeffaf belediye kuracağız..."

Cemal KIRGIZ- DYP Ar
mutlu.Belediye Başkan ada
yını gövde gösterisiyle bel
deye tanıttı. DYP Grup Baş- 
kanvekili ve Bursa Milletvekili 
Turhan Tayan'ın yanı sıra, İl
çe başkahı Yüksel yıldırım, 
Armutlu Belde Başkanı Hü- 
seyinKozlu, Gemlik Belediye 
Başkan aday aday- 
larıMehmet Turgut ve Os
man Doğan ile çok sayıda 
partilinin katıldığı toplantı ile 
-adayları Osman Elbaş'ı hal
ka tanıtan DYP'liler, geniş 
konvoylarıyla belde de tam 
bir şov yaptılar.

Armutlu Belde Teşkilatı 
tarafından kiralanan kah
vehanede adaylarını halka 
tanıtılan DYP Belde Teşkilatı 
Başkanı Nail Kozlu, 17 yıl 
önce halkın iradesiyle al
dıkları Armutlu Be- 
lediyesin'nin askeri yönetim 
tarafından ellerinden alın
dığını belirterek şunları söy
ledi :

" 1991 seçimlerinde 
"Hodri Meydan" diyenleri 
gördük. Şimdi biz "Hodri 
Meydan" diyoruz. Gemlik'te 
beşibiryerde yapmak için 
söz veriyoruz”

TAYAN, "KEFİLİM"
DYP Grup Başkanvekili

ve Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan, partililere karşı yap
tığı konuşmada, Armutlu'nun 
tüm güzellik ve zenginliğine 
karşın, layık olduğu hizmeti 
verememenin üzüntüsü için
de olduklarını belirterek, hak 
ettiği hizmet DYP Belediyesi 
ile geleceğini söyledi.

Turhan Tayan, "Buraya 
bir çok kez geldim, in
şallah Tansu Çiller ile de 
geleceğim. Belediye Baş
kan adaylarımıza gü
veniyorum. Onların ke
filiyim. Şeffaf bir Belediye 
kuracağız. Armutlu halkı 
Belediye'de ne oluyorsa bi
lecek" şeklinde konuştu.

Tayan, Armutlu'ya has
tane yapılması için söz verdi. 
YILDIRIM KONUŞUYOR...

DYP Gemlik İlçe Başkanı 
Yıldırım ise, konuşmasında 
Gemlik Armutlu, Küçük kum
la, kurşunlu ve Umurbey'de 
millet iradesiyle seçimleri 
alacağına inandığını be
lirterek, "DYP camiası bunu 
yapacak güçte insanlara 
sahiptir, tüm bel
delerimizin sorunlarını bi
liyoruz ve duyarlıyız. Aday
larımız seçildiği taktirde 
bunu herkez görecektir" 
dedi.

Son konuşmayı ise ar
mutlu Başkan adayı Osman 
Elbaş yaptı. Elbaş, 15 yıl mil
li futbol hakemliği, 22 yıl da 
Hava Harp Okulu'nda Beden 
Eğitimi Öğretmenliği yap
tığını bildirerek, "Ar
mutlu'nun geri kal
mışlığının, az ge
lişmişliğinin zincirini kı
racağız. Siyaset bir

okuldur. 27 Mart'ta bu 
okuldan iyi bir seçimle me
zun olacağız. Bu seçimin 
de, DYP olması halinde, 
başarılı olunur.

Bana destek verin, Ar
mutlu'nun alt yapı, ulaşım, 
eğitim, sağlık ve çevre ko
nusunu düzelteyim. Ar
mutlu iyi hizmetlere layik" 
dedi.

Şampiyonluğa koşuyoruz...

Gemlikspor Linyitspor 3-1

Memura cop!..
"Enflasyonun 10 puan üzerinde maaşlara zam I 

yapacağız" der.
Enflasyons yüzdesindeki artışı, sonra üçer aylık I 

devrelere böler.
Memurun eline geçecek üç kuruş fazla parayı ver- I 

memenin yollarını arar durur.

1960 Anayasası, memurlara sendikalaşma öz- I 
gürlüğü tanıyordu.

Grev ve toplu sözleşme hakkını ise vermemişti.
İşveren olan devletle toplu sözleşme yapamayan, j 

gereğinde greve gidemeyen kamu görevlilerinin sen
dikaları, dernek olmaktan öteye gidemiyordu.

Bugün, memurların hükümet protokolüne gü
venerek, sendika adı altında kurdukları dernekler, 
1980 öncesi de vardı.

13 Ocak günü Ankara'da yaşanan "Coptu ey- | 
lemler", o günlerde de yaşanmıştı.

1971-73 yıllarında, Öğretmen Sendikalarında ça
lışmış bir kişi olarak çektiklerimizi çok iyi anım
sıyorum...

Hele öğretmine ilk adımımı attığım 1969 yılında 
TÖS'ün (Türkiye öğretmenler Sendikası) üç günlük işi 
bırakma eyleminden sonra, Eğitim Enstitülerine girme 
hakkımı engelleyen zamanın Milli Eğitim Müdürü (şim
diki ANAP'ın İl Genel Meclis Aday Adayı), Umurbey'li 
hemşerimizi Ertuğrul Seyhan'ı hiç unutamam.

Hak arayışı için yasal yürüyüş yapanlara zamanın 
Başbakanı Süleyman Demirel'in ise, "Yollar yü
rümekle bitmez" deyişini de unutamam...

Geriye doğru bakıyorum da 20 yıl önce verilen mü
cadeleler yeniden verilmeye çalışılıyor. Yani, dün bı
raktığımız yerden, bugün devam ediliyor.

Bu Türkiye'nin ne denli demokratik bir ülke ol
duğunun belirtisi değil midir?

Ocak ayı maaş artışlarını yetersiz bulan Kamu Plat
formu Sendikaları'nın ortaklaşa düzenledikleri bir gün
lük "Vizit Eylemi"nin Ankara'daki cöplu sonucunu özel 
televizyonlardan ibretle izledik...

"Erkekseniz meydana çıkın" diyebilen düşünce 
ve kültürdeki emniyet görevlileriyle, bayan memurların 
yüzüne tokat atmayı, yere düşmüş kamu görevlisini 
tekmelemeyi beceren bir başka kamu görevlisi, bizlere 
hükümetin geçen sürede polisimizi ne denli şef
faflaştırdığını gösterdi.

Aslında, kendisi gibi devletten maaş alan me
murlara elindeki copu insafsızca vuran bir başka kamu 
görevlisi değil suçlu. Asıl suçlu, demokratikleşmeyi yıl
lardır halkına, memuruna, polisine veremeyen ye öğ- 
retemeyen zihniyettir. Bu zihniyet, bir kqz daha tüm 
Türk halkının gözünde, vijdanında mahkum oldu.

3 milyon lira maaş alarak, öğle yemeğinde verilen 
et yemeğini ekmek arasına koyarak evindeki çocuğunu 
beslemeyi düşünen memurunun yaşam düzenini yük- 
seltemeyen kafalar ile biz çağ değil hendek bile at- 
layamaayız. DYP-SHP iktidarı çok kötü bir sınav verdi.

27 Mart'ta memurdan ve halktan nasıl oy is- 
tiyecekler şaşıyorum...

Gemlikspor Kulübü Başkanı Mahir Gencer seyirciye:
II Taşkınlıklardan sakının II

Gemlikspor Kulübü Baş
kanı Mahir Gencer, önceki 
hafta ertelenen Batı Trakya 
maçının önümüzdeki gün
lerde yapılacağını ha
tırlatarak, "Gemlikli spor
severlerden beklentim, en 
ufak bir taşkınlık bile yap
mamalı olacak" dedi.

Mahir Gencer, bu haftaki 
karşılaşmadaki galibiyet ile 
gurupta şampiyonluğa çok 
yaklaşıldığını hatırlatarak, 
şunları söyledi: "Sağ gü
venliği nedeniyle ertelenen 
batı Trakya maçımız, muh
temelen bu hafta içersinde 
yapılacak. Karşılaşmanın

hafta içinde olması, seyirçi
açısından bizim aley- 
hımizedir. Gemlikli spor
severler mümkün mertebe 
bu maça gelerek, ta
kımlarını desteklemelidir. 
Batı Trakya geçen hafta 
Renospor karşısında ye
nilgi aldı. Biz avantajlı du
rumdayız. Önümüzdeki İki 
maçı da aldığımız taktirde 
gurubumuzda şampiyon 
olacağız, kapımıza kadar 
gelen şampiyonluğu ka
çırmamalıyız. Bunun için 
seyircimizin en ufak bir 
taşkınlığı bile yapmaması 
gerekir/

Gemlikspor şam
piyonluğa doğru adım adım 
yaklaşıyor. İlçemiz sta
dında peçen hafta Cu
martesi günü oynanan 
maçta, grubundaki ta
kımlardan Linyitspor'u 3-1 
yenmeyi başardı.

- Maça her iki takım da 
hızlı başladı. Kar
şılaşmanın ilk yarım saati 
golsüz geçti. 32. dakikada 
Gülbekın pasını Kaptan 
Şenol gole çevirdi. Gol'den 
sonra Gemlıkspor alanında 
atanlarını sıklaştırdı.' Gem- 
likspor, sahanın yıl
dızlarından Abdullah ile 
ikinci golüne kavuştu.

Karşılaşmanın ilk 45 da
kikası 2-0 Gemlikspor ga
libiyetiyle kapandı.

İkinci yarıya, Gem
likspor galibiyetin avah- 
tajıyla rahat girdi. Ancak, ilk 
yarıya nazaran, maç dur
gunlaştı.

Bu arada Linyitspor bir 
gol kazandı. Yan Hakem 
ofsayt gerekçesiyle bay
rağını ısrarla kaldırdığı hal
de, Orta Hakem gol dedi. 
Bu gol'e, oyuncu ve yö
neticiler tarafından uzun 
süre İtiraz edildi. Ancak, 
Hakem kararından dön
medi. Llnyltspor'unbu gö
tünü geçerli saydı.

Gol, Gemlıkspor oyun
cularını olumsuz yönde et
kiledi. Maçın bitimine üç

Hüseyin KONUR 
dakika kala, Gemlikspor 
Kubilay ile tekrar farkı ikiye 
çıkardı. Böylece maç, 
Gemlikspor'un 3-1 ga
libiyetiyle sona erdi.

Gemlikspor'un gru
bundaki başarısı, takımı 
şampiyonluğa bir adım da
ha yaklaştırdı.

GENÇLER DE GALİP
Gemlikspor'un gençleri 

de zevkli ve heyecanlı bir 
maçta, Şinandede Ufuks- 
por'u yenmeyi başardılar.

Gençlerimiz, maça fır
tına gibi başladı. Maçın he
nüz başlarında, kaptan Ab
dullah ile ilk golü buldular. 
Bu golden sonra, genç
lerimiz daha da coştu. Ar
dından ikinci gol geldi... İlk 
yarı 2-0 kapandı.

İkinci yarıya ise Gem
likspor Genç durgun baş
ladı. Rakip Şinandede 
Üfukspor ..ise, baskılarını 
arttırdı. Üst üste gelen 
atakları başarılı. defans 
oyuncularımız sayesinde 
gol'e izin vermediler, bir sü
re Gemlikspor'a toparlandı 
ve oyunda tekrar hakimiyeti 
ellerine geçirdi.

İki yüzde yüzlük gol po
zisyonunda defans oyun
cuları golü çizgisinde çe
virdi. karşılaşma 2-0 Gem
likspor Genç takımının ga
libiyeti ile son buldu.

Galibiyetler, ilçemiz 
sporseverlerini sevindirdi.

Seçil'e yardım kampanyası 
devam ediyor

İş Bankası Gemlik Şübesi 423 350 nolü 
hesaba, yardımda bulundunuz mu? 

Seçil yardımlarımızla yaşayacak!

AÇIKLAMA
Gazetemizin geçen haftaki sayısındaki bir haberde adı 
geçen RP İl Kadın Komisyonları Başkanı Mine Akdeniz 
ile Gemlik SSK H astanesi EczacılarındanMine Ak
deniz'in hiçbir ilişkisi yoktur. Duyurulur.

GEMLİK KÖRFEZ

DÜZELTME
I Gazetemizin geçen haftaki sayısında, "KONUK YA

ZARLAR" köşesindeki Necati KARTALl'ın "Kronik Ge
rileme Sürecinde Bir Gemlik" yazısının son satırı, "GE
RİLEMEK^ İLERLEMEMEKTİR" olarak düzeltilir.

GEMLİK KÖRFEZ

Kayıp
Bursa Trafik Şube Müdürlüğümden aldığım sü
rücü ehliyetimi kaybettim.
Hükümsüzdür.

Yaşar PAKER
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Gemlikspor Linyitspor'u 3-1 yendi
Şampiyonluğa bir adım kaldı

Bu hafta, Linyitspor'la karşılaşan Gemlikspor ligin bi
timine iki hafta kala rakibini 3-1 yenerek şampiyonluğa bir 
adım daha yaklaştı. Geçtiğimiz hafta, Batı Trakya kar- 

, şılaşmasının saha güvenliği olmaması nedeniyle Orta Ha
kem tarafından ertelenmesi üzerine, bu hafta Linyitspor'u 
kendi sahasında yenen Gemlikspor, Batı Trakya'nın re- 
nospor karşısında aldığı mağlubiyet sonucu şampiyonluğa 
sıcak bakmaya başladı. Haberi sayfa 4’te

DYP ve SHP'de Belediye Başkanlığı için ikinci başvurular yapıldı

Mehmeü'LİRG ti

Mehmet Turgut DYP'den 
Nazım Bayrak SHP'den 

aday adayı oldular
Nazım BAYRAK

27 Mart Pazar günü yapılacak Yerel Seçimler'de Gemlik Be- > 
lediye Başkanlığı için partilerde aday adayı olacaklar yavaş A 
yavaş belirlenmeye başladı. DYP'de Osman Doğan'dan son- I 
ra Mehmet Turgut da resmi başvurusunu yapan ikinci aday x

Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de de Belediye Başkanlığı için 
ikinci aday adayı Nazım Bayrak oldu. Bayrak, gazetemize

) yaptığı açıklamada, biriki gün içinde, resmi başvuruyu ya
pacağını söyledi. SHP'den daha önce aday adaylığını Ban- 

kacı ve Sendikacı tek bayan olan Elif İldan yapmıştı. Adayadayı oldu. Turgut, ilçe Başkanı Yüksel Yıldırım'a dilekçesini kaçı ve Sendikacı tek bayan olan Elif İldan yapmıştı. Aday
verirken "2000'li yıllara lafla değil, hizmet üreterek girmek istiyoruz, adayları için önümüzdeki haftalarda SHP yönetimi önseçim yapacak. 
Bunun için aday adayı oluyorum." dedi Merkez ve belde aday adaylarını topluca kamu oyuna açıklayacak.

 - Haberi sayfa 5'te Haberi sayfa 3te

ANAP'ta Genel Meclis üyeliği için önseçim...

Haşan Başaran liste başı
ANAP İl Genel Meclisi üyelikleri için pazar günü ön- 
seçimler yaptı. 7 aday adayının yarıştığı önseçimde 

liste başını ANAP eski İlçe Başkanı Haşan Başaran ka
zanırken, Küçük Kumla'lı aday adayı Adnan Tekin ikinci, 
eski İl Genel meclisi üyesi Erdinç Kandemir ise üçüncü 
oldu. MKYK Erol Köksal'ı ikinci sıradan kontenjan gös
terdi.

-  Haberi sayfa 3 te

Armutlu Belediye Başkan adayı şovla tanıtıldı
Turhan Tayan: "Adayların kefiliyim"

DYP Armutlu Belediye Başkan Adayı Osman Elbaş, Belde'de dü
zenlenen büyük gövde gösterisiyle partililere tanıtıldı. DYP Bursa Mil
letvekili ve Grup Başkanvekili Turhan Tayan'ın da katıldığı tanıtma 
programında konuşan Tayan, "Şeffaf bir belediye kuracağız. Ar
mutlu halkı belediyede ne oluyorsa bilecek" diye konuştu.

Haberi sayfa 4'te

KISA-KISA
RP'den 

DŞkprövakŞşybh

Haberi sayfa 5'te

Kaymakam Orhah: İşın- 
yineafstmedf.;.:;: 
Gökçenteks'e 
49 milyon i 
lira ceza 
EhğüftjfcİJk’te:

H Kaşmiri ;âjifc îsuEâri ricEa- 
kİrlİlikörâcrîıiriİri Şyâfcsök; 
öl rriaşi : 0zj$i3n ş • ;kay: '■ 
rii âkâfriî i kCa :4$: hhiifyöh '■ 
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Haberi Sayfa

ANAP adayı görücüye çıktı...
Nurettin Avcı Şoförler

Odası'nı ziyaret etti
Q ANAP Gemlik Belediye 
w Başkanı Nurettin Avcı, 
Yerel Seçim maratonunu Mi- 
inibüsçüler Otobüsçüler 
Odası'ndan başlattı.
Oda Başkanı Erol Aksoy'u 
ziyaret eden ANAP adayı 
şoför esnafının sorunlarını 
dinledi. Oda Başkanı Aksoy, 
Avcı'dan seçildiği taktirde 
modern bir terminal ile şehir 
içinde minibüs durağı ve gü
zergahı kurmasını istedi.
Avcı ise, Şoförlerin so
runlarına kesin çözüm ge
tireceğine söz verdi...

Haberi sayfa 2'de

ANAP adayı 
Nurettin Avcı

Sendikal haklar ve maaş 
artışları için eylem yapıldı...

150 memur vizite çıktı
Kamu çalışanları Platformu'nun aldığı karar 
ile Türkiye genelinde uygulanan vizite çıkma 
eylemine Gemlik'te de uyuldu.
Eğit-Sen, Tüm-Bel Sen, Tüm Maliye Sen ve 
Tüm Sağlık Sen Gemlik temsilcileri eyleme 
katıldılar.
150'ye yakın memur işyerlerinden ayrılarak, İl
çe Sağlık Ocağı'na f'vizit"e çıktılar. Burada 
okunan basın bildirisinde memurların gelir dü
zeyinin verilen sözlere karşın yükseltilmediğini, 
ekonomik özlük, mesleki, akademik, de
mokratik ve sendikal sorunların bir an önce çö
züme kavuşması istendi. Haberi sayfa 5'te

:BDP3İ:ğ£ri$Öriri?

i: İŞÜruy^ÇM: i::::;:;
Haberi sayfa 2'de;

Mühtairâday i;:: i 
/Haşan: Özler?.//: 
Haberisayfa2'de

Mahir Kaynak BDP 
toplantısında 

////k^tİÛİştÜ//// 
:;HâibeH:Sâİyİ^:5İe:;

AN AP Gençlik Kö- 
misyonu Basma 

;:;:i¥eir0ekW«B:^: 
• Haberi sayfa 2'de

KISAHKISA

KADRİ GÜLER
HAFTAYA BAKIŞ

Memura cop!..
DYP-SHP hükümeti, aralarında yaptıkları pro

tokolde, memurlara örgütlenme hakkını ta
nıyacaklarını, karakolları da şeffaflandıracaklarını be
lirtmişlerdi.

Koalisyon hükümeti, memura örgütlenme hakkı ta
nıma ve şeffaf karakol vaadini aradan iki buçuk yıl 
gfeçmesine karşın, daha yerine getiremedi.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde ya
şayan memurun ortalama maaşı 3 milyon liradır. Yüz 
binlerce kamu görevlisi, her yıl Maliye Bakanı'nın iki 
dudağı arasından çıkacak gösterge katsayısını bek
lemektedir.

Ama, bilindiği gibi devlet baba, kendi evladı olan 
memuruna hiçbir zaman bizde cömert davranmaz.

"Memuru, enflasyon altında ezdirmiyeceğiz." 
der.

Devamı sayfa 4te

Şehit Öğretmen ailesine yardım
TIR'lar yollara çamur saçıyorlar

Kereste depoları faciaya 
yol açacaklar
®Engürücük Kurtul Köyü arasında sayıları hızla 

artan kereste depolarına frensiz giriş çıkış ya-
. pan TIR'lar, faciaya her an yol açabilirler. 

TIR'ların yeni Köy kavşağından U dönüşü 
yapmaları ve asfalta çamur saçmaları Bursa 
Gemlik karayolunda trafik kazalarına neden

©Diyarbakır'ın Hazro İlçesi Dadaşlar Köyü'nde görev 
yaptığı sırada, PKK militanlarında öldürülen Ethem 
Yaşar'ın Engürücük'teki ailesine meslektaşları 73 mil
yon, Milli Eğitim Bakanlığı ise 50 milyon maddi yar
dımda bulundu.
Geçtiğimiz hafta Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Vali 
Rıdvan Yenişen, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Doğan, 
Belediye Başkan Nezih Dimili şehit ailesini ziyaret 
ederek yardım çekini verdiler. Haberi sayfa 5te

oluyor.
Haberi sayfa 3‘te

/Baki kalan 
bu kubbede":

Akkılıcrıh 
; köşe yazısı <; 

?:-:2j.saYfâdâ/>/

"Yaygara 
koparmayın!"

Cemal 
KIRGIZ'ın 
köşe yazısı 
sayfa 3'te

ADAYADAY ADAYI...ADAY.OLMAYANLARDAN SUNTURLU KALAY.KAZANANLARDA BÎR SEVİNÇ. ŞİNANAY YAVRUM, ŞİNA ŞİNANAY. SEÇMEN BAKALIM KİMLERE DİYECEK, NANAY YAVRUM,NANAY.HOPTİRİNİNİNAY,NİNAY...
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Yılmaz AKKILIÇ

"Baki kalan bu kubbede..."
| 7 Temmuz 1992 günü saat 18.00'de, Gemlik'te "Prof.
I Muammer Aksoy Kordonu" nun açılış törenini izlemiştim. 
| Güneş, batıya doğru meyletmesine karşın, kızgın yağ gibi 
I yakıyor. Ama içimde bir serinlik, bir huzur var. Gemlik Be- 
| tediyesi kentin bu ikinci kordonuna, 31 Ocak 1990 günü An- 
| kara Bahçelievler'de "şer güçleri'ce katledilen Türk Hukuk 
I Kurumu Başkanı ve uluslararası üne sahip bilim adamı 
| Prof. Dr. Muammer Aksoy'un ad ın ı vermeyi kararlaştırın ıŞ. 
| Türk hukuk biliminin çağdaşlaşması savaşımına tüm ben- 
| liğini adamış ve laik demokratik hukuk devleti uğruna ya- 
| şamını vermiş bir "dev hukukçu" nun adını, belki yaşamı 
l boyunca hiç görmediği bir kıyı kentinin yeni açılan kor

donunda görmek mutluluk verici bir olay.
"Gemlik'in hukukçu Belediye Başkanı Nezih Dimili 

ile Belediye Medisi'nın tüm üyelerini kutlamak gerek" 
diyedüşünüyoıum... - . .

Bir başka anı: Dört yıl önce Başkan Nezih Dimili, Gem- 
[ lik'in yetiştirdiği ulusal savaşımcı ve politika adamı Dr. Ziya 
■ Kaya için "anmatoplantısı düzenlemişti. O toplantıda 
' ben de görev almıştım.

. Beni etkiliyen, Dimili'nin geçmişten geleceğe uzanan 
bir tarihsel gelişim sürecini, bitakım politik veya başka tür 
çıkar kaygılarıyla bir noktada koparmaya ve kendi dö
nemiyle sınırlamaya kalkışmamasıydı, böyle bir bencilliğe 
iltifat etmemesiydi.. .

Belediye Başkanlığı süresi dolmak üzere olan Dimili'nin, 
Kılıç Apartmanı son katındaki dairesinin salonunda, onun 
-söylediğine göre Gemlik'i kuşbakışı seyretmekten ta
rifsiz keyiflendiği- koltuğunda kurulmuş, bir yandan din
liyor, bir yandan da düşünüyorum.

Gemlik'e ilk kez 1945 Ağustosunun son veya Eylülünün 
ilk günlerinde gelmiştim. Yani bugün Gemlik nufusunun ya
rıdan fazlasının henüz doğmamış olduğu, " ikinci Genel 
Savaş!' ın kısa süre önce Hiroşima veNagazaki'deki 'deh
şet" le sona erdirildiği yıl...

O sıralar, gerçekten virajı dönünce "denizle ku
caklaşır "diniz; şimdiki gibi "jandarma karakolu "yladeğil. 
Kasaba girişindeki lehvada, -yanılmıyorsam- nüfusu 3 bin 
400 falan yazılıydı. Bugünkü kordonların yerinde ya- 
komozları izlediğimi, ayakları hala duran ağaç iskelede rah
metli Süreyya Noyan'ın gözetiminde kırlangıç balığı ya
kaladığımı anımsıyorum.

Hani Bodrum'daki, Akdeniz'e özgü beyaz taş yapıların, 
ahşap olanları sıralanırdı o günlerin Gemlik kıyısında, Ma
nastırca kürek çekerek, şarkılar türküler söyleyerek giderdik. 
Demokrat Parti henüz kurulmamıştı. Dr. A. Sami Ar- 
seven'di kasabanın Belediye Başkanı. Bir yıl sonra bu gö
reve Danış Ekim gelecek ve 195Ö'de görevi Dr. Ziya Ka
yaca devredecekti.

Atatürk Anıtı'nın bulunduğu park neredeyse "leb-ider- 
ya" idi ve bir gün orada, bastonuna başını dayayıp yerlerde 
sanki yitirdiği bir şeyi arıyormuş gbi duran birini göstererek, 
"işte Şükrü Kaya bu"demişlerdi...

Dan ış Bey, DP, sonra AP ve ard ından 12 Eylül uzantısı 
dönem başkanlarından önceki, son CHP'li Belediye Baş
tanıydı. Ve CHP geleneği -bu CHP, yeni CHP değil kuş
kusuz-, Gemlikte yeniden Belediye Başkanlığını ka
zanmak için tamı tamına otuz dokuzyıl beklemek zorunda 
kalacaktı. Bir başka yaklaşımla, CHPgeleneğinin izleyicileri 
-yani sosyal demokratlar-, yerel iktidarı geri alabilmek 
için, 1950lerin başlarında henüz ilkokul çağında biröğrend 
olan küçük Nezih'ın büyümesini bekleyeceklerdi -yani, 
şimdinin kimi hızlı mı hızlı sosyal demokratının sandığı 
kadar kolay olmamıştır bu iş, ama gidişi" merak et
meyin" çok kolay olacaktır-...

Belediye Başkanlığı zor iş. Hele son elli yılda ne
redeyse yirmi kat büyümüş, hemen her yerden göç alm ış, 
sorun yumağ ı haline gelmiş bir kentte Belediye Başkanl ıg ı 
yapmak, olağanüstü zor iş I

Sıkıntılar, yakınmalar bitmez. Özellikle de az
gelişmişliğin siyasete yol açtığı yozlaşmanın etkisiyle yük
selen "paylaşım" heveslerinin sonu gelmez bir türlü. Ba
karsınız, dün omuzlarda belediye sarayına taşınan adam, 
bugün "tu kaka" edilmiş!..

Dimili'nin penceresinden, Dimili'nin koltuğuna kurulmuş, 
"Gemliği seyrediyorum gözlerim açık”...

Muammer Aksoy Kordonu'nun yeşilliği, pekyakında- 
ve hatta seçimden önce- hani şu şarkılardaki Kü- 
çüksı/ya dönüşecek olan Karsak'a kavuştu, kavuşacak. 
Boş verin kaldırımları, caddeleri Kumla çıkışını, ka
nalizasyonu , şunu, bunu I

Ben. Nezih'e olabilir ki geçmişin imbiğinden süzülüp ge
len bir dostlukla bağlıyım, o yüzden yeterince nesnel dav- 
ranamam. Ama- bana kalırsa- Nezih, Gemlik'e dam
gasını vurdu bile. Çok uzun yıllar da geçse, inanıyorum ki 
Gemlikliler Nezih Dimili'yi hep hayırla yad edecekler.

Tıpkı Dr. Ziya Kaya gibi, tıpkı başkaları gibi...
Ve "baki kalan bu kubbede bir hoş sadâ"olacak...
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BDP'li gençlerin başlattığı 
ilaç kampanyası sürüyor
Büyük Değişim Partisi 

Gemlik İlçe Teşkilatı 
Gençlik Komisyonu, baş
lattığı ilaç kampanyasını 
sürdürüyor.

BDP Gençlik Ko
misyonu Başkanı Fatih 
Odabaşı yaptığı açık
lamada, Türkiye'de önemli 
bir ilaç savurganlığı ya
şandığını öne sürerek, bu 
savurganlığı önleyip, kul
lanılmayan ilaçların de
ğerlendirilmesi amacıyla

kampanya başlattıklarını 
vurguladı. Odabaşı, bu 
güne kadar yaklaşık 20 ki
lo ilaç toplandığını be
lirterek, toplanan ilaçların 
Gemlik Devlet Has
tanesine teslim - edi
leceğini söyledi.

Fatih Ödabaşı, kam
panyanın Şubat ayına ka
dar devam edeceğini, tüm 
Gemliklileri bu kam
panyaya katılmaya davet 
etti.

İlk Muhtar Adayı Kayhan mahallesi'nden
Haşan Özler yanşa hazır...

Yerel Seçimlere, yak
laşık 70 gün kala, Belediye 
Başkan, Belediye Meclis 
üyelerinin yanı sıra, muhtar 
adayları da ortaya çıkmaya 
başladı.-;

25 yıl Gemlik Kayhan 
Mahallesi'nin muhtarlığını 
yapan Haşan Özler, 1989 
yılında bu görevi Orhan 
Maraıhçh'ya devretti. Mar- 
gılıçlı'nın rahatsızlığı ne
deniyle, aday ol
mayacağını belirtmesinden

BDP'den muhtarlara yemek
TBüyük Değişim ’ Partisi 

Gemlik. İilçe Teşkilatı, 
Gemlik İlçe merkez ve köy 
muhtarlarına bir yemek 
verdi.,

Gemlik Dilek Res- 
taurant'ta verilen yemekte, 
muhtarlarla sorunları hak
kında bilgi alışverişinde 
bulunan BDP İlçe Başkanı 
Mehmet Kaptan ve Genç
lik Komisyonu Başkanı 
Fatih Odabaşı, Belediye'yi 
almaları halinde muh
tarların ve sorumlu ol
dukları mahalle ile köy
lerin sorunlarına oldukça

sonra, mahalle halkının is
teğiyle Haşan Özler bu gö
reve tekrar talip oldu.

Haşan Özler, yaptığı 
açıklamada, SSK'dan 
emekli olduğunu vur
gulayarak,' Gümrük Ko
misyonculuğu yaptığını 
söyledi. Evli ve 3 çocuk 5 
torun sahibi, 60 yaşındaki 
Özler, "Mahalle halkı beni 
bu göreve layık gördü. 
Ben de adaylığı kabul et
tim" diye konuştu.

duyarlı olacaklarını söy- 
ledi.

Yemekte bir konuşma 
yapan Kurşunlu Köyü 
Muhtarı Salih Kayır da, 
köy. kanununun ye
nilenmesi gerektiğini vur
gulayarak, 70 yıldır aynı 
kanunlarla köylerin çağ
dışı bir şekilde yö
netildiğini öne sürdü-

BDP İlçe Başkanı Meh
met Kaptan da, parti ola
rak muhtarlara her türlü 
imkanın verilmesi için mü
cadele edeceklerini söy
ledi.

ANAP tan Gemlikli gazetecilere 
Basın Bayramı Yemeği

ANAP Gemlik Gençlik 
Komisyonu, 212 sayılı ba
sın yasasının kabulünün 
33'ncü yıldönümü ne
deniyle, verilen yemekte 
gazeteci ve radyo yö
neticilerinin Basın bay
ramını kutladı.

Gürle Restaurant'ta dü
zenlenen yemeğe, ilçede 
yayımlanan yerel ga
zetelerin sahip ve yazarları 
yanı sıra Bursa ve İstanbul 
basının ilçe temsilcileri ka
tıldı.

ANAP Gençlik Ko
misyonu Başkanı Mehmet 
Dinç, düşünce ve basın öz
gürlüklerine yapılan bas
kıları kınadıklarını be
lirterek, ANAP olarak ba
sının sorunlarına duyarlı ol
duklarını vurguladı.

ANAP Belediye Başkan 
Adayı Nurettin Avcı, İlçe 
Başkanı Faruk Güzel ve 
Yönetim Kurulu üyelerinin 
de katıldığı yemekte, basın 
mensuplarına kalem ar
mağan edildi.

KAYIP
Orhangazi Trafik 
Müdüriüğü'nden 
almış olduğum "B" 
sınıfı sürücü 
ehliyetimi ve 
Orhangazi Nüfus 
Müdüriüğü'nden 
almış olduğum 
Nüfus cüzdanımı 
kaybettim 
Hükümsüzdür.

Alâattin ÜNAL

Sunğipek 
56 J 

yaşında
Gemlik'in en eski sanayi 

kuruluşlarından biri olan 
Sunğipek ve Viskoz Ma
mulleri Sanayii Mü- 
essesesi'nin kuruluşunun 56 
yıldönümü geleneksel yemek 
töreniyle kutlanacak.

1 Şubat 1938 tarihinde 
Atatürk tarafından işletmeye 
açılan Gemlik Sunğipek ve 
Viskoz Mamulleri Sanayii 56." 
Kuruluş Yıldönümü iş
letmenin büyük salonunda 
kutlanacak. Fabrika Müdürü
Burhan Akça, geleneksel pi-1 
lav yemeği ile emekli ve ça-J 
lışan personelin bir araya ge-1 
lerek, İlçe'nin kalkınmasına j 
büyük katkılar sağlayan fab
rikanın kuruluş yıldönümünü 
yine bir arada kot
layacaklarını belirterek,.. 
"Sunğipek Fabrikasının Türk . 
ekonomisine 56 yıllık katkısı j 
unutulamaz" dedi.

SIRASI GELDİKÇE
İnan TAMER

Seçil'i yaşatalım...
Seçil hasta. Ciddi hasta. Ölümcül hasta. Siroz.
O güzelim kızımızı dert 2,5 yaşında yakalamış.
Eve, yatağa esir etmiş. Kara ailesinin içi kararmış. On 

yşıldır Seçil'in derdine çare aramış, varını yoğunu har
camış. Maddeden ve manen tükenmiş. Evlatlarını kur
tarabilmek için çırpınıp duruyor. Seçil acı çekiyor.

Seçil'i yaşatmanın, ıstırabının dindirilmesinde; bir tek 
ümit var, kara ciğer nakli.

Bu oparasiyon Türkiye'mizde yapılamıyor. Yalnız 
Amerika'da gerçekleştirilebiliyor. Ameliyat için bir buçuk 
milyar gerekli. Böylesi bir meblağ, bir taksi sürücüsünde 
nasıl olsun ki. Toplumun yüz binde, milyonda birinde bile 
yok böylesi büyük bir servet.

Amma... Binler, onbinler, 50 binler, 100 binler bir ara
ya gelince, bu büyük derde çare olacak.

Yalnız Gemlik'imizden 80 bine yakın vatandaş ya
şıyor. 18-20 bin haneye ulaştı umarım Gemlik. Birer 
Gemlikli olarak, içtiğimiz bir paket Marlboro sigarası be
delini, yalnız bir kez için Seçil'in sağlığına kavuşmasryo- 
lunda versek, yetiyor. Hane başına bir defalık yüzer bin 
lira bağışlasak Seçil yaşayacak, yaşatılacak.

Yaşamak, yaşatmak...
Bir insan için bundan önemli ne olabilir ki. Hatta bir 

canlı için, ne önemli olabilir.
Seçil de koşacak, oynayacak, evlenecek, yurt yuva 

kuracak. Vatanına milletine ve ailesine yararlı evlatlar ye
tiştirecek.

Tabii bizim kendisine el uzatmamızla, bağırıfnıza bas
mamızla, Kara ailesinin kara bahtını ak etmekle.

Benim Gemliklim bu ulvi ve insancil görevi yapacaktır. 
Buna inanıyorum. Seçil'i yaşatacak, beni yaşattığı gibi. 
Bana kanını canını veren hemşerim Gemlikliler, Seçil'e 
parasını seve seve verecekler, kendisini Amerika'ya gön
derip, hayata döndüreceklerdir. .

.. Bir paket sigaraya" bir can kurtuluyor. Haydi Gem
liklim! Görev başına.

Çare ol, gözyaşına.
Haydi, haydi...
Yaşatalım, yaşatırken, mutluluğu yaşayalım.

ANAP adayı görücüye çıktı... 
Nurettin Avcı Şoförler 
Odası'nı ziyaret etti
Anavatan Partisi Gem

lik Belediye Başkan Adayı 
Nurettin avcı 27 Mart gü
nünde yapılacak yerel se
çimler nedeniyle zi
yaretlere başladı.

Nurettin Avcı, geç
tiğimiz cumartesi günü, 
Gemlik Minibüsçüler ve 
Otobüsçüler Ödası'nâ gi
derek, Öda Başkanı Erol 
aksoy ve yöneticileri ziyerit 
etti.

Avcı, yerel seçimlerde, 
Belediye Başkanı seçildiği 
taktirde, Gemlik'te Şoför 
Esnafı'nın da sorunlarına 
çare bulmak için, dert din
lemeye geldiğini belirtti.

Gemlik minibüs ve Oto
büsçüler Derneği Başkanı 
Erol Akşoy, ANAP ada
yından otobüs ve mi
nibüsleri de içine alacak 
modern bir terminalin ya
pılmasını istedi. Aksoy 
şöyle konuştu:

"Odamıza kayıtlı 200 
minibüs bulunuyor. Bu 
minibüslerin 109 tanesi 
Gemlik Bursa arasında 
çalışıyor. Minibüslerin 
Belediye, otob.üsleriyle 
rekabet edebilmesi için 
ve daha iyi hizmet üre
tebilmemiz için, ya
pılacak modern bir ter
minalde aynı çatı altında 
toplanmamız gerekli."

Erol Aksoy, Nurettin 
Avcı'dan ayrıca şehir için
de minibüs taşımacılığının 
başlatılmasını ve du
rakların belirlenmesini is- 
tedi.Avcı, ziyaretteki amaç
larının oy istemek değil, 
şoför esnafının sorunlarını 
tesbit etmek olduğunu be
lirterek, "Belediye Başkanı 
olduğum taktirde Gemlik'i 
modern bir terminale ka
vuşturacağım ve is
teklerinizi yerine ge
tireceğim" diye söz verdi.

W/////////////7/////////////////////////////////7////////////////////^  

GAZETE İLANLARI KAZANDIRIR 
| »OLAY I
|»SABAH i*

*
*
*

BURSA HAKİMİYET
MİLLİYET
CUMHURİYET
HÜRRİYET GAZETELERİNDE

ı | İlan ve reklamlarınız için bizi arayın.
| KÖRFEZ REKLAM | 
| Tel: 513 17 97 GEMLİK | 

' W7////7/////////JZ////////////////////////////////////////7/////////^.

OTOMOBİL SAHİPLERİNİN DİKKATİNE

Hediyeli akü kampanyası başlatmıştır. Her akü alana 
bir takım iç paspas arnıağanınıızdır.

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

Gümrük Binası Aralağı, GEMLİK Tel: 5131001
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I Aşırı hız ve alkol 
j faciaya yol açıyordu 

[Beşkişi 
ölümden 
döndü 
| . Engürücük Köyü ya- 

1 j kınlarında meydana ge- 
ı , len trafik kazasında 5 ki
li şi ölümden döndü.

Geçtiğimiz hafta çar- 
II | şamba günü gecesi saat 
j121.30 sıralarındaMurat 
| Çalışkan'ın (39) kul- 
ı landığı 34 EFP 94 plakalı 
| özel oto İstanbul yö- 
j nünden Bursa'ya doğru 
i giderken, Engürücük Kö- 
jyü yakınlarında, şoförün 
alkollü olması ve aşırı hız 

[nedeniyle takla atarak, 
Ikarşı yola fırladı. Kazada, 
özel araçta bulunan Meh
met Kenan Yürek (27), , 
Haşan Doğan (27), ve 

| Gürkan Yaşar (20) ya
ralandılar.

İlk tedavileri Gemlik 
[Devlet Hastanesi'nde ya
pılan yaralılardan, şoför 
[Murat Çalışkan ve Meh
met Kenan Yürek, olay- 
idan sonra Bursa Devlet 
Hastanesi'ne sevk edi
lirken, Haşan Doğan da 

Jbir gün sonra Bursa Dev- 
|let Hastanesi'ne gön
derildi:

Aynı araçta bulunan 
Hüseyin Doğan ve Gür- 
kan Yaşar ise, ayakta te- 
'davi edildiler.

Kaymakam Orhan Işın yine afetmedi...
Gökçenteks'e 49 milyon ceza

SON NOKTA
Çevreyi kirletenlere kar

şı amansız mücadele ve
ren Kaymakam Orhan Işın, 
Engürücük Köyü*' sı
nırlarında bulunan Nay- 
lonteks fabrikasının atık 
sularından aldırdığı ör
nekleri inceletince, atıkların 
kirli çıkması üzerine fab
rikaya 49 milyon lira para 
cezası kesti.

Çevredeki sanayi ku
ruluşlarının atıklarını sü
rekli inceleten Kaymakam 

| Orhan Işın, Naylonteks

fabrikasından alınan su ör
neklerinde oksijen ihtiyacı 
sınır değeri 400'den oine 
çıktığını, bunun üzerine iş
letmeye 49 milyon lira para 
cezası kesildiğini söyledi.

Kaymakam Orhan Işın, 
kontrollerde Marmara En
tegre Kimya Sanayi ve So
ruşan ile Mina Yağ Sanayi 
fabrikalarında da in
celemeler yapıldığını,, bu 
fabrikaların temiz çıktığını, 
kendilerine teşekkür edil
diğini bildirdi. Gökçenteks

Fabrikasının daha önce 4 
kez ceza aldığını belirten 
Kaymakam Işın, çevreyi 
kirletme devam ettiği sü
rece cezaların katlanarak 
devam edeceğini be
lirterek, "Sanayi ku
ruluşları temizlik ve çev
re sağlığı konularına uy
madıkları takdirde, uyar
malardan sonra kapatma 
cezası uygulayacağız. Bu 
konuda çok titiziz. Kim
senin gözünün yaşına 
bakmıyacağız" dedi.

Yaygara koparmayın!
Cemal KIRGIZ

TIR'lar yollara çamur saçıyorlar

Kereste depoları faciaya yol açacaklar,.,
Engürücük ile Kurtul Köyü lunah zeytinlikleri yüksek fi- kışlarda araçların karayoluna

arasında sayıları gün geç
tikçe artan kereste de
polarının giriş çıkışlarının 
kontrolsuz olması, Gemlik 
Bursa karayolunda bir fa
ciaya yol açmasından kor
kuluyor.

Gemlik'e geçtiğimiz yıl 
açılan özel liman nedeniyle, 
ihracatın artması, bu arada 
bilhassa eski doğu bloku ül
kelerinden Gemport Li- 
manı'na gelen kerestelerin, 
antrepo sorunu nedeniyle, it
halatçı firmalar Engürücük 
Köyü'ndeki zeytinliklere göz 
diktiler.

Engürücük Bursa ara
sındaki asfalt bitişiğinde bu-

yatlarla mal sahiplerinden sa
tın alan kereste ithalatçıları, 
yeşil doğayı tamamen tahrip 
ediyorlar. Sayıları'hergün ar
tan kereste depolarını yap
mak için tüm zeytin ağaçları 
kesiliyor. Buna başta En
gürücük Köyü Muhtarı, İlçe 
Kaymakamı, İçe Ziraat Mü
dürlüğü yetkilileri, İl İmar Mü
dürlüğü yetkilileri ses çı
karmıyor.

KAZA TEHLİKESİ
Engürücük'te doğa gü

zelliğini plansız bir şekilde 
yok eden kereste depolarına, 
limandan TIR'lar ile getirilen 
kerestelerin taşınması sı
rasında depolara giriş ve çı-

çamur bırakması, geçtiğimiz 
hafta Bursa yönüne giden 
bir ailenin şaranpole uç
masına neden oldu. Yaralılar 
Gemlik Devlet Hastanesi'nde 
tedavi gördüler.

Kereste depolarına yük 
boşaltan TIR'ların Yeniköy 
kavşağından U dönüşü yap
maları ise bir başka faciaya 
her an yol açacak.

Araç kullananlar, En
gürücük zeytinliklerini aman
sızca yokeden. kereste it
halatçılarının sıkı bir şekilde 
kontrol altına alınmasını, 
TIR'ların asfaltı kirletmesinin 
mutlaka' önlenmesini is
tiyorlar.

NAP'ta II Genel Meclisi için önseçim yaptılar...

tasan Başaran liste başı
I Anavatan Partisi İlçe Teş- 

latı, İl Genel Meclisi üyeli deri için geçtiğimiz pazar n ünü önseçim yaptı. Haşan 
|| aşaran seçimlerde liste ba- 1 oldu.
11 İlçe Seçim Kurulu Baş.- B anlığı'nda yapılan ANAP İl 

enel Meclisi aday adayının 
nseçimine tek liste ile girildi, 
aha önce partiye başvuran 

I iay adayları Ali Rıza Arı, 
I asan Başaran, Mehmet Du- 
I in, Erdinç Kandemir, Er- 

ğrul Seyhan, Adnan Tekin, 
üseyin Yurt seçilmek için 
açtigimiz pazar günü ter 
pktüTer.
[ Sandıkların açılmasıyla, 
/ kullanacak ANAP'lı 2916 
i/eden 2516'sı oy kullanma 

Hakkında sahip olduğu, san

dık başına ise 1495 kişinin 
geldiği saptandı. Sayımdan 
sonra 51 oyun geçersiz ol
duğu belirlendi. Zarfların açıl
masıyla Haşan Başaran 668 
oyla birinci olurken, 652 oyla 
Adnan Tekin ikinci, Erdinç 
Kandemir 446 oyla üçüncü 
oldu. Hüseyin Yurt 415, Meh
met Duran 378, Ali Rıza Ari 
190, Ertuğrul Seyhan ise 158 
oy aldılar..

ANAP İlçe Başkanı Faruk 
Güzşl, MKYK’nun Erol Kök- 
sal'ı II Genel Meclisi ikinci sı
rasından kontenjan gös
terdiğini açıkladı.

ANAP, 27 Mart se
çimlerinde Bursa bölgesinde 
birinci parti olursa, Erol Kok
sal, İl Genel Meclisi'nde 2, si- 
r^da üye" olacak.

Yolun ortasında M
"Yolun ortasında direk 

olur mu?" demeyin. Olur, 
olur...

Orhangazi Çaddesi'nden 
Ilıca Caddesi'ne gir
diğimizde, yürüyorsanız ve
ya aracınızla Devlet Has
tanesine doğru gi
diyorsanız, 200 metre ilerde 
yolun ortasında TEK'e ait 
beton bir elektrik direğ ile 
karsı karşıya kalacaksınız.

Ilıca Caddesinin or
tasında kalan ve aylardır 
kaldırılmayan direğin trafiğe 
engel olduğu mâhalle sa
kinleri tarafından TEK'e ve 
Belediye Zabıta Mü- 
dürlüğü'ne birkaç kez bil
dirilmesine karşın, bugüne 
-kadar bu yönde hiç bir ça
lışmanın görülmemesi 
üzüntü yaratıyor. ,

Belediye Yetkilileri elekt
rik direğinin yerinin de
ğiştirilmesinin kendilerinin 
görevi olmadığı, FEN İş- 
leri'nce Ihça Caddesi yo
lunun beton parke dö
şenmesi sırasında direğin 
yolun ortasında kaldığı be
lirtilerek, "Konuyu TEK'e 
biz de ilettik, va
tandaşlardan gelen şi
kayetleri kendilerine du
yurduk ve gerekenlerin 
yapılmasını istedik, ancak 
bugüne kadar direk de
ğiştirilmedi." dediler.

Ilıca Caddesi sakinleri, 
yol ortasında kalan elektrik 
direği nedeniyle kazaların 
meydana geldiğini ve çok 
çirkin bir görüntünün ortaya 
çıktığını, bu çirkinliğin dü
zeltilmesini ısrarla istiyorlar.

Gemlik'in kozmopolit bir yer oluşunu fırsat bilen bazı 
kendini bilmezler, kaygan zeminde tango yapmak için ha
zırlıklara başladılar bile.

Bu ülkenin yönetimine askerleri çağırdığımız her 10 
yılda bir öyle olmamış mıydı ? Provakatörler ve kime ça
lıştığı belli belirsiz kişiler tarafından tesbit edilen böl
gelerde (Çorum, K. Maraş v.b.) halk belli bir kesime karşı 
kışkırtılarak postallara ve üniformalara davetiye çık
mamış mıydı ?

Ama, artık halkta, askerde, öğrenci de siyasi de bi
linçlendi.Böyle birşeyin olmasına ihtimal bile ve
remiyoruz.

Bu konuya nereden mi geldim. Onu da anlatayım.
Maksatlı yayınları nedeniyle başı bir türlü dertten kur

tulmayan bir gazetenin 12 Ocak 1994 tarihli sayısında, 
bazı MHP'lilerin polis denetiminde, Çakaldere Mevkiinde 
silahlı eğitim yaptıklarını iddia eden bir haber yayınlandı.

Haberde, ayrıca bu faaliyetlerin Armutlu da da devam 
ettiği, iki ay önce bir taksinin bağajında da uzun namlulu 
tüfeğin yanı sıra, tabanca ve otomatik tüfekli, çok sayıda 
merminin de ele ğeçtiğ, ancak, polis tarafından olayın 
başına yansıtılmadığı bildiriliyordu.

İddialar, bununla da kalmıyor, ülkücü gençelerin fa
aliyetlerini, Milli Gençlik Vakfıyla birlikte yürüttüğü, bunun 
yanı sıra Gemlik'teki Tuncelilerin evlerinin işaretlendiği, 
bâzı esnafın içki satmaması için tehdit edildiği öne sü
rülüyordu.

Şimdi tekrar başa dönmek istiyorum.
Gemlik, kozmopolit bir yer.

I Bir anlamda Türkiye'nin Avusturalyası görümünde. 
Her bölgenin insanının yaşadığı bir yer.

Buna karşın siyasi olarak, MHP özellikle Lise ve dengi 
okullar düzeyinde örgütleniyor.

RP'nin Türkiye düzeyindeki çıkışı Gemlikte de göz
leniyor.

Tunceliler ise kurdukları dernek ve kalabalık grup
larıyla ilçede tüm siyasi partileri kendrilerine çekmeğe 
çalışıyorlar.

Etnik köken ve ideoloji karması biraraya gelince , il
ginç bir mozaik oluşturuyor.

Bu mozaik, asker postalını seven, "demokrasilerde 
her düşünce özgürdür" yaygarası koparmasına karşın, 
ülkenin bölünmez bütünlüğünü her fırsatta zedelemeye 
çalışan bazı kesimler için çekici bir atmosferi oluşturmaya 
yetiyor.da artıyor bile...

Gemlik üzerine düzenlenen bu seneryonun gerçek dı
şı olduğuna inanıyorum.

Buna, başta İlçe Kaymakamı Orhan Işın, Emniyet Mü
dürü Üzeyir Ergüven ve şikayeti yaptığı ileri sürülen 
Gemlikin sağduyulu halkı da inanmıyor.

Gemlik, Türkiyenjn bir parçasıdır. Bir mo
zaiktir. Burada, Tuncelilisi, Muşlusu, Giresunlusu, Vanlısı, 
SivaslIsı, AdanalIsı, Trabzonlusu, Samsunlusu herkes, 
ülkemizin diğer yerlerinde olduğu gibi kardeştir.

Kimse Gemlik'İ karıştırmaya, birbirine düşürmeye he
veslenmesin.

Bu heves kursaklarında kalır.
Siz ne dersiniz?

Lise Koruma Derneği yararına düzenlendi...

Gençler Yıldırım 
Bekçi ile coştu

îosyaldemokrat Halkçı Parti'de aday adayları ikilendi
fazım Bayrak, aday adaylığını açıkladı

KÖRFEZ OFSET
Sosyaldemokrat Halkçı 

Parti'den Belediye Başkanlığı 
için ikinci başvuru Nazım 
Bayrak'tan geldi. Bayrak, 
önümüzdeki günlerde resmi 
başvurusunu yapacağını 
söyledi.

Daha önce Dr. Naci Ozo- 
kur'un SHP'den Belediye 
başkanlığı'na aday adayı ola
cağı kulislerde duyulmasına 
karşın, Özokur'un kesinlikle
başvuruda b u -

...Afiş, Bfö 
El İİartıLPoster, Takvim,

Gazhane Cd. Şirin Apt. altı, GEMLİK 
TEL. 5131797-5134797

lunmayacağının öğrenilmesi 
üzerine, parti yönetimi, aday 
arayışı içerisine girmişti.

Bu arada Bankacı ve Ba- 
si-Sen Sendikası'nda üst dü
zey yöneticiliği yapmış olan 
Elif İldan'ın parti yönetiminin 
kendisine destek ver
memesine karşın, aday ada
yı olmasından sonra arayışı 
sürdüren SHP yöneticileri, 
Marmara Birlik Genel Mü
dürü Bekir Seymen'e teklif 
götürdüler.

Seymen'in Marmara Bir- 
lik'tekı görevinde ısrarı üze
rine arayışı sürdüren 
SHP'liler, kulislerde adı ge-

çen güçlü isim Nazım Bay
rakla karar kıldılar.

BAYRAK, "VARIM."
Kendisiyle görüştüğümüz 

Nazım Bayrak, 27 Mart yerel 
seçimlerinde SHP'den aday 
adayı olmak için önümüzdeki 
günlerde parti yönetimine 
resmen başvuruda bu
lunacağını söyledi. Nazım 
Bayrak'ın aday adayı olur
ken, Belediye Meclisi'ndeki 
sıralamada tercih hakkının 
kullanmak istediğini de yö
netime bildirdiği ve olumlu 
cevap aldiği öğrenildi.

Öte yandan, 16 yıldır Ba- 
si-Sen sendikasının çeşitli 
kademelerinde görev aldığını 
bildiren SHP'li ilk aday adayı 
Elif İldan, "Gemlik'İ çok se
viyorum. En iyi hizmeti ver
mek için başvuruda bu
lundum. Yıllardır, CHP'de 
başlayan siyasi hayatımı 
SHP'de devam ettiriyorum. 
Bursa İl Kadın Komisyonu 
Sekreterliği görevini yü
rüttüm, adaylık yarışında 
demokratça katılıyorum ve 
sonuna kadar varım." dedi.

Gemlik Lisesi Koruma 
Derneği tarafından dü
zenlenen gecede, Gem
likliler coşku içinde eğ
lenme fırsatı buldu.

ANAP İlçe Başkanı Fa
ruk Güzel ve Belediye 
Başkan Adayı Nurettin 
Avcı tarafından or
ganizasyonu yapılan Be
lediye Düğün Salonu'nda 
gerçekleştiren şölene Pi
yanist Özcan ve Türk sa
nat Müziği'nin güçlü sesi

Yıldırım Bekçi şar
kılarıyla katılırken, yak
laşık bin 500 Gemlikli 
doyasıya eğlenme fırsatı 
buldu.

Yaklaşık 4 saat süren 
şölende, Piyanist Özcan 
günün sevilen hareketli 
ve slow şarkılarıyla ge
ceye renk katarken, ge
cenin yıldızı Yıldırım Bek
çi de eski ve yeni Türk 
Sanat Müziği eserleriyle 
izleyenleri büyüledi.

ERKüLLAKlNS

Kaloriferli, 
Hidraforlu, 

Asansörlü, 
Isıcamlı, 
Isıy alıt imli, 

Gömme 
banyolu, 

Parkeli, 
140 m2 alanlı.

SATILIK DAİRELER

Ahmet Dural Meydanı, Ercek Pasajı 
Kat 1, Tel.: 5132731 - 5134488
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Sendikal haklar ve maaş artışları için 13 Ocak'ta eylem yapıldı

>150 memur " Vizit" e çıktı
Cemal KIRGIZ-Kamu ça- mu çalışanlarının milli ge- içeren Sendikal dü- Bu sadece bir uyarıdır. So- 

*jjuiıısailı> ^Iışanlwi Platformu'nun aldığı lirden aldıkları payın son on zenlemelerin yapılmasını, runlarımız, istemlerimiz 
*9°karar gereğince, Türkiye ge- yıl içinde yüzde 25'lerden, Sendikal haklarımızın ana- doğrultusunda çö-- yw%karar gereğince, Türkiye ge- 

netinde uygulanan "Vizite" 
1 Ç^ifdığifo eylemine Egit-Sen, Tüm Bel 
fakaWta?.^|JSen, Tüm Maliye Sen ve 
!®n lesbüTüm Sağlık Sen Gemlik Şu- 

be Temsilcileri de destek ver- 
’a,ara diler.

Gemlik'te şubesi bulunan 
ma'de-r *5 sendikaya üye yaklaşık 
a 150 memur geçtiğimiz hafta

31 tilu perşembe günü saat 
udaM '9.3(rdan itibaren İlçe Sağlık
Mk'ııv Ocağı'na gelerek, "Grevli

toplu sözleşmeli" sendika 
hakkı için Türkiye genelinde 

W gerçekleştirilen eylemlere 
^'«destek verdiler.

Memurlar hazırladıkları 
- bildiriyi de Sağlık Ocağı'nın 

'önünde okudular. Ortak ya- 
' pılan basın bildirisinde,.Ka-

!■*’«ŞarenJ?
,edilW

,ası görürü^

RP'li gençler 
seçimlere 
hazırlanıyor

nun gerçeti-

zenlendi.

Refah Partisi Gemlik İl
çe Gençlik Komisyonu 

| üyeleri yaptıkları periyodik 
I toplantılarla seçimlere id

dialı hazırlanıyorlar.
Haftada üç gün parti 

merkezinde kendilerine 
tahsis edilen yerde top- 

| lanarak mahalle ve so
kakların sorunları hak
kında bilgi alışverişinde 
bulunarak, sorunları ve çö- 

' zümyollarını tartışan 
gençler, toplantı son
rasında hazırladıkları ra
porları İlçe Başkanlığına 
sönüyorlar.

Konu hakkında açık- 
! lama yapan RP Gençlik 
; Komisyonu Başkanı Birol 

Aral, RP'nin iktidara te
sadüf olarak koşmadığını 
öne sürerek, Gençlik Ko
misyonları, Kadın Ko- 

। misyonları ve il, ilçe,-belde 
ve köy birimleriyle da
yanışma içinde ça- * 
I ışt ıkîarrın ı söyledi. Aral, 
"Komisyon üyesi ar
kadaşlara çok daha ön
celerden görevlerini ve 
sorumluluklarını öğ
rettik. Şimdi hepimiz ha- 
rılharıf çalışıyoruz. RP, 
başta Gemlik olmak üze
re, tüm ülke genelinde 
başarılı olacaktır" diye 
konuştu.

ikçi pi
den, ili! 
ı Gemlikli 
nme fırsat

saat jûren 
listOzcan 

hareketi 
arıyla ge
nken, ge- 
jınmBek- 
yeni Türk 
serleriyle 
ledi.

ÇATAK 
GIYİM'DE

Gömlekler - Takım elbiseler 
» Bay bayan ve çocuk .

giysileri I
Paltolar - Kazaklar m

V Deri ve Kot ^1 
çeşitleri

Fiyatlar görülmeye değer

ALİ ÇATAK ve OĞULLARI

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

yıl içinde yüzde 25'lerden, 
yüzde 16'lara indirildiği vur
gulanarak, Kamu ça
lışanlarının enflasyon altında 
ezdirildiği,. yüzde küsürlük 
maaş artışlarının da me
murları hayal kırıklığına uğ
rattığı bildirildi.

Basın bildirisinde ayrıca 
şu görüşlere yer verildi.

"Bizler insan onuruyla 
bağdaşacak ücretler is
tiyoruz. Bizi bordrolara 
mahkum eden 657 zin
cirinin kırılmasını, onurlu 
bir yaşam, saygın bir mes
leki gelecek yaratılması 
için söz sahibi olmak is
tiyoruz. Adil bir gelir da
ğılımı istiyoruz. Toplu söz
leşme grev haklarını da

DYP 'de ikinci başvuru...
Mehmet Turgut aday adayı

Ticaret ve Sanayii Odası 
Meclis Başkanı Mehmet 
Turgut, DYP'den ikinci kez 
Belediye Başkanlığına aday 
adayı oldu,

DYP İlçe Parti mer- 
kezi'nde düzenlenen tö
renle, aday adaylığını res
men açıklayan Mehmet Tur
gut, hazırladığı dilekçesini 
İlçe Başkanı Yüksel Yıl- 
dırım'a teslim etti.

Mehmet Tıırgut, yaptığı 
açıklamada, 2 binli yıllara 
lafla değil, hizmet üreterek 
girmek istediklerini be
lirterek, "Bu yüzden Be
lediye Başkan aday aday
lığı için müracaat edi

Öğretmenler 73 milyon, Botalıl 50 milyon veril

Şehit öğretmen ailesine yardım
Diyarbakır'ın Hazre İlçesi 

Dadaşlar Köyü'nde görev 
yaptığı sırada PKK mi
litanları tarafından ka
çırılarak katledilen, Gemlik 
Engürücük' Köyü'nden Et- 
hem Yaşar'ın ailesine 123 
milyon lira para yardımında 
bulunuldu.

Sendikal haklarımızın ana
yasal güvenceye ka
vuşturulmasını istiyoruz.

Sendikalarımızın mu
hatap kabul edilmesini za
man geçirilmeden toplu 
sözleşme görüşmelerinin 
başlatılmasını istiyoruz. İn
san kirlenmesine son ve
rilmesini kamu vicdanını 
rahatsız eden yol
suzlukların, skandalların 
önlenmesini istiyoruz. Se
çim meydanlarında verilen 
sözlerin yerine ge- 
tirilymesini istiyoruz. Kı
sacası, ekonomik, özlük, 
mesleki, akademik, de
mokratik ve sendikal so
runlarımızın bir an önce 
çözümlenmesini istiyoruz.

yorum" dedi
1989 yılında da DYP'den 

Belediye Başkan Adayı 
olan, ancak kaybeten Meh
met Turgut, yaptığı ko
nuşmada, "Önümüzdeki' 
seçimlerde yapacağınız 
tercih, sizlere getireceğim 
daha yeni, daha değişik, 
daha güzel hizmetlerin 
müjdecisi olsun" dedi.

Turgut'un başvurusu 
üzerine konuşan İlçe Baş
kanı Yüksel Yıldırım ise Be
lediye Başkanı adaylığına 
Osman Doğan ve Mehmet 
Turgut'un başvurduğunu 
söyledi. İl Genel Meclisi 
üyeliği'için de Hüseyin Koz

DYP Gurup Başkanvekili
Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan, Bursa Valisi Rıdvan 
Yenişen, İl Milli Eğitim Mü
dürü İlhan Doğan, Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işın, 
Gemlik Belediye Başkanı 
Nezih Dimili'nin yanı sıra 
çok sayıda siyasi parti tem
silcisi ve vatandaşın En
gürücük Köyü'nde dü
zenlenen törende konuşan 
Turhan Tayan, Devletin 
PKK terörüyle mücadelede 
önemli mesafeler katettiğini 
ifade ederek, PKK'nın kö
künün kazınacağını söyledi. 
Tayan, Ethem Yaşar gibi 
değerli öğretmen ve gü
venlik görevlilerinin öl
memesi için devletin ge
reken önlemleri aldığını 
açıkladı.

Geçtiğimiz hafta çar
şamba günü saat 15.00'de 
köye gelen protokol heyeti, 
Ethem Yaşar'ın Engürücük 
Köyü'nde bulunan mezarına 
giderek, şehit öğretmeni an
dılar. Burada bir konuşma 
yapan İl Milli Eğitim Müdürü 
Ilhan Doğan, açılan kam
panya sonrasında toplanan 
73 milyon lirayla beraber 
Milli Eğitim Bakanlığından 
göndenlen 50 milyon liranın 
ailesine teslim edilmesi için 
toplandıklarını hatırlatarak, 
şöyle konuştu:

"Hiç bir devlet gö
revlisinin bulunmadığı en 
ücra köyde, bayrağım dal
galanıyorsa, körpe di
mağlar tatlı bir nida İle İs
tiklal marşı'nı okuyorsa, 
gururla bayrağının dal
galanmasına bakıyorsa ve 
bir hayat emaresi gö
rülüyorsa, biliniz kİ, orada 
Türk Milletine, Türk Dev- 

vurguladı.
Ağabey Sait Yaşar, kam

panya sonrasında toplanan 
parayla Ethem Yaşar'ın 9 
yaşındaki kızı Hatice Ya- 
şar'ın sağlığına kavuşması 
için kullanılacağını bildirdi. 
Ethem Yaşar'ın eşi Sevim 

। letine adamış, nesillerin Yaşar da, yapılan yardımlar 
^mimarı çilekeş bir öğ- İçin teşekkür etti.

doğrultusunda çö- , 
zümienmediği sürece, ey
lemlerimiz artarak devam 1 
edecektir."

Öte yandan, bir açıklama 
yapan Eğit Sen Şube Baş
kanı Abdullah Çelik, bazı 
okul ve daire yöneticilerinin 
eyleme katılanlara sevk ka
ğıdı vermediğini bildirerek, 
olayın çok çirkin olduğunu 
söyledi. Çelik, "Bu baskının 
sebebini anlıyamıyoruz. Bi
ze yasal olan hakkımız bile 
verilmek istenmiyor" dedi.

Öte yandan memur ey
lemleri ile ilgili olanlara An
kara'da polisin memurlara 
coplu, tekmeli ve yumruklu 
saldırısı, yüzlerce telgrafla kı
nandı.

lu ve Mehmet Çakar'ın Be
lediye Meclisi üyeliği için ise 
Mustafa Utkıran, Sevim 
Koçdemir, İlter Yılmaz, Ha
yati Gençoğlu, Sezai Oral, 
Mukaddes Serim, Muzaffer 
İlhan ve Muhsin Eker'in baş
vuruda bulunduğunu belirtti.

Belediye Başkanlığı için 
Umurbey'de Belediye Baş
kanı Pars Dönmezin, Ar
mutlu için Osman Elbaş'ın, 
Küçük Kumla için de Ömer 
Bal'ın müracaatlarının ya
pıldığını, Kurşunlu'da da 
Bayram Öemir'in isminin ya
nı sıra, Şükrü Kaya Dal- 
kılıç'ın da isminin geçtiğini 
vurguladı?

retmen vardır.
İŞte Ethem Yaşar da 

onlardan bir tanesiydi." 
dedi.

Doğan, PKK'lı te
röristlerin er veya geç şe
hitlerimizin kanında bo
ğulacağını vurguladı.

VALİ KONUŞUYOR
Vali Rıdvan Yenişen de, 

tüm şehitlerimizin olduğu gi
bi Etnem Yaşar'ın da acısını, 
içlerinde hissettiklerini be
lirterek, "Türk milleti dün 
Çanakkale ve İstiklal sa- 
vaşı'nda genç aydınlarını 
şehit vermişti. Bugün de 
hür ve bağımsız yaşama 
aşkı için, Ahmet'ler, 
Ali'ler, Ayşe'ler, Meh
met'ler, Ethem'ler şehit ol
maktadır. Ve olmaya de
vam edecektir” şeklinde 
konuştu.

Mezarı başındaki anma 
töreninden sonra, Ethim Ya- 
şar'ın evine giden protokol, 
burada düzenlenen küçük 
bir törenle, kampanya son
rasında toplanan paraları 
Ethem Yaşar'ın babası 
Mehmet Yaşar'a verdi. Bu
rada düzenlenen törende 
konuşan Yaşar'ın ağabeyi 
Orhangazi Tarım Müdürü 
Sait Yaşar, devletin TBMM 
çatısı altında PKK'ya ya
taklık yapanlara izin ver
memesini istediklerini be
lirterek, devlet tarafından 
yapılan yardımın acılarını 
biraz olsun dindireceğini

Kurşunlu'da aday adayı bolluğu...

DYP'ye rağbet çok
. ■ 1992- yılında■ Belde olan Kurşunlu.lik Belediye • 
Seçimlerine beklenenden fazlaadâyte hazırlanıyor. < •

DYP'den Belediye Başkan aday adaylığıiçitr Ya-■’. 
■ lova Belediye Başkan Yardımçışı Şükrü KayŞ Dal-' ■ 
• kılıç ve. Soğuk pınar Orta Okulu Müdürü Bayram .• 
; Oemir'deri .sonra',-Beyınclirltk-Müdürlüğümden'.', 
emekli Şıtkı Korkmaz da .aday lığını açıkladı. .....'. 
' ■ 5& yaşındaki Sıtkı ;Korkmaz,' Bayındırlık Mü- ■' 
dürlüğû’nde 25 yıl teknik Uzman ; S.yjl.da'İdâri*. İş- -'. 
1er müdürlüğü yaptiğmı belirterek, buradan emekli' • 
olduktan aonra. İzmir Pek çan Holding'e bağlı Be-'. 

'. toya ŞirketCriih Bursa; Bölge- Müdürlüğünü yap-'. •: 
. tığını, söyledi:- Korkmaz; ■ şu anda BINTED Şfr-.• 
ketl'nde teknik eleman olarak hizmet verdiğini brlr'.

:ditti?
; ; Bursa İnegöl doğumlu pfdüğunu ve biYsüre. Yer. 
nişehir'de kaldığım ifade eden.Sıtkı korkmaz, 1975'• 

; yı(mdah>beri-Tkâmet; ettiği? Kurşunlu'nun. »ö< ■ 
■ rünlarm) iyi bildiğini belirterek, baŞârılı olâcağıhâ ; 
• inandığını kaydetti: 1

■ Siyasete 3 yıl önce başvurduğu DYP Dsmâriğazi. - 
İlçesi'nde delege ölafak; başladığını vurgulayan ; 

. - Korkmaz, Belediye•Başkam, olarak seçildiği tak-'. 
; tjrde Kurşunlu'nun; Bursa veGemkkijiere huzur ye- , • 
ren, stres attıran örnek imarı île Turistik-bir- belde ' 

; • hâline getireceğini iddia.etti.<
Kurşunlu köyünün;ve sahil kesiminde bulunan; - 

h plkınsof unlan hâdÜyaj-Iİ olduğunu belirten .kork?; 
. * maz, "Beldenin.refahını -ve* siyasi yönden birlik ve- be»' 
- ■ râberljğjnii- 'sağlayarak,; partime ve Kurşunlu; Halkına’. 
' - yakkışfr- bit şekilde hizmet edeceğim" -dedi.

RP 'den kınama:
DSP provakasyon yapıyor!

RP Gemlik Basın Söz
cüsü Sait Yazıcıoğlu, yap
tığı açıklamada, DSP'ye 
çatarak, "Sayın Bülent 
Ecevit RPrnin Gü- 
neydoğu'da PKK ile iş
birliğine girdiğini ve RP 
bayraklarında PKK amb
leminin bulunduğunu 
söylüyordu. Ancak, 
DSP'nin Bandırma teş
kilatına yapılan bir bas
kında, RP aleyhine ha
zırlanmış 7 koli bayrak 
yakalandı. Şimdi buna ne 
diyecekler" dedi.

DSP'nin, RP'nin hızlı tır
manışı karşısında telaşa 
kapıldığını bildiren Ya- 
zıcıoğlu, "Partimizi sürekli 
karalamaya ayrı bir özen 
gösteren DSP, yurt ça
pında bir çok yerde RPye 
yönelik tertip ve oyun 
için girmiş olduğundan, 
RP tarafından çeşitli za
manlarda uyarılmıştı. An-

M. Kaynak BDP toplantısında konuştu

"Türkiye'nin birinci 
meselesi özgürlüklerdir"

Büyük Değişim Partisi Ge
nel Başkan yardımcılarından 
Mahir Kaynak, Gemlikte yap
tığı konuşmada, Türkiye'nin bi
rinci meselesinin özgürlükler 
olduğunu, özgürlüklerin ise 
devlet tarafından kısıtlandığını 
iddia etti.

Geçtiğimiz hafta, cumartesi 
günü saat 14.00'te Belediye 
Düğün Salonu'nda düzenlenen 
toplantıya katılan BDP Genel 
Başkan yardımcısı ve eski MİT 
Müsteşarı Mahir Kaynak, ko
nuşmasında Devlet Halk iliş
kilerine değindi. Kaynak, Tür
kiye'nin birinci meselesinin öz
gürlükler meselesi olduğunu 
vurgulayarak başladığı ko
nuşmasında, bütün öz
gürlüklerin devletten kay
naklandığını, muhatabın da 
devlet olduğunu belirterek şun
ları söyledi:

"ülkemizde özgürlüklerin 
kaynağı olan anayasaya rağ
men, özgürlükler yasalarla 
ve mahkemeler aracılığı ile 
kısıtlanmaktadır, öyleyse, 
hürriyetler yoktur. Devlet si
zin evinize gece gl- 
rebillyorea, konut özgürlüğü 
yoktur. Basının özgürce yaz
masını engellsyebiliyorss, 
basın özgürlüğü yoktur. As
lında Türkiye'de gerçek hiç 
bir özgürlük yoktur."

Mahir Kaynak ko
nuşmasında devletin temel 
probleminin vatandaşla ilişkisi 
olduğunu, devletin istediği şe
kilde vatandaş yetiştirdiğini, 

cak, bunu dikkate al
madılar. Şimdi DSP'nin 
mumu yatsıya varmadan 
sönmüştür" dedi.

Sait Yazıcıoğlu, "Refah 
Partisi Bayrağı'nın üze
rine PKK'nın renklerini 
monte ederek dağıtılmak 
istenen 7 koli bayrak, 
Bandırma İlçe Teş
kilatımızın olayı za
manında haber alması 
üzerine, Emniyet Mü- 
dürlüğü'ne başvurarak 
tesbit edilmiştir.

Bir devre Başbakan 
olarak mührünü has
belkader basmış olan Sa
yın Ecevit ve O'nun aile 
partisi DSP için bu dam- 
ga yüz karasıdır, utanç 
kaynağıdır.

Bu tür iğrenç pro- 
vakasyonlar karşısında 
üzülmüyoruz. İnanıyoruz 
ki, haklı olan güçludür” 
diye konuştu.

bunun ise yanlış olduğunu 
vurguladı. Devletin kişiden ön
ce geldiğini ve yanlışlığın bu
radan başladığını iddia eden 
Kaynak, 1950-60 dönemini 
değişik bir dönem olarak ta
nımladı. 1960 yılını ise. Dev
letin, yöneticilerini astığı bir 
dönem olduğunu söyledi. Kay
nak, özal'ın Devletle ça
tıştığını, ancak. Devletin yar
gıdan tarafından tehdit edil
diğini de iddia ederek, "O'nun 
kurduğu parti ANAP, so
nunda Devlet’! temsil eden 
parti durumuna girmiştir. 
Düzene en çok muhalif olan 
RP ise, iktidara doğru yak
laştıkça, Anıt Ksbır'e glt- 
miyeceğiz dedikleri halde, 
şimdi gider olmuştur... Yarın 
Devlerin partisi olacaktır. 
Faiz devam edecektir." dedi.

Kaynak, BDP'nin mü
cadelesinin devletle milletin 
birbirinden ayrılması, milletin 
devletin önüne geçmesi ol
duğunu söyledi. Türkiye'de 
devletin belirleyici olduğunu 
savunan Kaynak, siyasi par
tilerin hiçolmadığını da vur
guladı.
*M USTAFA KEMAL DA 
OSMANLI PAŞASIYDI"

Devleti sert şekilde eleş
tiren Kaynak'a yöneltilen bir 
soruda, yıllarca bu devlete hiz
met ettiği hatırlatılması üze
rine, "Mustafa Kemal da bir 
OsmanlI Paşaaıydı, ama Os
manlI'yı yıktı" şeklinde ko
nuştu.



BDP
BDP + DP 

BİRLEŞTİK
BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ

MEHMET KAPTAN 
BDP GEMLİK İLÇE BAŞKANI

Ülkemize, Milletimize hizmet yolunda yeni bir hareketin 
içinde bulunuyoruz. Heyecanlıyız ve görüyoruz ki; 
Ülkemiz "AYDINLIK GÜNLERE DOĞRU" hızla ilerliyor.
NEDEN YENİ BİR PARTİ?
Toplumu idare eden kesimler, Halkın beklenti ve 

ihtiyaçlarının gerisinde kaldığı an, yeni arayışların ortaya 
çıkması kaçınılmaz olmaktadır.

Darbelerle, ihtilaller ile kesintiye uğratılan ülkemizin gelişme 
süreci, bir türlü istenilen' noktaya ulaşamamış ve arayışlar 
sürekli olarak devam edegelmiştir .

Millet, gerçek sözcülerini aramaktadır.
Sivil Toplumun değişik’ kesimlerinde ortaya çıkan bu 

arayışlar neticesinde, Sn. Aydın MENDERES’in önderliğinde 
yeni bir siyasi hareket oluşmuş ve her geçen gün büyüyerek 
gelişen bu hareket, yeni bir siyasi parti olarak Milletin 
huzuruna çıkmıştır.

BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ kurulmuştur.
Bugüne kadar değişik yerlerde ve partilerde bulunan 

insanlar, Sn. Aydın. MENDERES’in önderliğindeki BÜYÜK 
DEĞİŞİM PARTİSİ içinde rahatlıkla yanyana 
gelebilmektedirler. Birleşme ve bütünleşme, fiili olarak BÜYÜK 
DEĞİŞİM PARTİSİ çatısı altında taban tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

Mevcut siyasi yelpaze içindeki partilere oy veren 
Vatandaşlar, bu siyasi tablonun zorlandığını ve tıkandığını 
görmekteler. Zorlanan ve tıkanan bu siyasi tablo, kişi veya 
belirli zümrelerin hakimiyetinde olan partiler, kendilerine gönül 
veren oy veren insanlarda karamsarlığa neden oluyor.

"LİDER ÜLKE- BÜYÜK TÜRKİYE"yi ortaya çıkarmak için 
çok daha hızlı adımlar atılmalıdır. Mevcut siyasal tablonun
bunu başaramayacağı ortaya çıkmıştır. 

Milli ve Manevi Değerlere saygılı, 
Hürriyetçi ve Demokrat,
Yenilikçi ve Değişimden yana olanlar artık, Sn. Aydın 

MENDERES’in etrafında toplanmakta ve çığ gibi 
büyümektedir! er.



Ertelenen maç yarın oynanacak...
Herkes Stad'a...

Grubunda şampiyonluğa koşan Gemlikspor, iki hafta önce stadtaki ka
palı tribünlerin yapımı ve Şaha güvenliği olmaması nedeniyle hakem ta
rafından ertelenen Batı Trakya maçını yarın oynanacak.

Gemlikspor Kulübü Başkanı Mahir Gencer, yarın saat 13te yapılacak 
olan erteleme maçına bütün sporseverleri çağırarak şunları söyledi:

"Yarınki maçtan sonra, önümüzdeki hafta Yıldırımspor ile sahamızda 
daha sonraki hafta ise, Renospor'la karşılaşacağız. Üç karşılaşma da bi
zim için çok önemli. Bu maçları aldığımız taktirde grubumuzda şampiyon 
olacağız. Yarınki.maçta Gemliklilerden büyük destek bekliyoruz." dedi.

DYP ve SHP aday adayları bugün belirlenecek

Önseçim günü
Atatürkçü Düşünce Derneği 
katillerin bulunmasını istedi

Uğur Mumcu anıldı

■ Doğru Yol Partisi bugün saat 10'da baş
layacak önseçim ile.Gemlik ve Kurşunlu 

! Belediye Başkanı ile İl Genel Meclisi aday- 
• larını belirleyecek. Belediye Düğün Sa

lonunda yapılacak önseçimde Gemlik Be
lediye Başkanlığı için Mehmet Turgut ile 

| Osman Doğan yarışacaklar. Belediye Mec- 
I lis üyeliği için ise, 35 aday âdâyı kıyasıya 
I çekişecek.

Yazısı sayfa 2'de

■ Sosyaldemokrat Halkçı Parti delegeleri de, 
Gemlik Merkez Belediye Başkanlığı ve İl 
Genel Meclisi adaylarını belirlemek için bu
gün Gazi İlköğretim Okulu'nda oy kul
lanacaklar.
Gemlik Belediye Başkanlığı için. Nazım 
Bayrak ile Elif lldan çekişecekler. İl Genel 
Meclisi üyelikleri için de 5 aday adayı ya
rışacak.

Yazısı sayfa 5'te

Elif ILDANMehmet TURGUT Osman DOĞAN Nazım BAYRAK

KISA-KISA Kaymakam Işın, Sunğipek'i ziyaret etti

'Değişen sadece 
■ ■ amblemimiz*': i : 
Haberi sayfa 5'te

::KürİUİ:KÖyÜ:: 
Mühtari vuruidü: 
HabbrisaytarS'ib

^(^hariMalğlIlÇ/: 
;:;°Beh;deyarım" •

ÂNAP*iri Kurşunitü 
;<âday!:Ş.;Kayâ:

: Haberi âiiym 2'de:

RPIthâriımtardah

Haberi sayfa 3

ABD filtresi kokuyu giderdi
A Kaymakam Orhan Işın, 1 Şubat günü ku- 

ruluşunün 56. yıldönümünü önümüzdeki gün
lerde kutlayacak olan Sunğipek Fabrikası'na gi
derek, İşletme Müdürü Burhan Akça ile görüştü. 
Akça, fabrikanın, çevreye saldığı kötü kokunun 

. ; ABD'den getirilen baca koku giderici kömür filt
resi yokedildiğini söyledi.

Haberi sayfa 3'te

DYP'den aday 
adayı olacaktı 
Erol Ateşli 
vazgeçti...

YİIriiâjfAKKttJÇ 
Üğüî'MUMÇlE

“Bir yıl oldu”
Yazısı sayfa 2'dc

HAFTAYA BAKIŞ

24 Ocak, takvimlerde 365 günden sadece bir günün 
adı.

Türk toplumu, 24 Ocak tarihini iki önemli olayla ha
tırlıyor.

Birincisi, 24 Ocak ekonomik kararlarının alınması ve uy
gulamaya konması.

İkincisi işe, kendini Türk toplumunun kalkınmasına, Ata
türk devrimlerinin ödünsüz işletilmesine, eroin ve silah ka
çakçılığının terör örgütleriyle ıç içe olduğunu, terörün yalnız 
PKK'dan ve sol örgütlerden gelmediği, ıslamcı örgütlerin de 
teröre bulaştığını kalemiyle yılmadan yazan ve bu konuda 
büyük savaşım veren gazeteci, araştırmacı- yazar Uğur 
Mumcu'nun öldürüldüğü gün, 24 OcaK...

24 Ocak ekonomik kararlarının alınmalının üzerinden 
14 yıl geçti...

Buna karşın, 24 Ocak kararları hala konuşuluyor ve 
eleştiriliyor.

Bu Kararlar, 12 Eylül'den sonra zamanın Devlet Bakanı 
rahmetli Turgut özal tarafından uygulanmaya kondu.

24 Ocak kararları, ülkemizde ancak böyle karanlık bir 
dönemde uygulama alanı bulabilirdi.

Neydi bu Kararların temelindeki esas...
KIT'lerin özelleştirilmesi, serbest pazar ekonomisine ge-

Medya 
tutkusu DYP Gemlik Belediye 

Başkanlığı'na aday adayı 
olacağı kulislerde du- 
Kulan Atatürk İlkokulu 

lüdürü Erol Ateşli baş
vuruda bulunmadı. Ateş- 
li'nin son anda aday 
adaylığından vazgeçtiği 
öğrenildi.

•KADRÎGÜLER»

24 OCAK.
çilmesi...

Aradan geçen bunca zaman içinde, KIT'ler daha özel
leştirilemedi.

Sekiz yıllık ANAP iktidarı bu konuda bir arpa boyu yol 
alamadı ama, özelleştirme gündemden de düşmedi.

24 Ocak kararları unutamadığımız banker ve banka fa
cialarını, hayali ihracatları, orta sınıfın yokedilişini, işçinin, 
köylünün ve memurun aşağıya çekilemeyen enflasyonla 
mum gibi erimesini getirdi.

24 Ocak 1993 ise, Türk düşünce yaşamında kara bir 
yapraktır.

Çünkü, Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyetin yılmaz sa
vunucusu, araştırmacı, gazeteci-yazar Uğur Mu'mcu, dü
şüncelerinden dolayı karanlık güçler tarafından katledildi.

O'nun bedenini ortadan kaldırmakla düşüncelerini yok 
edeceklerini sananlar yanıldıklarıhrbugün anlamış olmaları 
gerekiyor.

Uğur Mumcu bir simgedir.
Ölümünden bir yıl geçmesine karşın, katillerinin bu

lunamaması iktidarın ayıbıdır.
İktidar, bir yıl önce verdiği sözü tutmalı, olayı ay

dınlatmalıdır.
Türk halkı, bunu iktidardan bekliyor.

£ Geçtiğimi yıl 24 ocak 
günü Ankara'daki evi
nin önünde karanlık 
güçler tarafından kat
ledilen Gazeteci 
Araştırmacı - Yazar 
Uğur Mumcu, dün 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği tarafından 
düzenlenen bir tö
renle anıldı. Atatürk 
anıtı önünde yapılan 
törene Dernek üye
leri, SHPJiler ve Be- 
lidiye Başkanı Nezih 
Dimili katıldı.

A Atatürkça Düşünce 
Derneği Başkanı Av. 
Ali Aksöy, törende 
yaptığı konuşmada, 
"Uğur Mumcu de
mokrasimiz için hem 
sınırsız bir düşünce 
ve ifade özgürlüğünü 
hem de terörsüz öz
gürlüğü savunuyor
du. Ölümü bir yıldır 
aydınlatılamadı. "Ka
tilleri bulmak onur so
runumuzdur" diyenler 
nerede?" dedi.

Haberi sayfa 2'de

CHP Belediye Başkan adayını belirledi

Refik Ozerie seçimlere
£ CHP, 27 Mart günü 

Yerel Seçimler'de 
Gemlik Belediye Baş
kanlığı için partilerine 
başvuran Refik Özer 
ile yarışa katılıyor.
13 yıl İstanbul Be- 
lediyesi'nde çalışan 
Özer, istifa ettikten 
sonra Gemlik'e yer
leşerek ticaretle uğ
raşmaya başladı.

Refik ÖZERHaberi sayfa 2'de

Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı 
Emir Doğru yeniden 
Başkan seçildi...
A Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifinin yapılan Ge- 

nel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu yeniden 
belirlendi. Uzun yıllardan beri Kooperatif Yö
netiminde bulunan Fazıl Şentürk bu yıl seçimlere 
katılmadı. Şentürk ve Kadir Çan'ın yerine Mu
ammer Özanadolu ile Ali Üzmez getirildi. Yeni 
Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda Emir Doğru'yu 
tekrar başkanlığa seçti.

A1993 yılında Kooparatif ortaklarına 3 milyar 697 
milyon lira plasman kullanıldığının açıklandığı 
Genel Kurul'da, Kooperatifin aynı dönemde 144 
milyon 955 bin lira kar elde ettiği belirtildi. Genel 
Kurul'da konuşan Merkez Birliği Başkanı Kasım 
Onadım, "Küçük esnaf ve sanatkârın kur
tuluşunun yolu, Esnaf Bankası'nın kurulmasıdır" 
şeklinde konuştu. Haberi sayfa 5'te

MEMUR, İŞÇİ COPU YER, 
TOPLANIR...
MAMUR, HİÇ’Çİ LOP LOP 
YUTAR TOPLANIR... 
REJİM MESELESİ...
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YdmazAKKILIÇ

Bir yıl oldu,...
illi IS Uğur Mumcu öldürülüşünden tam iki ay önce, 24 Ka-
HIB sim 1992 gecesi NurzenAmuren'in hazırlayıp sunduğu 
i'11 "Ayda 1" adlı programda, "şeriatçı cephe"nin kirli ça- 

!r 'S maşırlarını ortaya dökmüş, ardından HBBtieki "Yüksek 
II E Tansiyon"da Haşan Mezarcıile kapışmıştı. Ve yine öl- 
lllfi dürülüşünden önceki son bir ay içinde, hepsi de "arap ser
ili» mayesi"ve "laiklik" üzerine olmak üzerine olmak üzere 
IH Ç°k önemli üç yazısı yayımlanmıştı "Cumhuriyet" te: 
İM "Gizli Sermaye!", "Islâm Birliği" ve "İmam- 

.Subay!"...
B 28 Ocak 1993 perşembe gecesi bir kez daha "Ayda 1"
■ programınaçıkacaktı, arabasının altına patlayıcı koyarak 
|| susturdular... .
B. Bir başka cabası, "yeraltı dünyası" ile "terör" ara- 
B sındaki organik ilişkiyi kanıtlama üzerindeydi. O, bu ko
li nuda Türkiye'de ilkti, dünyada da ilkler arasındaydı. "Te- 
B rör"le "uyuşturucu"ve silâh kaçakçılığı" nın nasıl bir- 
Bbirinden ayrılması olanaksız "Sivamlı ikizler"olduğunu, 
B kamuoyuna ilk kez o yansıtmıştı Kanıtlarıyla.
| "PKK terörü"nün bir yanıyla "kaba şövenist", bir ya- 
B nıyla da "en kirli işler" e bulaşmış bir suç örgütünün ma
la rifeti olduğunu da. ilk o belgeleriyle açıklamıştı.
B ■ Geçtiğimiz günlerde bir "mafya içi hesaplaşma" so- 
B nucu öldürülen Behçet Cantürk'le ilgili olarak yazdıklarını, 
B "Cumhuriyet' yeni baştan yayımladı. Ne denli haklı ve 
B gerçekçi olduğu bazı kafalara dank etmiştir umarım! 
B Yanı o kesimlerin de hedefi idi Uğur Mumcu...

■ Bir yıl oldu...
B Katillerinin bulunacağı konusunda "namussözü" ve
li renlerden biri Çankaya'da oturuyor şimdilerde, öteki 
M "kûse-i uzletinde anılarını yazmakla meşgul.

■Verilen "namussözü" havada. Bırakınız katillerini bul- 
B mayı bir yana, devletin güvenlik güçleri Uğur'u parçalayan 
B patlayıcının "tür"ü konusunda bile inandırıcı bir açıklama 
B yapabilmiş değil. Sanıklarla ilgili yakalama tutanaklarında 
■ saplanan *tahrifat"ı açıklamakta zorlanıyor, "olur böyle 
B vak'alar" umursamazlığıyla geçiştirmeye çalışıyor.
B Özetle, devlet ya gerçekten acz" içinde, yada ger- 
B- çeklerin günyüzüne çıkmasını pek istemiyor. O zaman da 
B Mahir Kaynak'ın ısıtıp ortaya sürdüğü "teoriler"e hak ver- 
B mek gerekiyor!..

Ne değişti Uğur'un parçalandığı günden bu yana? Yüz- 
binlerin alanlara dökülüp, kendi kendilerine "deşarj" ol
malarından, bir bakıma "toplumsal mastürbasyonca din
ginleşmelerinden başka he gibi aydınlık ve olumlu bir adınri 
atıldı Türkiye'de?

"Medya", çoğunluğuyla Uğur'u birtür "sansasyon" ve 
"tiraj" aracı gibi kullanmaktan öte nasıl bir katkı sağladı ci
nayetin aydınlanması konusunda? TV'lerin "yakın" ve "sı
cak" takipçileri, "tim"cileri, "realityshow"cuları ne yap
tılar bugüne değin?..

Ama Uğur yine de şanslıymış. Çünkü o iğrenç "an
siklopedi savaşlan"nı yaşamadı hiç olmazsa! "Kü-, 
fürbazlar"ın TV ekranlarında yorumculuğa, "çarşı it- 

g leri"nin infaz memurluğuna soyunduklarını görmeden ka
pandı gözleri. Bir faşist dönemin baş sorumlusunun iki 
lâfın arasında "sayıncumhurbaşkanım" hitabıyla çap
raz ateş"e tutulduğunu kahrolarak izlemedi. Şımarık oğ
lanların, önüne geleni "ipe çekmek"ten söz ettiklerini oku
madı gazete sayfalarında...

” ’ Yine de şükrediyorum. "Hiçolmazsa" diyorum kendi 
kendime, "Uğur Sivas'ta 37 aydınlık insanın diri diri ya
kıldıklarına tanık olmadı". Adamın birinin, Madımakta tu
tuşturulan "Ortaçağ ateşi"nden "şanlı Sivas kıyımı" diye 
söz edişini duymadı kulakları hiç değilse!..
_ Evet, bir yil oldu. Abdi İpekçi gibi, Bahriye Uçokgibi, 

IUmit Doğanay gibi, Muammer Aksoy gibi, Çetin Emeç gibi, 
Turan Dursu gibi,Musa Antergibi... bilinmezliğin ka
ranlığında yitip gitmek üzere, Ö'nun dâ katlediliş nedeni ve 
katilleri...

Her şey el yordamıyla Türkiye'de. Partiler, birbirlerinden 
adeta Marshalİ dönemindeki "ödünç verme ve kiralama" 
yasası uyarınca "aday" transfer ederek gitmekteler yerel 
seçimlere. Devlet, kimi "megayorumculara" göre, Çil
lerle Clinton'ın el ele tutuşmalarındaki sıcaklığa en- 
dekslenmiş durumda. Ülke, bir "başbakan"ın değil,"med
ya" nın seçtiği bir "basın güzeli" nin yönetiminde sanki. Ye
niden ve tersine bir öykünmecilikle "Prut bataklığında ta
rih sahnesine çıkıyor gibiyiz.

Siyaset ve diploması "magazin"le al takke - ver 
külâh..,

. Hani doğum yıldönümlerinde Amerikan ağzıyla, "İyi ki 
doğdun bilmem kim" diye mutluluk şarkısı söylerler ya...

Bakıyorum da, öylesine, "gaflet ve dalalet ve hatta hı
yanet içinde" yiz ki, hani "İyi ki öldün Uğur" diye mi ağ- 
fasam acaba?..
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Muhtar, Haşan Özler'e cevap verdi: 

Orhan Malgılıç, 
‘Ben varım’ dedi

Kayhan Mahallesi muh
tarlığına adaylığını koyan 
eski muhtar Haşan Özler'in 
geçtiğimiz hafta ga
zetemizde yayımlanan 
sözleri üzerine, Mahalle 
muhtarı Orhan Malgılıç, 
"Adaylıktan çekilmedim, 
ben yine adayım" dedi.

Haşan Özyler'in ba
sında çıkan sözlerine üzül
düğünü bildiren Kayhan 
Mahallesi Muhtarı Orhan 
Malgılıç, gazetemizi ara
yarak, sağlık durumunun 
muhtar olmasına engel 
teşkil etmediğini belirterek

şunları söyledi:
"Haşan Bey, basına 

yaptığı açıklamalarla be- I 
nim görüşümü almadan 
benim hakkımda dü
şüncelerini açıklaması 
doğru değildir. Benim 
sağlık durumum muh
tarlık yapmama herhangi 
bir engel teşkil et
memektedir. 27 Mart ye
rel seçimlerinde Kayhan 
Mahallesi'nden yeniden, 
aday olacağım. Mahalle 
halkına şimdiye kadar ol
duğu gibi hizmetlerimi 
sürdüreceğim."

Kurşunlu'da paylaşılanı ay an aday tercihini yaptı

Ş.Kaya Dalkılıç ‘ANAP’ dedi
27 Mart günü yapılacak 

olan yerel seçimlerde ilk 
kez Belediye statüsüne gi
recek olan Kurşunlu Bel- 
desi'nde köylünün adayı 
olan Şükrü Kaya Dalkılıç, 
SHP, DYP ve ANAP ara
sında tercihiniANAP olarak 
kullandı.

Yalova Belediye baş
kan Yardımcılığını sür
düren Şükrü Kaya Dalkılıç 
için bir süreden beri de
vam eden kulis çalışmaları 
sonuçlandı.

Eski bir Sos- 
yaldemokrat olan Şükrü

Kaya Dalkılıç'ın önce DYP 
ile kur yapması sonuç ver
meyince, ANAP Dalkılıç'a 
sahip çıktı.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü ANAP İlçe mer
kezinde düzenlenen basın 
toplantısıyla Kurşunlu ada
yı Şükrü Kaya Daylkılıç'ı 
basına ve partililerine ta
nıtan İlçe Başkanı Faruk 
Güzel, "Kurşunlu'da Bel
de halkının istediği Şük
rü Kaya Dalkılıç ile Be
lediye seçimlerini ka
zanacağız. Arkadaşımı 
kutluyorum" dedi.

npahyası

hesaba/ yardımda bulundunuz mu?
Seçiryardımlarırtı^a ya'şâyacakt |

CHP'nin 
adayı 

Refik Özer
CHP Gemlik İlçe Ör

gütü Mart avında ya
pılacak olan Yerel Se
çimlerinde Belediye Baş
kan adaylarının Refik Özer 
olduğunu açıkladı.

Üzün bir süreden beri 
Belediye Başkanlığı ve 
Meclis Üyeliği için aday 
bulmakta zorlanan CHP 
Yönetimi, Refik Özer'in 
Belediye Başkanlığı için 
aday olması ile büyük bir 
yükten kurtuldu.

Refik özer, İstanbul 
Belediyesi Sular İda- 
resi'nde 13 yıl (1972-85 
yılları arasında) görev yap
tı, istifa edtikten sonra 
Gemlik'e gelerek ticarete 
başladı.

Küçük Kumla'da mer
hum Haydar Yazıcı'nın da
madı .olan Refik Özer, 
1950 İstanbul doğumlu, 
evli ve iki çocuk babası.

CHP İlçe Başakın Fik
ret Kumral, Belediye Baş
kan Adayı Refik Özer'i par
ti olarak sonuna kadar 
destekleyeceklerini söy
ledi.

■■ınııııiiiı

KAYIP
Gemlik Trafik Şube 
Müdürlüğü'nden 
aldığım traktör 
ruhsatımı ve Gemlik 
Nüfus 
Müdürlüğü'nden 
âlmış olduğum nüfus 
cüzdanımı 
kaybettim.
Hükümsüzdür.

' Sabahattin 
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DYP’de ‘dananın kuyruğu’kopuyor...

Bugün önseçim var
27 Mart yerel seçimlerine katılacak Belediye Baş- 1 

kanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl, Genel Meclis üye- I 
likleri için bugün DYP İlçe Örgütü'nce önseçim yapılıyor. I

Bu sabah saat 10.OO'da başlayacak olan oy kullanma I 
işlemleri saat 17'ye değin sürecek.

Belediye Düğün Salonu'nda yapılacak olan ön- ‘ I 
seçimlerde önce Gemlik Merkez Belediye Başkanlığı için 1 
aday adayı olan Mehmet Turgut ile Osman Doğan için 1 
400 delege oy kullanacak.

Daha’ sonra Gemlik Belediye Meclis Üyeliği için de- 1 
legeler sandık başına gidecekler. Öğrenildiğine göre. 1 
Gemlik Belediye Meclis üyeliği için; Seyhan Aydın, Mah- 1 
rnut SolaksUbaşı, Abdullah Güler, Peyami Çağlar, İhsan 1 
Ateşli, Sadullah Uçan, Doğan Malgil, Kadir Özeydin, 1 
Muhsin Eker, Ahmet Atalar, Mustafa Utkıran, Ali Acar, 1 
Osman Emir Sal, İlter Yılmaz, Mukaddes Sevim, Hayati | 
Gençoğlu, Sevim Koçdemir, Celal Afacan,. Sezai Oral, I 
Metin Karaduman, Hülya Kula, Bekir Çakır, Mustafa İly- - I 
han, Haydar Karataş, Mehmet Çakır, Mahmut Şener, j 
Mustafa Malgılıç, Eyüp Kökçam, Nurettin Bay, Osman 1 
Taş, Yüksel Kaynak, Erhan Öksüz, Me.hmet Bayraktar, I 
Nazif Öksüz, Fikret Bağcağız adayı adayı olarak baş- I 
vuruda bulundular.

İL GENEL MECLİSİ
DYP İl Genel Meclisi Üyelikleri için de; Yüksel Yıl- 1 

dirim, Yavuz Alemdar, Aydın Ererioğlu, Abdullah Yenice, 
Ahmet Bağcı, Gökhan Taylan, Hüseyin Kozlu ve Meh
met Çakar aday adayı olarak başvurdular.

.illerin bulunmasını istedi
Uğur Mumcu anıldı

24 Ocak 1993 günü Ankara'da evinin önündeki özel 
otomobiline binerken, altına konan patlayıcı ile vahşice 
öldürülen Gazeteci Araştırmacı Yazar Uğur Mumcu, ölü
münün birinci yıldönümünde Gemlik'te de törenle anıldı. 
Atatürkçü Düşünce Derneğinin Gemlik Şubesi yö
neticileri, dün Atatürk Anitı'na çelenk koyarak Uğur Mum
cu için bir.dakikalık saygı duruşunda bulundular. Daha 
sonra Dernek Başkanı Avukat Ali Aksoy, Uğur Mum- 
cu'nun kişiliği ve mücadelesiyle ilgili bir konuşma yaptı.

Aksoy konuşmasında şunları söyledi:
"Mumcu, Atatürk düşüncesinin yılmaz bir sa

vunucusuydu. Bu yüzden öldürüldü. Ölümünün ar
dından bir yıl geçmesine karşın, katilleri bulunamadı. 
Geçen bu süre içersinde öldürüldüğü gün yö
neticilerce yapılan açıklamalarda "Katilleri bulmak onur 
sorunumuzdur" denmişti; Katiller bulunamadığına gö
re, bu kişiler az onurla yaşıyorlar demektir."

J983

SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PARTİ 
GEMLİK İLÇE BAŞKANLIĞI NDAN

30 Ocak 1994 Pazar günü 
saat 08.00- 17.00 arasında
27 Mart 1994 günü yapılacak 

Yerel Seçimler'e aday olacakların 
belirlenmesi için İl Genel Meclisi, 
Belediye Başkanlığı ve Belediye 

Meclisi aday adayları arasında ön 
seçim yapılacaktır.

Adayların belirlenmesi için, 
partimiz delegelerinin Gazi 
ilköğretim Okulu’nda hazır 

bulunmaları önemle duyurulur. 
Not: Adaylık için son başvuru tarihi 
25 Ocak 1994 Salı günü, saat 17.00'dir.

Yönetim Kurulu
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Kaymakam Orhan Işın Sunğipek'i ziyaret etti

ABD filtresi kokuları giderdi SON NOKTA
İlçe Kaymakamı Orhan

Işın, yurdumuzun viskon 
ve selofan üretiminde bü
yük önemi olan Gemlik 
Sunğipek Fabrikasını zi
yaret etti.

Geçtiğimiz hafta per
şembe günü Sunğipek 
Fabrikası İşletme Müdürü 
Burhan Akça'yı ma
kamında ziyaret eden Kay- 
makamOrhan Işın, çevreye 
fabrikadan yayılan ağır 
komkunun bir süredir du
yulmadığını belirterek bu-

nun nedenini sordu.
Burhan Âkça, kokunun 

ABD'den getirtilen filtre kö
mürü ile ortadan kal
dırıldığını Söyledi. Filitrenin 
ikix yıl süre ile kul
lanılabileceğini ve 500 mil
yon liraya mal olduğunu 
belirterek, çevreyi kir
letmemek için ellerinden 
gelen herşeyi ya
pacaklarını bilirdi.

Akça şöyle konuştu :•
"Sunğipek Fab

rikasından çevreye yayılan

koku aslında sağlığa za-
rarlı değil , ancak, çevrede 
otorah ilçe halkından bü
yük tepki görüyor ve ra
hatsızlık duyulduğu be
lirtiliyor. Şimdi filitre sa
yesinde beğeniymeyen ko
kuyu yok ettik. Gemlik'in 
en eski kuruluşu olan Su- 
ğipek Fabrikası çevre ko
nusunda üzerine düşeni 
yaptı."

Âkça, üretilen selofanın 
kendini yok ettiğinden za
rarsız olduğunu söyledi.

İlçe Tarım Müdürlüğü etkinlikleri
"M 
o^akbaşJİ

'lah Yeniı» 
duveMeh-

ndekiözel 
le vahşice 
uncu, ölü
mle anıldı 
ııbesi yö- 
IğurMum- 
ılar. Daha 
jur Mum- 
a yaptı.

Ataköy İlkokul 
öğrencilerini 
sevindirdiler...

Traktör kursu 
açılıyor...

İlçe Tarım Müdürlüğü'nce Şubat ayı 
içinde traktör kursu açılacak.

İlçe Tarım Müdürü Dursun Özbey, "F" 
sınıfı "Traktör Bakım veKullanma" kur
sunun iki ay süreceğini belirterek, kursun, 
ücretsiz olarak yapılacağını söyledi.

Traktör Kursuna katılmak isteyenlerin 
31 Ocak 1994 günü mesai bitimine kadar 
İlçe Tarım Müdürlüğüne müracaat et
melerini istedi. *

. İlgililer, kursların haftada 5 gün ola
cağını söylediler.

Hayvancılık 
paneli yapılacak

İlçe Tarim müdürlüğü 1994 yılı çalışma 
programı içinde İl Tarım Müdürlüğü ile 
birlikte "Hayvancılık PanâUf dü
zenleyecek. 3 Şubat 1994 günü dü
zenlenecek panelde Büyükbaş hayvan Ye
tiştiriciliği konusunda çiftilere bilgi ve
rilecek. Beş ve beşten çok hayvanı olan 
çiftçilerin ve çiftlik sahiplerinin katılacağı 
panele, tüm büyük baş hayvan ye
tiştiricileri de davet edildi. Ticaret ve Sa
nayi Odası Salonunda yapılacak olan pa
nelin ilgi görmesi bekleniyor.

t bir w 
ünün ar
anamadı 
gün yö- 
■nakonur 
gına so

Rotary 
eşlerinin 
yardım 
atağı

Kurtul Köyü Muhtarı vuruldu
r-v-» I i İz L^ııa*4lll ZİIVIİKVAİ/ *AzJnt>î .1 — —_ . — A.Gemlik Kurtul Köyü

Gemlik Rotary Kulubü 
üyelerinin eşleri Ataköy 
İlkokulu öğrencilerine ki
tap ve giyecek yardımı 
yaptı.

Geçtiğimiz hafta per
şembe günü Rotary eş
lerince aralarında top
ladıkları kullanılmış kitap 
ve giyim eşyalarını top
luca Ataköy İlkokulu Mü
dürü Mehmet Özdemir'e 
teslim edildi. Yardım pa
ketlerini teslim alan okul 
Müdürü, Rotary eşlerine 
teşekkür etti.

Rotary eşlerinin daha 
öncede okullarına ban
do takımı alarak yardım 
ettiklerini, ilçenin en yok
sul okuluna karşı gös
terilen ilginin devamını 
diledi.

Rotary dönem Baş
kanı Güven Ünlü'nün eşi 
Cavidan Ünlü de yaptığı 
konuşmada, ellerinden 
geldiğince Ataköy İl
kokuluna yardım ede
ceklerini söyledi.

Muhtarı Mümin Yılmazer 
(59) sabıkalı Gürhan Sayın 
(26) tarafından 5 kurşunla 
vurularak yaralandı.

Geçen pazar günü saat 
18.30 sıralarında Köy mey
danında meydana gelen 
olayda, kahvehanede kar
şılaştığı Gürhan Sayın'la 
tartışan Muhtar Yılmazer, 
kahvehaneden çıkıp evine 
giderken, arkasından gelen 
Gürhan .Sayın tarafından 
kol ve ayaklarından 5 kur- 
şunla vurularak yaralandı. 
Sayın, olaydan sonra ka
yıplara karışırken, ya
ralanan Yılmazer, Gemlik 
Devlet .Hastanesi'ne kal

dırılarak tedavi altına âlın*
dı.

Gemlik Devlet Has
tanesinde ilk tedavisi ya
pıldıktan sonra ifade veren 
Muhtar Mümin- Yılmazer, 
Gürhan Sayın'ın. kendisini 
Sâyın'ın eniştesi İsmail Do
ğan ile aynı köyden Nail 
Şeker arasındaki arazi an
laşmazlığında, Şeker adı-:; 
na taraf olduğu için bir sü
reden beri tehdit ettiğini 
öne sürerek, "Bundan 6 
ay önce Gürhan Sayın'ın 
eniştesi İsmail Doğan ile 
Nail şeker'in bir arazi bir 
arazi anlaşmazlığı vardı. 
Bu anlaşmazlık yü
zünden Gürhan Nail'i tü-

fekle vurara yaralamıştı.
O günden beri, Nail'den 
yana olduğum iddiasıyla 
beni tehdit ediyordu. Bir 
süre hapiste yattıktan 
sonra, yaklaşık 2 ay önce 
tahliye olmuştu, teh
ditleri hala devam edi
yordu.

Olay günü kahvede 
rastladık, küfür etmeye 
başladı. Ben de dışarı 
çıktım. Arkamdan gelip, 
peşpeşe ateş etmeye 
başladı, gerisini ha
tırlamıyorum" dedi.

Öte yandan, olaydan 
sonra kayıplara karışan 
Gürhan Sayın'ın aran
masına devam ediliyor.

RP'li hanımlardan çay...

Medya tutkusu
Cemal KIRGIZ

Ortalama her iki buçuk yılda bir yapılan seçimler as
lında medya çalışanlarının bayramıdır. Her Genel ve Ye
rel Seçim öncesinde medya hiç bir zaman, hiç bir yerde 
görmediği ilgiyi, görmediği saygıyı görür.

Başta politikacılar olmak üzere, işadamlarına, mülkü 
amirlerden, sokaktaki vatandaşa kadar herkes seçimler 
yaklaştıkça, medya ile yatıp, medya ile kalkarlar.

Muhabiri, köşe yazarı, radyocusu, kameramanı, TV 
yorumcusu gördüğü ilgi sonucu bambaşka dünyada ya
şar...

Özeleştiri yapmak istemiyorum. Bu ilgi ve saygı, med
ya çalışanlarınca yerinde kullanıldığı zaman, medya ku
ralları yerinde işletildiği zaman, gerçekten basın emek
çisinin hakkıdır.

Ancak, iş ticarete ve üçkağıtçılığa dökülünce, na
musuyla bu işten ekmek yiyenler de mesleğinden utanır. 
Ama, üçkağıtçı ve ticari kafalı "uyanıklar", Türkiye'de top
lumsal bir hastalık halini alan "Medya Tutkusu"ndan her 
seçim döneminde kazançlı çıkarlar.

Böyle bir uyanık, yaklaşık iki ay önce ilçemize geldi. 
Yanında kameramanı, programcısı, ışıkçısı, kısacası eki
bi olmadığı halde, nereden ve nasıl elde ettiği bilinmeyen 
Valilik'ten aldığı izin kağıdıyla kendini Kültür Ba- 
kanlığı'nda çalışan TRT'ci olarak tanıtarak, parsayı top
ladı gitti...

Hem de he parsa... Zeytincilikle ilgili program çekmek 
. için geldiği Gemlik'te kısa sürede kendini tanıtıp, herkesle 
dost olmak, her babayiğidin harcı değildir.

- Fakat ne olursa olsun. Helal olsun. Bizim TRT'ci, gör
düğü ilgiden memnin kalınca, zeytinciliği bırakıp, "Gemlik 
Tarihi"ni çekmeye yöneldi. Kameraman mı? Onu da 
Gemlik'te kandırdığı bir meslektaşımız kanalıyla sağladı.

Vatandaşın Medya Tutkusunu iyi değerlendiren bu 
TRT'ci, başta Belediye Başkanları ve Gemlik'in tanınmış 
işadamı ve politikacıları olmak üzere, kaldığı oteli bile 
çarparak kayıplara karıştı.

Bu uyanık TRT'ci, çarpmakla da kalmadı. Bize selamı 
bile esirgeyen bir Belediye Başkan ı'ndan, gideceği yere 
İtfaiye Aracı sağladı. Her gece kendisine sunulan ma
salarda konakladı. Gemlikli değerli bir büyüğümüzün yıl
lardır gözü gibi baktığı "Gemlik Tarihi" adlı eski Türkçe ki
tabını da deve (!) yaptı. Selam verdiği, tanıştığı tüm ta
nınmış Gemliklilerden (Kendilerine sorarsanız çok küçük 
bir meblağ) masraflarını karşılatarak, harçlığını çıkarttı.

"Herkese çekim yapacağım" deyip, ilkokul çocukları 
gibi ders, çalıştırdı: Kısacası, bizim TRT'ci Gemliklilerle 
dalga geçti.

Şimdi TRT'ci gitti. Aradan 45 ğün geçti, kandırılanlar, 
parasını, kitabını kaptıranlar, ağlamakla gülmek arasında 
gidip gelip birbirlerine zoraki tebessüm ederek soruyorlar, 
"TV'ye ne zaman çıkacağız?.." diye.

Gelelim tekrar başa. Medya, yani televizyon, radyo, 
gazete ve dergi günümüzde vazgeçilmez bir olgu. Ancak, 
yerinde ve dürüstçe kullanıldığı zaman.

Bu arada her kendini TV'ci ya da gazeteci olarak ta
nıtana da güvenmemekgerekir.

Kimin gerçek gazeteci, kimin sahtekar olduğu gün ge
lip mutlaka ortaya çıkıyor, ancak, giden gidiyor...

Şimdi soracaksınız bana, "Madem ki biliyordun, niye 
uyarmadın?" diye.

Ben görevimi yaptım. Uyarmaya çalıştım. Ama, sa
kalım yok ki... Kimseye dinletemedim.

Neyse, şimdilik geçmiş olsun. Allah daha beterinden 
korusun..-.

RP Gemlik Kadınlar Ko
misyonu üyelerininparti bi
nasında düzenledikleri Ka
dınlar Günü, büyük ilgi gör
dü.

önceki gün düzenlenen 
çaya Kadın ve Gençlik Ko
misyonu bayan üyelerinin 
yanı sıra, çok sayıda va
tandaş katıldı. Kadınlar Gü- 
nü'nde konuşan RP Kadın 
Komisyonu Başkanı Hay-

DUYURU
S.S. GEMLİK SİGORTALI İŞÇİLER 

YAPI KOOPERATİFİ TASFİYE KURULU
BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin yapılamayan 1992-1993 yıl
larına ait Genel Kurul toplantımız, Tasfiye Kurulu 
kararı ile 13 şubat 1994 günü saat 13.00'de Ata
türk İlkokulu Salonu'nda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde Genel Kurul 
20 Şubat 1994 tarihinde aynı yer ve saatte ço
ğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Ortaklarımıza duyurulur.

TASFİYE KURULU

GÜNDEM:
1. Açılış
2. Yoklama, divan seçimi.
3. Saygı duruşu.
4. Tasfiye Kurulu faaliyet raporunun okun

ması.
5. Tasfiye Kurulu Seçimi.
6. Temenniler ve kapanış.

rünisa Kökbıyık, nüfusun 
yarısının erkek, yarısının 
da kadın olduğunu be
lirterek şöyle dedi:

"Gemlikli hanımlar 
olarak bizim de bu ko-
n u I a r d a s o -
rumluluklarımızın olduğu 
inancı ileTürkiye'de şah
siyetli, güvenilir, sağlam 
bir iktidar, yani milli gö
rüş iktidarı olmadan bun-

ların çözüleceğine inan
mıyoruz. Bu sebeple ka
dın, erkek, altmış milyon 
insanımızın hak çizgide, 
birlik içersinde olmaları 
temennisindeyiz."

Gemlik RP Kadın Ko
misyonu Gençlik Kolu Baş
kanı Seher Durmuş da 
RP'li gençler olarak, bu tip 
organizasyonların sık sık 
yapılacağını vurguladı.

Gömlekler - Takım elbiseler
Bay bayan ve çocuk 

giysileri I
Paltolar - Kazaklar 

W Deri ve Kot 
çeşitleri B|F

ÇATAK 
GIYİM'DE

Fiyatlar görülmeye değer

ALİ ÇATAK ve OĞULLARI

Demirsubaşı Mh. Mesudiye' Sok.
Otel Umurbey Altı Tel: 513 20 75 GEMLİK
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GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Dosya No. 1994/5 Satış

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 5/8/ 
1993 tarih ve 93/384 sayılı karar gereğince satılmasına ka
rar verilen aşağıda belirtilen gayri menkul açık artırma ile 
satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun Hisar Mahallesi 
Yazırova mevkii ada 190, parsel 21, pafta 49'da kayıtlı 3546 
m2 tarla, Türkiye Elektrik Kurumu ve BOTAŞ'ın irtifak hakkı 

> mevcut olup elektrik hattı ve boru hattı geçmiş durumdadır.
Taşınmaz, 120.340.000TL bedelle satışa çıkartılmıştır.
Satış şartları:
1 — Satış 8 Mart 1994 günü saat 14.00'den 14.15'e ka

dar Adliye Yazı İş. Md. açık artırma suretiyle yapılacaktır. 
Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı ala
caklar varsa, alacakları mecmuğunu ve satış masraflarını 
geçmek şartıyle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık
mazsa en çok artıranın taahüdü baki kalmak şartı ile 18/3/ 
94 günü saat 14.00-14.15 arasında ikinci artırmaya çı
karılacaktır.

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

Artırmaya iştirak edeceklerin, kıymetin %20 nisbetinde 
pay akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANL 
GEMLİK SULH MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Dosya No. 1994/6 Satış

Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 17/ 
6/1993 tarih ve 993/283 sayılı karar gereğince satılmasına 
karar verilen aşağıda belirtilen gayri menkul açık artırma ile 
satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun Kurşunlu Köyü, 
Çiftlik Mevkii Pafta 16 parsel 277'de kayıtlı zeytinlik ve tarla 
ayrık nizam imara müsait yer 200.000.000 TL. bedel ile sa
tışa çıkarılmıştır.

Satış şartları:
1 — Satış 7 Mart 1994 günü saat 14.00’den 14.15'e ka

dar. Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü'nde açık artırma suretiyle 
yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve 
rüçhanlı alacaklar varsa, alacakları mecmuğunu ve satış 
masraflarını geçmek şartıyle ihale olunur. Böyle bir bedelle 
alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahüdü baki kalmak şartı ile 
17/3/94 günü saat 14 00-14 15 arasında ikinci artırmaya çı
karılacaktır.

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

Artırmaya iştirak edeceklerin, kıymetin %20 nisbetinde 
pay akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat 
mektubunu vermeleri lazımdır.

T.C.
Gemlik İcra Dairesi
Dosya No. 1992/91. T.

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

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

Gemlik tapu sicilinin Pafta: 3, parsel: 7014'te kayıtlı 
Gemlik Umurbey Köyü harmanaltı mevkiinde kain 565.60 
M2 miktarındaki ve içinde zeytin ağaçlan olan bahçeli evin 
-bahçesi nizam şeklindeki taşınmaz 2. katlı kargir yapı ol
duğunu zemin katta 1 giriş holü, i oda, mutfak, tuvalet ve 
banyo bir arada ve.bitişiğinde de tek katlı bir mağaza ol
duğu, 2. katta 1 hol, 3 oda ve banyo ile tuvaletinin bu
lunduğu, evin elektrik ve subunun mevcut olduğu taşınmaz, 
bilirkişi tarafından 600.000.000 T,L. kıymet taktir edilmiştir, 
açık artırma süretiyle satışa çıkarılmıştır.

Satış şartları:
1 — Satış 3/3/1994 perşembe gün saat 14.30'dan 

14.50'ye kadar Gemlik İcra Müdürlüğü'nde açık artırma 
suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıy
metin %75'ini ve rüçhanlı alacakların varsa alacakları 
mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale 
olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok ar
tıranın taahhüdü baki kalmak şartıyle 14/3/1994 pa
zartesi 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 ilânında gösterilen müddet so
nunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, ar
tırma bedelinin malın tahmin edilen.kıymketinin %40'ını 
bulması ve satış isteyenin alacağına ruçhanı olan ala
cakların toplamından fazla olması ve bundan başka, pa
raya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi la
zımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa, satış talebi 
düşecektir.

KAYIP
Gemlik Tekel 
Müdürlüğü'nden 
almış 
olduğum 
26 nolu 
Tekel 
defterimi * 
kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Kenan 
BODAK

KAYIP
Keleş Nüfus 
Müdürlüğü'nden 
almış 
olduğum 
kimliğimi 
ve sağlık 
karnemi 
kaybettim.
Hükümsüzdür.

İsmail 
BAŞARAN

mektubunu vermeleri lazımdır.
Satış peşin parayla yapılır. Alıcı istediğinde 20 günü geç

memek üzere meil verilir, ipotek sahibi alacaklılarla diğer il
gililerin irtifa hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarının hususiyle faiz ve masraflara dair olan iddialarını 
belgeleriyle birlikte 15 günün içinde dairemize bildirmeleri ta
sımdır. Aksi taktirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça 
paylaşmada hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen verilen müddet içerisinde ödenmezse 
İ.İ.Kanunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale 
arasındaki farktan ve %30 faizden alıcı ve kefillerin mesül tu
tularak hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil 
edilecektir.

. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği 
yere Dairede asılı olup, masrafı verildiğinde isteyen alıcıya 
bir örneğin gönderileceği, satışa iştirak edenler, şartnameyi 
görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 1994/5 sayılı Satış Dosyamıza baş
vurmaları, dellaliye; damga resmi, tapu harç ve mas
raflarının ile ihale bedeli üzerinden %15 KDV alıcıya aittir.

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

Satış peşin parayla yapılır. Alıcı istediğinde 20 günü geç
memek üzere meil verilir, ipotek sahibi alacaklılarla diğer il
gililerin irtifa .hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarının hususiyle faiz ve masraflara dair olan iddialarını 
belgeleriyle birlikte 15 günün içinde dairemize bildirmeleri ta
sımdır. Aksi taktirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça 
paylaşmada hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen verilen müddet içerisinde ödenmezse 
İ.İ.Kanunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale 
arasındaki farktan ve %30 faizden alıcı ve kefillerin mesül tu
tularak hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil 
edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği 
yere Dairede asılı olup, masrafı verildiğinde isteyen alıcıya 
bir örneğin gönderileceği, satışa iştirak edenler, şartnameyi 
görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 1994/6 sayılı Satış Dosyamıza baş
vurmaları, deTlaliye, damga resmi, tapu harç ve mas
raflarının ile ihale bedeli üzerinden %15 KDV alıcıya aittir.

İlan olunur.

İçİf.K. 126 
M. Sadık Şafak
Yazı İşlen Müdürü

(İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir.)

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıy
metin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar ka
dar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri la
zımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı isteğinde 20 günü 
geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale 
pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş ver
giler satış bedelinden ödenir.

K.D. yergisi alıcıya aittir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu 

gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş 
gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde 
hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan ha
riç bırakılacaklardır.

4 — İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini ya
tırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alı
cılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca te
merrüt faizinden müteseisilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle te
minat bedelinden alınacaktır.

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

6 — Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 1992/91. T. sayılı dosya numarasıyla
Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

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

İLAN
Gemlik Belediye Başkanlığı'ndan

Tapunun 43-33-38 pafta 622-621-593 ada (26- 
27-206-209-207-44-108-113), (19-40-20), (13-14- 
16-23-30-31 -34-76-88-89-94-99-100-101-102- 
103-112-124) parsel sayılı taşınmazlarda 3194 sa
ydı imar kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan 
imar uygulaması Encümen'in 12.01.1994 tarih ve 
994/32 sayılı karan ile onaylanmıştır.

İmar uygulaması plan.ve dağıtım cetvelleri Gem
lik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ilan panosunda. 
13.01.1994 tarihinden İtibaren 30 gün süre ile as
kıya çıkarılmıştır.

Taşınmaz mal ve sahiplerine veya ölmüş İseler 
mirasçılarına Hanen tebliğ olunur.

Av. Nezih Dimili
 Belediye Başkanı

İLAN
Gemlik Belediye Başkanlığı'ndan

Hamldiye - Osmaniye- Hisar- Demirsubaşı-: 
Kayhan- Balıkpazarı- Halitpaşa- Orhanlye ve Yeni 
mahalle Muh. Sk. kaldırım İnşaat (1) yapım işi 
2886 sayılı yasanın 81. maddesinin (a) fıkrası hü
kümlerine göre 09/02/1994 Sah günü saat 
14.00'de Emanet Komisyonu huzurunda ihale edi
lecektir.

1- İşin keşif bedeli 599.879.631 TL. olup geçici 
teminatı 18.000.000 TL.'dlr.

2- İhaleye girmek isteyenlerin yapı tesis ve ona
rım işleri ihalelerine girme yönetmeliğindeki hü
kümler içinde ibraz edecekleri belgeleri ile mü
racaat etmeleri gerekmektedir.

3- Bu işe ait keşif ve şartnameler Fen İşleri Mü
dürlüğü'nde görülebilir.

4- ihaleye iştirak edeceklerin 1994 yılı ticaret 
odası belgesi, yapı araçları bildirisi, teknik per
sonel bildirisi, mali durum bildirisi, iş bitirme bel
gesi ile en az (C) gurubu müteahitlik karnesini ib
raz etmeleri şarttır.

5- İhaleye katılmak için son müracaat tarihi 
Ol. 02. 1994 günü saat 12.00'ye kadardır.

6- Posta ile yapılacak müracaatlardaki ge
cikmeler dikkate alınmaz.

Av. Nezih Dimili 
Belediye Başkanı

GEMLİK KÖRFEZİ 
KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞI'NDAN
Kooperatifimizin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 

13 Şubat 1994 Pazar günü saat 10.00'da yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilmediği takdirde 20 Şubat 1994 ta

rihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Aşağıdaki belirtilen gündemi görüşmek üzere sayın 

ortaklarımızın katılmalarını önemle rica ederiz.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1. Yoklama
2. Açılış
3. Kongre divanı seçimi
4. Kongre belgelerinin imzalanması için Divana 

yetki verilmesi
5. Çalışma ve hesap raporlarının okunması
6. Denetçi raporlarının okunmabsı
7. Raporların müzakeresi
8. Raporların kabulü ile Yönetim ve Deneteçilerin 

. ayrı ayrı ibrası
9. 1994 kadro ve iş programı ile bütçenin karara 

bağlanması
I0. Ferdi münasebet için karar verilmesi
11. 7 asil, 7 yedek Yönetim Kurulu üyesi seçimi
12. 3 asil, 3 yedek Denetçi seçimi
13. Aylık ortak ödemelerin yeniden tesbiti.
14. Dilekler
15. Kapanış

KONGRE İLANI
S.S. GÜNEŞ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞI'NDAN

Kooperatifimizin 1993 faaliyet dönemine ait Olağan Genel 
Kurul toplantısı Gemlik Endüstri Meslek Lisesi Salonunda 
27.02.1994 Pazar günü saat 14.00 de yapılarak aşağıdaki 
gündemde belirtilen konular görüşülerek karara bağlanacaktır.

Ekseriyet sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı .ortak sa
yısına bakılmaksızın bir haf ta sonra 06.03.1994 günü aynı 
yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Ortaklarınızın bilgi edinmelerini, Genel Kurulumuzda hazır 
bulunmalarını önemle rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama
2— Divan seçimi ve saygı duruşu,
3- Yönetim ve denetim kurulu raporları, bjlanço, kar ve za

rar tablosunun okunması, raporlar üzerinde görüşme,
4— Yönetim ve denetim kurullarının ibrası,
5- Tadilat projesi, kat itrifakı kurulması için Yönetim Ku

ruluna yetki verilmesi,
6- Arsanın yola terk, tevhid, ifraz ve fasıllar arasında ak

tarma yetkisinin ve gerektiğinde arsanın, veya kat irtifakı ku
rulduktan sonra dairlerin kredi talebi için ipotek yapma ve ipo
teği bozma yetkisinin Yönetim Kuruluna v eritmesi, ayrıca ilave 
arsa alımı.

7- Kooperatifte çalışan personelin işe alımı, işten çı
karılma, işten çıkarılma, ücret tesbiti ile ödemelerde Yönetim 
Kuruluna tam yetki verilmesi.

8- İnşaatın kaba kısmının bitiminden sonra kuraların de
ğişimi hususunda zaman tesbiti için Genel Kurulca karar ve
rilmesi.

9- Ortaklarımızdan 1993 yılı aidatlarını zamanında öde
meyen, geciktiren kimseler hakkında yapılacak işlemin karara 
bağlanması ve 1994 yılında geciken aidatlar içinde uy
gulanacak faiz miktarının tesbiti,

I0— Ortaklardan 1994 Temmuzundan itibaren alınacak bo
noların miktarı ile istenecek ilave bonoların miktar ve ta
rihlerinin tesbiti,

11- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev 
süresinin tesbiti, yolluk miktarının tesbiti, gerektiğinde or
taklarından ek bono istenmesi hususunda Yönetim kurulunun 
tam yetkili olması hususunda karar verilmesi,

12- 1994 yılına ait tahmini bütçenin okunması, gö
rüşülmesi ve kabulü,

13- Dilek ve temenniler
14- Kapanış.
Not: Ortaklarımızdan (3) adet renkli vesikalık fotoğraf 

getirilmeleri rica olunur



SHP'nin Küçük Kumla ve Armutlu adayları açıklandı

iaS

iJ^Per. I

besini I

‘ÖeğişeiiSadece 
I amblemimiz ’

Cemal KIRGIZ- Büyük Değişim Partisi Gemlik İl
çe Başkanı Mehmet Kaptan, BDP -ile DP'nin bir

lemesiyle ilgili olarak yaptığı basın toplantısında, 
birleşmenin sadece amblem ve isim altında ol
duğunu belirterek, tüzüğün BDP tüzüğü olacağını 
söyledi.
•İlçe Başkanı Mehmet Kaptan, "Ülkemize, mil
letimize hizmet yolunda yeni bir hareketin için
de bulunuyoruz. Heyecanlıyız. Görüyoruz ki, ül
kemiz aydınlık günlere doğru hızla ilerliyor. BDP 
ile başlayan yükselişimiz DP misyonuyla bir- 
leşerek gelişecektir" dedi.

■ DP'nin gerçek anlamda Genel Başkanı'nın Ad- 
nan Menderes'in oğlu Aydın Menderes olduğunu, 

• ‘ misyonunu devam ettiren partinin da BDP olduğunu 
•. vurgulayan Mehmet Kaptan, buna rağmen değişen 
> tarafın parti adı ve amblem olduğunu bejirterek, 

parti program ve tüzüğünün aynı kalacağını sa-
• I vundu.

W MHPKadıııKonûsyonııdaolıışturııldiL
r>M 'T** 1 • * *BuyukTmyeıçin, 

‘gim'dgüriil’geliyorlar
İlçe Binası'nda yapılan 

basın toplantısında, Kadın 
Komisyonu'nun oluş
turulduğunu. açıklayan 
MHP. Gemlik İlçe Başkanı 
Fahri Çakmak, "MHP ka
dınıyla, erkeğiyle ülkemiz 
Büyük Türkiye için gürül 
gürül geliyor" dedi.

Kadın Komisyonu oluş
turulmasının gecikmesinin 
nedeninin bilinçli bir Kadın 
Komisyonu kurmak ol-

duğunu belirten Çakmak,
partililerin günden güne 
güçlendiğini Öne sürerek, I 
kadınların da siyasi plat- I 
formda söz sahibi 'o|r 
masının zamanın geldiğini 
belirtti.

MHP Kadın Komisyonu 
üyeleri ise, yaptıkları açık
lamada, önümüzdeki gün
lerde bir araya gelerek, Yö- 
netim Kurulu oluş- 
turacaklarını söylediler.

İLAN 
GEMLİK ASLİYE 

HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
Dosya no. 1990/ 407

Gemlik İlçesi, Katırlı Köyü, Ayrıkbağlar mevkiinde 
kain, kuzeyi Mehmet Yıldırım, güneyi köy yolu, doğusu 
Güzide Ertan, batısı İsmail ve Recep Ertan ta- 

, şırirmazları ile çevrili,8763,98 m2'lik taşınmazın davacı 
Haşan Erten tarafından senetsizden tesçili talep edil
diğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak id
diasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içer
sinde mahkememizin 1 $90/407 esas sayılı dosyasına 
müracaat etmeleri ilan olunur.

İLAN
GEMLİK ASLİYE 

HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
Dosya no.1990/408

■ Gemlik ilçesi, Katırlı Köyü, Ayrıkbağlar mevkiinde 
kain, kuzeyi Mehmet Yıldırım, güneyi köy yolu, doğusu 
Rıfat Coşkun, batısı Güzide Ertan taşınmazları ile çev
rili 9649.60 m2'lik taşınmazın davacı İsmail Hakkı Erten 
tarafından senetsizden tesçili talep edildiğinden dava 
konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanların 
ilan tarihinden 3 ay içersinde mahkememizin 1990/408 
sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

İLAN 
GEMLİK ASLİYE 

HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
Dosya no. 1990/ 406

Gemlik ilçesi, Katırlı Köyü, Ayrıkbağlar mevkiinde 
kain, kuzeyi Mehmet Yıldırım, güneyi köy yolu, doğusu 
İsmail ve Hakkı Ertan, batısı Haşan Ertan taşınmazları 
ile çevrili 6921 m2'lik taşınmazın davacı Güzide Ertan 
tarafından senetsizden tesçili talep edildiğinden dava 
konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanların 
ilan tarihinden 3 ay içersinde mahkememizin 1990/406 
sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

Kütahya ve Gencer yanşa hazırlar
27 Mart Yerel Se

çimlerinde Belediye Baş
kanlığı yarışına katılacaklar 
yavaş yavaş belirlenmeye 
başladı. Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti'nin Küçük Kum
la ve Armutlu adayları 
basına tanıtıldı.

Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti İlçe Merkezi'nde dü
zenlenen toplantıda, Küçük 
Kumla Beldesi'nde Belediye 
Başkanlığı'na Baki Kü
tahya'nın aday olduğu ve 
SHP'yi Belde'de birinci parti 
durumuna getireceği açık
landı.

Baki Kütahya, Yönetim 
Kurulu üyeleri ve partililerin

katıldığı basıp toplatısında 
konuşan SHP İlçe B aşkanı 
Mehmet Parlak, 1989 yerel 
seçimlerinde Küçük Kum- 
la'da 300 oy farkıyla se
çimleri kaybettiklerini, bu far
kı adayları Baki Kütahya'nın 
kapatacağını ve birinci parti 
olacaklarını belirterek şun
ları söyledi:

"Baki Kütahya, İl Genel 
Meclisi üyemizdir. Beş yıl
dır yaptığı hizmetler ve 
gayretler, kamu oyu ta
rafından bilinmektedir. Ta
bandan gelen istek üzerine 
Küçük Kumla Belde'mize 
hizmet verecektir. Kendisi 
Kumlalı olduğu için, her-

gün gelişen bu güzel ka
sabamızı çağdaş bir kent 
haline getireceğine ina
nıyoruz. Hayırlı olsun."

KÜTAHYA'NIN
KONUŞMASI
Mehmet Parlak'tan sonra 

söz alan Baki Kütahya da 
Küçük Kumla'ya hizmet et
mekten büyük zevk alacağını 
belirterek şunları söyledi:

"Kumlalı arkadaşlarımın 
isteği ile aday oluyorum. 
Kumla'nın güzelleşmesi, 
modernleşmesi ve so
runsuz bir Belde olması 
için çaba harcayacağım. 
Bunu başaracağıma da ina
nıyorum. 27 Mart günü

Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı 
Emir Doğru 
yeniden Başkan 
seçildi...

Sınırlı Sorumlu Gemlik Esnaf 
ve Sanatkârlar Kefalet ve Kredi 
Kooperatifi'nin Genel Kurul top
lantısında Emir Doğru yeniden 
Kooperatif Başkanlığına seçildi’

Giresunlular Kültür ve Da
yanışma Derneği'nde geçtiğimiz 
hafta Cumartesi günü yapılan 
Genel Kurul töplantısı'nda, Mer
kez Birliği Genel Başkanı Kasım 

-^iiadımj Marmara Bölge Birlik' 
Başkanı Ali 'Osman Kantar ile 
Orhangazi, Karamürsel Ko
operatif Yöneticileri ve Gemlik- 
Halk Bankası Şube Müdürü Ad
nan Topaloğlü ile kooperatif or
takları Katıldılar.

Ali Qsman Kantar'ın Divan 
Başkanlığı'na, Hayri Köse ve 
Cemal Kekeç'in yazmanlıklara 
seçildiği Genel Kurul'da okunan 
çalışma raporunda, ortaklara gü
nün ekonomik şartlarına uygun, 
olarak zamanında kredi vermek 
için çaba gösterildiği, geçtiğimiz 
yılda, ortakların kredi taleplerini 
cevaplandırmak için ellerinden 

ı gelen çabayı esirgemedikleri 
belirtildi.

Raporda ,1992 yılında bir 
milyar 737 milyar lira plasmanın 

i 1993 yılında bir milyar 960 mil
yon ek plasmanla 3 milyar 697 
milyon liraya yükseltildiği ifade 

' edildi.
Ortaklardan kredi borçlarının 

zamanında ve aksatılmadan 
ödenmesinin de istendiği ra
porda, "Ödemeler ne kadar 
düzgün giderse, plasman tah
sisleri de o derecede yüksek 
olur" görüşüne yer Verildi.

Daha sonra söz alan Kasım

Önadım, esnaf ve sanatkarın 
kredi yönünden güçlendirilmesi 
için Halk Bankası ve Hükümet 
bazında girişimlerin sür-, 
dürülmesi için çaba har- 
candjğını belirterek, "Esnaf ve 
sanatkarın kurtuluşunun yolu, 
Esnaf, bankası'nın ku
rulmasıdır" şeklinde konuştu

SEÇİMLER
Daha sonra yapılan se 

çimlerde, Yönetim kurulu Üye
liklerine şu kişiler seçildi: Emir 
Doğru, Mevl üt Acı, Hal it Kök- 
çarri,. Hamit Altuğ, Muammer 
Ozanadolu, Hüseyin Özol, Ali 
Üzmez.

Yönetim Kurulu'nun kendi 
arasında yaptığı toplantıda Emir 
Doğru'yu .yeniden Başkanlığa 
seçti. Başkan Yardımcılığına ise 
•Halit Kökçam getirildi.

Kooperatif I993 yılında 144 
milyon 955 bin lira kar elde etti.

RP 
Armutlu 
adayı 
Faruk 
Erkal...

RP. Armutlu Be
lediye Başkanı Ada
yının Faruk Erkal ol
duğu bildirildi.

Armutlu'da ticaretle 
uğraşan Faruk Erkal'ın 
Belde'de sevildiğini öne 
süren İlçe Başkanı Ce
mal Aydın Aybey, Ar
mutlu'da bir sürpriz ger
çekleştirmek için ha
zırlandıklarını be
lirterek, adaylarının 
kişiliğine ve partilerinin 
gücüne inandıklarını 
söyledi.

Faruk Erkal da yap-, 
tığı açıklamada, Ar- 
mutlu'nun yıllardır ihmal 
edilen yaralarını sa
racaklarını belirterek, 
"Armutlu RP ile şan
sızlık zincirini kıracak. 
RP olarak tüm so
runların çözümüne ta
libiz" dedi.

7983

Sevgili delegem, 
30 Ocak 1994 

Pazar günü 
Gazi İlköğretim 

Okulu'nda 
yapılacak önseçimde

SHP'den
İl Genel Meclisi'ne 

aday adayıyım. 
Partimizin 

bütün delegelerinden 
destek bekliyorum.

Ahmet Savaş Şenol 
SHP İlçe Sekreteri

Kumlalılardan oy is
tiyorum."

ARMUTLU'DA 
GENCER 
SHP İlçe Başkanı Meh

met Parlak, Armutlu Bel- 
desi'nde Abdullah Gencer'in 
Belediye Başkanlığı'na aday 
olduğunu ve Armutlu'da Ce
lal Göç'ün iki dönemlik ik
tidarına son vereceklerini 
söyledi.

Parlak, İl Genel Meclisi 
üyelikleri için Engürücük Kö
yü Muhtarı Osman Çetin ile 
Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Ahmet Şükrü Şenol'un 
başvuruda bulunduğunu da 
söyledi.

ILAN 
GEMLİK ASLİYE 

HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
Dosya no. 1990/ 341

Gemlik ilçesi, Katırlı Köyü, Olukayağı mevkiinde kain, 
kuzeyi doğusu Mustafa Koçdemir, batısı Bilan ve Cavit Tu
na, kuzeyi Niyazi Çelik, güneyi Hüseyin ve Ali Temel ta
şınmazları ile çevrili 3987,76 m2'lik taşınmazın davacı İs
mail Hakkı Ertan tarafından senetsizden tesçili talep edil
diğinden dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiasında 
bulunanların ilan tarihinden 3 ay içersinde mahkememizin 
1990/341 sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur.

İLAN
GEMLİK ASLİYE 

HUKUK HAKİMLİĞİNDEN
Dosya no. 1988/ 970

Gemlik ilçesi, Katırlı Köyü, Çamlıklar (Değirmenyolu) 
mevkiinde kain, .kuzeyi Hüseyin Ertunç, güneyi Mehmet 
Göral varisleri, taşınmazı, doğusu yol, batısı çalılık ve dere 
ile çevrili taşınmazın davacı Hüseyin Ertunç tarafından se
netsizden tesçili talep edildiğinden (3612,51 m2'lik) yer 
hakkında hak iddiasında bulunanların.ilan tarihinden 3 ay 
içersinde mahkememizin 1988/970sayılı dosyasına mü
racaat etmeleri ilan olunur. .



Mehmet KAPTAN 
BDP Gemlik İlçe Başkanı

BDP + DP

Artık Demokrat Parti
16 Ocak 1994 Pazdr günü DEMOKRAT 

PARTİ'nin Olağanüstü Kurultayı'nda Genel 
Başkanımız Sayın Aydın MENDERES, 

DEMOKRAT PARTİ'nin Genel Başkanlığına 
getirilmiştir.

6 Şubat 1994 günü BDP'nin yapacağı 
Olağanüstü Kurultayı ile "DEMOKRAT PARTİ" 

adı altında BİRLEŞECEĞİZ.
Bu birleşme, DİNAMİK TOPLUMSAL 

GÜÇLERİN, gittikçe artan biçimde DEĞİŞİM 
ve YENİLİK taleplerini de gündeme 

getirmektedir.
Bu değişimi doğru yakalamak ve ona ayak 

R& uydurmaktan başka çaremiz yoktur.
DEĞİŞİM, hem de ESAŞLI ve KÖKLÜ bir 

DEĞİŞİM kaçınılmazdır.
DEMOKRAT PARTİ çatısı altında birleşmemiz 

ç ile, toplumun somut meseleleri siyaset 
c gündeminde yer almaya başlayacaktır.

Amacımız, kendimizden değil, milletimizin 
dertlerinden ve özlemlerinden bahsettirmek 

olacaktır.
< Türkiye hür insanlar diyarı olsun istiyoruz. 
Milletin iradesinin her türlü beşeri iradenin 

önünde olmasını istiyoruz- 
Demokrat Türkiye istiyoruz- 

Haydi! Bir şafaktan bir şafağa birlikte 
Seslenelim...

Haydi hep birlikte tarihe yürüyelim...
Bu el MENDERES'in elidir. Bu eli tutun! 

Bu ses MENDERES'in sesidir. Bu sesi duyun!
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