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1 ŞUBAT 1994 SALI Gemlıkspor Batı Trakya veYıldırımspor'u yendi...

Şampiyonluğa bir adım kaldı
Geçtiğimiz hafta Gemlik stadında iki önemli rakibini de ye

nerek şampiyonluk finalini pazar günü Renospor'la Bursa'da 
oynayacak olan Gemlikspor Kulübü Başkanı Mahir Gencer, 
tüm sporseverleri takımlarını desteklemeye çağırdı. Gencer, 
"Uç yıldan beri karşımıza çıkan en büyük fırsatı yakaladık, 
berabere bile kalsak, grubumuzda şampiyon olacağız" dedi.

-. . Haberi sayfa 4'te

ilçemiz koalisyon pâHBi iâirhkîanm önseçimle nokta®
[urgut ÖÎP'nin, Bayrak SHP'nin adayı

HH | Doğru Yol Partisi'nin geçtiğimi salı günü 
■—J yapılan önseçimlerinde Belediye Başkan 

aday adayı Mehmet Turgut, rakibi Os
man Doğa.n'a.83 oy fark yaptı. İl Genel 
Meclisi seçimlerinde sürpriz yaşandı. İl
çe Başkanı Yüksel. Yıldırım,, altıncı olur
ken, birinci sırayı rakibi eski İlçe Başkanı 
Abdullah Yenice'ye kaptırdı. Belediye 
Meclis üyeliklerinde ise yönetim çatladı... 
Encümen Üyesi Seyhan Aydın on se
kizinci oldu.

GencöiKomBi^ıBâdıaffitdaransöminıfenistifettâ'

DYP'de çalkantılı günler
Salı günü yapılan önseçimden, sonra 
DYP'de çalkantılı günler başladı:,Genç
lik Komisyonu Başkanı Mustafa Ufki ran, 
Belediye Meclis üyeliği seçimlerinde de
legelerden gerekli desteği görmeyince, 
seçilecek sıraya giremedi. Utkıran, Ko
misyon Başkahlığı'ndan istifa etti ve de
legelere çatarak, "Onlara söyleyeceğim 
tek şey, ellerine verilen numaralı ka
yıtlara değil, partiye yararlı isimlere bak
maları" dedi. DYP'de. yeni istifalar bek
leniyor. (Haberi sayfa 5'te)

Beklenen para toplanamıyor...
Seçil yar dun bekliyor

ABD'de yapılması ge
reken karaciğer nakli 
ameliyatı için adına 
yardım kampanyası 
başlatılan Seçil Ka- 
ra'nın Gemlik İş B.an- 
kası'ndaki hesabına 
bugüne değin 56 mil
yon lira toplandı...

Haberi sayfa 3'te

HAFTAYABAKIŞ
: kadrİ güler :
DYP'de şok

L DYP geçtiğimiz hafta salı günü yapılan önseçim ön- ;
cesi yaşadığı kriz'den sonra alınan sonuçlarla da şoka j 
girdi. !

Belediye Meclis üyeleriyle, parti yönetiminde bu
lunan flaş isimler den başta İlçe Başkanı Yüksel Yıl
dırım ile birlikte diğerleri sıralamada seçilebilecek bek
lenen, yerlere gelemediler.

Yüksel Yıldırım'ın İl Genel Meclisi üyeliğinde altıncı 
sıraya girmesi, Kongre delegelerinjn yönetimine gü
vensizliğinin ifadesidir.

İlçe Köngresi'nde bugünkü yönetimi seçen delege, 
geçen zamanda Yönetimin çalışmalarını beğenmediği 
için, başta İlçe Başkanı olmak üzere, Yönetim Ku- 
rulu'nda bulunan diğer üyeleri de yerel şeçimlerde se
çilme şansı âz olan yerlere getirerek, "yeter" dediler.

DYP'de yaşanan krii ve şok daha atlatılmış değil.
Önseçim öncesi, İl Genel Meclisi ada^adaylarından 

Yavuz Alemdar ile, Belediye Meclis üyeliklerine aday 
adayı olan Mahmut Solaksubaşı, Abdullah Güler, Sa- 
dullah Ûçan, Peyami Çağlar, Ahmet Atalar'ın çe
kilmeleri, pazartesi akşamı krizini doğurdu.

„ I . Devamı sayfa 4 te

SHP'nin Başkan adayı 
Nazım BAYRAK

■ Sosyaldemokrat Halkçı Parti de pazar 
günü önseçim yaptı. Nazım Bayrak ve I 
Elif İldan'ın çekiştiği Belediye Başkan ' 
adaylığında, Zafer Bayrak'ın oldu. SHP İl | 
Genel Meclis sıralamasında Engürücük 
Muhtarı Osman Çelik birinci, Nurettin Ya
şa ikinci, Ahmet Şenol ise üçüncü oldu. 
Belediye Meclis üyelikleri için yapılan se
çimlerde ise, Gül Buçuköğlu 132 oyla lis
te başına getirildi.

ANAP'tan beldelere çıkartma

ANAP İlçe Başkanı 
Faruk GÜZEL

Gemlik merkez ve beldelerde Belediye 
Başkanı ile İl Genel Meclisi'^daylafını 
belirleyen ANAP İlçe Örgütü, 27 Mart 
yerel seçimlerine rahat bir şekilde ha
zırlıklarını sürdürüyor.(Geçtiğimiz hafta 
Kurşunlu,.Armutlu ve Küçük Kumla'yı zi
yaret eden ANAP'lı yöneticiler, va
tandaşlarla sohbet ettiler. Kurşunlu'da 
konuşan ANAP İlçe Başkanı Faruk Gü
zel,' Mart seçimlerinde Gemlik'te 
1991'deki gibi birinci parti olacaklarını 
söyledi.

Haberi sayfa 5'te

a 5'te

Arıcılık 
Kursu 
açıldı.., 

ilçe Tarım Müdürlüğü

Köyü'nde açılan arı
cılık kürsü büyük ilgi 
gördü....
23 kursiyerin katıldığı 
kurs, 1 hafta sü
recek. Kursta arı 
sağlığı, balın önemi, 
oğul alma, arı. sü
tünün yararları gibi

KISA-KISA
SHP-fiîbâyânlârdân; 
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Mehjbıetl^pt^iiİlçe.BaşkaıiL oluyor;;;:

■»DPgerçek 
SBhibHMdtı

Büyük Değişim Partisi Mehmet Kaptan 6 
Şubat günü, yapılacak olağanüstü ku- 
rultaylarında, partilerinin adının ve amb- 
leminin Demokrat Parti adı ve amblemiyle 
değiştirileceğini, ancak* tüzük ve prog
ramlarının aynen kalacağını, kendisinin ise 
DP İlçe Başkanı olacağını açıkladı.

Haberi sayfa 2'de

Boğuluyorduk!
, Geçtiğimiz hafta çâr^amoa ve perşembe günleri 
Gemlik'te hava kirliliği normun çok üzerine çikfk 
lodosun etkisiyle bacalardan çikaQ kar-; T *ri 
bondioksit gazından âdeta' boğuluyorduk. Ka- $ 
litesiz kömürün:yol açtığı hava kirliliğinin Gem
lik'te de görülmesi İlçe'de yaşayanları şaşırttı.

Adriyatik'ten Çin Seddi'ne

Yılmaz AKKILIÇ'ın köşe yazısı 
sayfa 2'de

DYP'de sürpriz

Cemal KIRGIZ'ın köşe yazısı 
sayfa 2'de

bilgiler verilecek.'
Haberi sayfa 3'te

MHP 
Başkası

Adayı Zeki
27 Mart yerel, se
çimlerine katılacak 
siyasi partilerden 
MHP'nin de adayı 
düzenlenen bir basın 
toplantısıyla açık
landı. İlçe Başkanı 
Fahri. Çakmak aday
larının İnşaat Mü
teahhit! Zeki Saral ol
duğunu açıkladı.. 
Açıklama törenine II 
Başkanı İbrahim' 
Kurtbey de katıldı.

Haberi sayfa 4'te

İŞİMİZ...

FATMA GİRİK, BARIŞ 
MANÇÖ, LİVANELİ... 
AHMET, MEHMET, ALİ 
ELDE HAVANELİ.
DÖV DUR HAVANDA S 
YILLARCA İŞİMİZ BU...
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YdmazAKKIUÇ

l Adriyatik'ten Çin Seddi'ne... 
I Eskiden sağ kanat siyasetçilerihâmasi nutuk atmaya, 
| "Edirne'den Ardahan'a" diye başlarlâraı. Son birkaç yıl- 
| dır, "Adriatik'ten Çin Şeddine" modası-çıktı. Ne kadar 
I ensesi kalın sağ siyasetçi varsa, Adriyatik ten.Çin Sed- 
| di'ne değin koskoca bir coğrafyayı "Türk dünyası" ilân 
| etmekte birbirleriyle amansız bir yarışa girdiler.

• Gerçi "dilin kemiği yok, palavradan kim zarar gör
müş ki" diyenler çıkacaktır, ilk ağızda doğru gibi gelir in
sana bu biçem yaklaşım. Azgelişmiş kısır döndüsû içinde' 

[ bir’tür "aşağılık kompleksi"ne düşmüş yığınları kan- 
i- d ırmakta yarar sağlayabilir.

Ama gerçek öyle değildir. Gün olur, bırakınız Ad- 
! riyatik'tep Çin Seddi'ne uzanan coğrafyayı bir yana, Edir

ne'den Ardahan'a anavatan topraklarının üstünde kara 
bulutlarJoplanır!

Aranızda hiçbir "görüş ayrılığı oimadığı"nı bizzat 
kendi ağzınızla açıkladığınız kuzey komşu Rusya, birde 
bakmışsınız, Bakü'de yapılması kararlaştırılmış "Türk 
dünyası liderler toplantısı"na karşı soğuk tavır almış. 
Rusya dışişleri, ordularının "eski Sovyetler Birliği top
raklarından çekilmeyeceği" yolunda açıklama yap? 
makta!

Daha önceleri de yazmıştım-: "Öküze öykünen kur
bağaca özenmekten kaçınmalıyız. Türkiye ulusal sa
vaşım sonrası çizilmiş sınırları içinde, başı dik, kalkınma 
çabasını sürdürmelidir. Bu ülkenin siyaset adamları, rie 
dünya efendilerinin paylaşım sofrasında kemik yalamaya 
talin olmalıdırlar-ki, aşağılık bir politikadır bu-, ne de 
yeni baştan Enver Paşa düşlerine kaptırmalıdırlar ken
dilerini.

Memuruna; emeklisine lütfen verdiği yüzde 15 zammı, 
daha üzerinden bir ay geçmeden geri almaktan utan- 
rrtayalaların, Adriyatik’ten Çin Seddi'ne nutuk atmaya hak
ları yoktur, olamaz!

Gerçekleri görmejidirler. Çnce kendi ülkemizde "is
tikrar" ı sağlamanın bir yolunu bulmalıdırlar. Öğlen vakti 
piyasaya1 "ucuz döviz".sürüp, gece yarısı "pahalı" geri 
almaya başlayarak üç buçuk "haramiade"ye bir çarpıda 
400 milyarı peşkeş çekenlerin "Adriyatik'ten Çin Sed
di'ne" sloganıyla şişinip durmalarını kim ciddiye alır ki? 
Jirinovski gibi bir "ham ahlat" bile dalgasını geçer böy- 
leleriyie...

Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, ha?
Adama, "Sen önce kendi teknolojini kur, Fransa'ya 

ısmarlanmış Türksat'ın mumu yatsıya kadar yanmaz" 
deyiverir, dalgağeçerier sonra.

Bakarsın, "Önümüzdeki on yılın sonunda dünyanın 
en büyük otomobil çöplüğü olmaya aday bir ülke, Ad
riyatik'ten Çin Seddi’ne neyini pazarlayacak?" so
rusunu yöneitiverirler.

Telefonlarına çıkmayıverirler inşanın. "Boşver yahu 
Türk dünyası liderler toplantısı safsatasını" diye omuz' 
silkeleyip-Yeltsin'ih gölgesinde toz olmaya, ortalıkta gö
rünmemeye çalışırlar.

. Beş Türk cumhuriyeti, Rusya ve Ermenistan'la "sal
dırmazlık paktı" imzalamışken, Azerbaycan'a yönelik Er
meni vahşetini durdurmak için "yanlışlıkla birkaç bomba 
atma"yı önerenlerin vizyonuna aldanacak "enayi" mi kal
dı dünyada?..

Eskiden "palavracılık" üzerine "Meşhedi fıkraları" 
anlatılırdı. Rahmetli Ercüment Ekrem Talu ustasıydı bu 
tür edebiyatın, kitaplar yazmıştı. Bizim sağ siyasetçilerin 
ayranı kabardıkça ikide birde. "Adriyatik'ten Çin Sed
di'ne" selâma durmaları, Meşhedi'yi çağrıştırıyor bende.

Fıkra bu ya, Ankara'ya gelmiş Meşhedi. Kızılay'daki 
gökdeleni göstermişler, "Sizde böylesi var mı?" diye 
sormuşlar.

Meşhedi önce bir aşağıdan yukarıya, sonra da yu
karıdan şağıyabakmış, "Ohoooo" demiş,,"bizim Şah'a 
Tahranda yeni bir saray yapılıyor. Öyle yüksek ki, 
ustalardan biri üst katından çekicini düşürdü, ne za
mandır aşağıya yarmadı daha"...

Bizdeki "enflasyon”gibi. Onbeş yıldır düştü düşecek 
diye bekfeşiyoruz. Mübarek, Meşhedinin çekici sanki! Bir 
türlü düşemiyor...

Yerine, tyr gecede "devalüasyon" balyozu indi dar ve 
sabit gelirlinin kafasına...

Top- Başbakan geçenlerde, "Dövizle oynayanın eli 
yanacak" buyurmuştu. Bırakın elinin yanmasını bir yana, 
tam 400 milyarlık bir vurgun daha vurdu döviz oyuncuları. 
Gel gör ki memura emekliye verilen yüzde 15'lik zam, bir 
gecede geri alındı.

Ama devalüasyon ertesi günü PKK'nın "Zeli kampı"nı 
vurmadık mı.?,! "

Hanım, koy tencereye şöyle kallavisinden zeytinyağlı 
bir Zeli dolması, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar olsun!...
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Mahmut Cevher 
SHP Armutlu Basın 
Sözcüsü oldu...

Aktör Mahmut Cevher, 
SHP'Armutlu Belde Teş
kilatı Basın Sözcü zü.oldu.

Yıllardır SHP Armutlu 
Teşkilatında Yönetim Ku
rulu üyeliği yapan Mahmut 
Cevher, yaklaşan se
çimlerin SHP için çok 
önemffi olduğunu vur
gulayarak daha aktif olarak 
partiye hizmet edeceğine 
inandığı için basın söz
cüsü olduğunu söyledi.

SHP Gemlik İlçe Teş- 
kilatı'nın yanında Armutlu 
Belediye Başkanı adayı 
Abdullah' Gencer olduğu 
halde ziyaret eden Aktör

Mahmut Cevher, Ar- 
mutlu'da Sosyaldemokrat 
hareketin başlatıldığını bil- 
direrek, " S o s - 
yaldemokrasinin bittiğini 
öne sürenlere en güzel ce
vabı Armütlu'da halk ve
recektir. Abdullah Genper 
ve SHP belde örgütü ile 
uyum içinde çalışarak, Be
lediye Başkanlıgı'nı ala
cağız" diye iddialı konuştu.

Armutlu Belediye Baş
kan adayı Abdullah Gen
cer de, yıllardır ihmal edi
len beldenin SHP'li Be
lediye ile gerçek 
kavuşacağını öne

Seçil'e yardım kampanyası 
devam ediyor

İş Bankası Gemlik Şubesi 423 350 nolu 
hesaba, yardımda bulundunuz mu? 
.'Seçil yardımlarımızla yaşayacak!

SHP'li bayanlardan 
"Mantı Günü"

SHP Gemlik Kadınlar 
Komisyonu üyeleri ta
rafından düzenlenen Man
tı Günü büyük ilgi gördü.

GemlikBelediye Düğün 
salonu'nda düzenlenen 
Mantı Günü hakkında bir 
açıklama yapan Gemlik 
SHP Kadın Komisyonu 
Başkanı Aysel Nişikli, 
SHP Kadın Komisyonu 
olarak, Gemlikli,bayanları 
bir araya getirerek stres 
atmalarına yardımcrolmak 
istediklerini belirterek, bi-

nü'nün devamının dâ önü
müzdeki günlerde ve daha, 
sonra yapılacağını kay
detti. SHP Kadın Ko
misyonu üyelerinin yanı si
ra Belediye Başkanı Nezih 
Dimili'nin eşi Hülya Dimili, 
SHP Belediye Başkan 
.aday adayı Elif İldan ve 
çok sayıda Gemlikli ba
yanın katıldığı Mantı Gü- 
nü'nde piyanist Sü
leyman'ın şarkılarıyla co
şan hanımlar, hem ka
rınlarını doyurdular, hem

RP'li hanımlardan hasta ziyareti
Kandillerini kutladılar...

Refah Partisi Gemlik İl
çe Kadın Komisyonu üye
leri,. Gemlik Devlet Has
tanesi ve Sosyal Si
gortalar. Kurumu Has
tanesine giderek, yataklı 
hastaları ziyaret etti ve' 
kandillerini kutladı.

RP İlçe Kadın Ko
misyonu Başkanı Eczacı 
Hayrünisa Kökbıyık ve Ko
misyon Yönetim Kurulu ar
kadaşları, Beraat Kandili 
nedeniyle, geçtiğimiz hafta 
içinde Devlet Hastanesi ve

SSK Hastanesi'ne gittiler. 
RP'li hanımların hastaları 
ziyaret ederek "Geçmiş 
olsun" dileğinde bu
lunduğunu bildiren Ko
misyon Başkanı Hayrünisa 
Kökbıyık şunları söyledi:

"Mübarek günde, hem 
hastaları ziyaret ederek 
gönüllerini aldık, hem de 
Kandillerini kutladık. 
Böylece partimizin hasta 
ve düşkünlere olan il
gilerini de belirtmiş ol
duk."

Genel Kurul'a DavetJKüçük Kumla Şükrü Alemdar \İlkokulu ve Öğrencilerini \Koruma Derneği \
Başkanlığından

Derneğimizin yıllık Genel Kurul Toplantısı §
İ 6 Şubat Çarşamba günü saat 20,00'de Okul 
Sal onu'nda.yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci 
toplantı, bir hafta sonra aynı yer ve saatte 
yapılacaktır. . i

Yönetim Kurulu S

GÜNDEM :
1. Yoklama
2. Açılış, divanı seçimi.
3, Saygı duruşu.
4. Yönetim ve Denetleme kurulları 

raporlarının okunması
5. Raporlarıngörüşülerek aklanması.
6. Yeni Yönetim Kurulu .seçimi.
7. Denetleme Kurulu seçimi.
8. Dilek ve istekle/.
9. Kapaînış '

Mehmet Kaptan DP İlçe Başkanı ölüyor

sahibini buldu
Büyük değişim partisi İl

çe Başkanı Mehmet Kap
tan 6 Şubat 1994 günü 
partilerinin kapatılarak, De
mokrat Parti adı altında si
yasi yaşama devam ede
ceklerini tekrarlayarak, 
"Bütün demokratların ye
ni partimize desteklerini 
bekliyoruz" dedi.

Mehmet Kaptan, ga
zetemize yaptığı açık
lamada BDP'nin ka
patılmasından sonra, Gem
lik DP (Demokrat Parti) İlçe 
Başkanı olarak görevini 
sürdüreceğini ve 27 Mart 
günü yapılacak olan yerel 
seçimlere katılacaklarını 
belirterek şöyle konuştu:

"Büyük Değişim Par
tisinin 6 şubat günü ya
pacak olan Olağanüstü 
Kurultayla adı, Demokrat 
Parti olarak de- 
ğiştirelecektir. Böylece 
DP gerçek sahiplerinin 
eline geçmiş olacaktır. 
Artık, DYP ve ANAP, 
DP'nin mirasına sahip çı
kamayacaklardır. Tüm 
eski DP'lilerin ve de
mokratların partimize 
desteğini bekliyoruz."

BDP İlçe Başkanı meh- 
met kaptan kurultayda par
tinin yalnız amblemi ile adı
nın değişeceğini, tüzük ve 
programın ise aynen ka
lacaklarını sözlerine ekledi.

SHPBaşkanadaıı Baki Kütahya:
"Kumh'yi biz kurtaracağız’'

SHP Küçük Kumla Be
lediye Başkan Adayı Baki 
Kütahya, yıllardır beton yı
ğınları arasında kaderine 
terkedilen Küçük Kumla'nın 
kaderinin SHP'li belediye 
ile iyiye doğru değişeceğini 
söyledi. Parti binasında bir 
açıklama yapan, SHP Be
lediye Başkan Adayı Baki 
Kütahya, Küçük Kumla'nın 
Türkiye'nin sayılı tatil bel
delerinden biri olduğunu 
vurgulayarak, bunun iyi de
ğerlendirilmesi ve alt ya

pısıyla çevre temizliğinin 
sağlanması durumunda 
"Küçük Antalya" ola
bileceğini bildirdi.

Baki Kütahya, SHP'nin 
Küçük Kumla'da en güçlü 
par.fi olduğunu vur
gulayarak, seçimlerde, 
1989'da ANAP'la ara
larındaki 300 oyluk farkın 
kapanacağını bildirerek. 
"SHP Küçük Kumla'da 
kazanacak ve Küçük 
Kumla hakettiği hizmeti 
görecektir" dedi.

SHP İl Genel Meclisi aday adayı Şenol atakta...
Armutlu Teşkilatı'na yemek verdi

Sosyaldemokrat Halk
çı Parti İl Genel Meclisi 
aday .adaylarından. Ah
met Şükrü Şenol, ön
seçim öncesi Armutlu 
Belde Teşkilatı- yö
neticilerine ve Belediye 
Başkan Adayı'na yemek 
verdi.

Geçtiğimiz hafta cuma 
günü; İlçe Başkanı Meh

met Parlak ile birlikte Kü
çük Kumla'lı partililerle 
Armutlu'yâ giden İl Genel 
Meclisi aday adayı Ah
met Şükrü Şenol, Menzil 
Restorant'tâ yapılan ye
mekte, delegelere İl Ge
nel Meclisi üyesi seçildiği 
taktirde yapacağı ça
lışmaları hakkında bilgi 
verdi ve destek istedi.

Muhtar adayları belli oluyor...
Nizamettin Çetin 

Bahkpazarı’na aday
'27 Mart’ yerel se

çimlerinde Mahalle Muh
tarlığına aday olanlar tek 
tek ortaya çıkmaya baş
ladı, .

Geçtiğimiz- hafta Kay
han Mahallesi Muhtarlığı 
için Haşan Özler ve Or
han Malgılıç'ın adaylığını 
açıklamalarından sonra, 
bu hafta da Bahkpazarı 
Mahallesi Muhtarlığı'için 
de Emekli İfaiyeci Ni
zamettin Çetin, "Ben de 
adayım" dedi.

Gemlik Belediye İt

faiye Teşkilatı'nda 25 yıl 
hizmet yaptığını söyleyen 
Çetin, "Mahalle halkının 
ve arkadaşlarımın isteği 
üzerine, Muhtarlığa 
adaylığımı koyuyorum.
Bahkpazarı Ma
hallesinin sorunlarını' 
yakınen biliyorum.. Bu 
sorunları çözmeye ada
yım. Mahalleli 27 
Mart'ta bana oyunu ve
rirse, Bahkpazarı Ma
hallesini örnek hale ge
tireceğim." şeklinde ko
nuştu.

Tel. 3617256 GEMLİK

Orhangazi Caddesi, 
Mercan Sokak, 

Bayraktar Apartman 
altında.

Depo ve iş yeri olar*4 
kullanılabilir.

SATILIK DEPO



Sayfa 3

Seçil'e yardım eli
2.5 yaşındayakalandığı 

Siroz hastalığının pen
çesinde kıvranan 13 ya
şındaki Seçil. Kara'nın 
ABD'de yapılacak olan Ka
raciğer nakli ameliyatı için 
gerekli olan 300 bin dolar, 
yaklaşık 5.5 milyar liranın 
toplanabilmesi için baş
latılan kampanya aralıksız 
devam ediyor.

Baba İbrahim Karat 
Gemlik İş Bankası Şubesi 
423350 nolu hesaba aç
tırılan kampanyaya şu ana 
kadar 56 milyon liralık yar
dımda bulunulduğunu be
lirterek, Gemlik'ti işa
damlarından da önemli de
recede yardım sözü al
dıklarını vurguladı. İbrahim 
Kara, elinde avucunda ne 
varsa sattığını, tek umu
dunun halktan toplanacak 
paralarla, devlet bü
yüklerinin olduğunu söyledi.

Kızının yaşayabilmesi 
için gerekti yardımın ya
pılacağına dair DYP Grup- 
Başkanvekili Turhan Ta- 
yan'dan söz aldığını bil
diren İbrahim Kara, "Gös
terilen ilgi beni ve kızımı 
umutlandırıyor. Şimdi, tek 
dileğimiz, devletin bu işe 
bir ân önce sahip çık
ması; Kızımın her geçen

gün eriyip tükenmesi biz- 
leri de bitiriyor. Bir an 
önce sağlığına ka
vuşursa, dünyalar bizim, 
olacak" dedi.

Öte yandan, Seçil'i bir 
an bile olsun yalnız bı
rakmayan ilkokul ar
kadaşları da kendi ara
larında bir kampanya baş
latarak, Seçil'in kur
tarılmasına katkıda bu
lunuyorlar. Konuyla ilgili- 
olarak açıklama yapan Se
çil Kara'nın ilkokul- öğ
retmeni, aynı zamanda 
Eğit-Sen Şube Başkanı Ab
dullah Çelik, Kaymakamlık 
izni ile bastırılan yardım 
makbuzlarını ilkokul ar
kadaşlarına vererek, yar- 
d ı m a katkıda b u - 
lunduklarını belirterek, "Se- 
çil'le 5 yıl birlikte olduk. 
Başarılı bir öğrencim idi. 
Kendisi istikbal va- 
dediyordu.

Ancak, hastalığa ya
kalanınca okulu bırakmak 
zorunda kaldı. Şimdi tek 
dileğimiz, 'bir an önce 
sağlığına kavuşarak, ar
kadaşlarıyla birlikte okul 
sıralarını doldurması, bu 
konuda devlet bü
yüklerine de büyük gö
revler düşüyor." dedi.

Tarım Müdürlüğü, etkinliklerine devam ediyor

Muratoba Köyü'nde 
arıcılık kursu...

SON NOKTA
İlçe Tarım Müdürlüğü 

tarafıhndân Muratoba Kö
yü'nde açılan Arıcılık Kur
su, büyük ilgi gördü.

23 Kursiyerin katıldığı 
Arıcılık Kursu 1 hafta sü
reyle devam edecek.

Günde 4 saat olarak 
uygulamalı yapılacak olan 
kursta, kursiyerlere arı sü
tü yararları, arı sağlığı, ba
lın önemi, mevsimlik ba
kımlar ve oğul alma yön
temleri gibi pratik arı ye
tiştiriciliği öğretilecek.

İlçe Tarım Mü- 
dürlügü'nde görevli Tahsin 
Kaya ve Murat Çömez ta-

rafından verilen, kurs hakj- 
kında konuşan İlçe Tarırâ 
Müdürlüğü yetkilileri, kur
sun amacının bölgede arı
cılığı geliştirip, bal üre
timine katkıda bulunmak 
olduğunu belirterek, mev
simlere göre uygun olarak 
seçilen pilot bölgelerde 
kursun devam edeceğini 
söylediler. İlçe Tarım Mü
dürlüğü yetkilileri, kurs so
nunda kursiyerlere başarı 
sertifikası verileceğini be
lirterek, arıcılığın yanı sıra 
diğer branşlarda da eği
time eğileceklerini bil-: 
dirdiler.

ÇIRAK ARANIYOR
Ofset tesislerimizde Matbaacı ve Ofset 
Yardımcısı olarak yetiştirilmek üzere 

çıraklar aranıyor.
Körfez OFSET

Gazhane Cd. Beceren Apt. altı- GEMLİK 
(OTO FİKRET yanı)

KONGRE İLANI
SINIRLI SORUMLU ARKADAŞLAR YAPI 

KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin Olağan Genel Kurulu 13 Şubat 1994 günü saat 10.00'da Gürle İş hanı Kat 2 No. 81 
numaradaki kendi yazıhanemizde yapılacaktır.

Ekseriyet sağlanamadığı taktirde, toplantı 20 Şubat 1994 günü aynı saat ve tarihte, aynı yerde ya-
pılacaktır.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
11 Açılış.
2. Saygı duruşu.
•3. Divan Başkanlığıseçimi.
4. Çalışma raporunun okunması.
5. Denetleme Kurumu raporunun okunması. ;
6. Müteahit firma ile feshi edilen sözleşme hakkında açıklayıcı bilgiler ve Yönetim Kurulu ile Denetleme ku
rulu raporlarının ibrası.
7. İnşaatın gelecekte hangi şartlarda imalatı, ihalesi nasıl yapılacağı, taşeron usulü yapım, kaba inşaat ha- 
lindeön dairelerin üyelere veya müteahhite satımı, üye kaydı ile kendi tasarrufları yapımı, banka kredileri 
.ileyapıma devam edilmesi, toplu konut kredileri ile inşaatın devam ettirilmesi, kat karşılığı ihale edilerek, 
inşaatların, bitirilmesi usulleri.
8. İnşaat yeni sözleşmenin yapımı ve müteahit seçimi, ihale açma yetkilerinin Yönetim kunilu'na*verilmesi.
9. Konut Yapı Kooperatifi ana sözleşme maddesi 49 ve 57. maddelerin görüşülmesi
10. Yönetim Kurulu seçimi.
11. Denetim Kurulu seçimi.
12. Dilek ve temenniler ile kapanış.

DYP'de sürpriz
Cemal KIRGIZ I

Aslında Sah'nın gelişi, pazartesi gününden belliydi...
Bütün kitle partilerinin müzmin hastalığı olan ben- 

merkezcilik DYP'de de başgöstermişti.
Siyasete bulaşan kişi, yıllarını, emeğini, parasını bu H 

işe harcadığı zaman, haklı olarak kendini partisinin üst | 
kademelerinde görmek ister. Ama bu çoğu zaman ki- 1 
şilerin kendi görüşleri doğrultusunda değil, İlçe ve II ör- | 
götlerinin ve Genel Merkez'deki yetkili kişilerin ortak ka- I 
radarıyla alınan seçim sistemiyle olur.

İktidar ortağı DYP'nin İlçe Merkezi'nde de öyle ol- I 
muştu. Parti, merkez karar organlarınca, delege bazında 
önseçim yapma kararı almış, son müracaat tarihi olarak t 
da 21 Ocak günü belirlemişti...

Son gün, partiden basına yapılan açıklamada, Be- I 
lediye Başkanhğı'na 2, İl Genel Meclisi'ne 8, Belediye 
Meclisi'ne de 35 kişi müracaatını yapmış, 25 Ocak'ta ya
pılacak olan önseçim için kulis çalışmalarını hız- 1 
landırmıştı.

Ancak, seçime 24 saatten daha az bir süre kala, Yö- j 
netim Kurulu üyeleri Sümer Atasoy ve Mehmet Avcı, parti I 
binasında direk olarak kontenjan adayı olmak istediklerini 
bildiriyorlardı. Bu istekleri, Yönetim Kurulunca büyük tep
ki görüyordu. Öyle ya, Belediye. Başkanlığı, İl Genel Mec
lisi ve Belediye Meclisi üyeliği için aday olmak isteyenler, 
partiye paralarını yatırarak aday olmuşlar. Kararı de
legeye bırakmamışlardı... Şimdi durup dururken bu uya- : 
nıklığın ne gereği vardı?.. ■

Neyse, bu tartışmalı ortam devam edince, İl Genel 
Meclisi adaylarından Yavuz Alemdar ile Belediye Meclis 
adaylarından aralarında Mahmut Solaksubaşı ve Peyami 
Çağlar'ın da bulunduğu 7 kişi adaylıklarını geri çe
kiyorlardı.
' Sonuçta, yaklaşık bir yıl önce İlçe Kongresi'nde, kar
şısında büyük zafer kazandıkları Abdullah Yenice ve gru
buna, aralarındaki sürtüşme nedeniyle büyük, bir avantaj 
veriyorlardı.

Bu sürtüşme, delegeleri de etkiliyor, Çalışmalarını 
kendi bürosunda büyük bir titizlikle yürüten Abdullah Ye
nice, sonuçta İlçe Başkanı yüksel Yıldırım ise, kendi yö
netim kurulunun ikiye bölünmesinin sıkıntısını İl Genel 
Meclisi listesi dışında kalarak görüyordu...

Belediye Meclisi'nde ise, DYP'nin Yönetim Kurulu ilk 
10'a sadece 3 kişiyi sokabilirken, eski yönetim üs
tünlüğünü burada da gösteriyor, ilk 10'un 7'sini elde edi
yorlardı.

Seçimlerden sonra DYP İlçe Teşkilatı'nda hava ka- 
rarmasa, bu olayları siyasetin cilveleri olarak al
gılayabilirdik ama, kazın ayağı görüldüğü gibi olmuyordu. 
Birbirlerine ne olursa olsun, sıkı sıkıya bağlandığını bil
diğimiz DYP fertlerinin, önseçim sonrası yaptığı suç
lamalar, henüz basında çıkmış değil.
v Biz, bu suçlamaları, önseçim oylarının stresine bağ
lıyoruz. Ancak, yetkili ağızlardan olmamasına rağmen, 
partiden istifa eden delege ve üye sayısının 25'lere yük
seldiğini duyuyoruz...

Bugün iktidarda olmanın yıpranmışlığı yüzünden se
çimlerde başarılı olmaya en çok ihtiyacı olan ve mec
buriyeti olan partilerin başında DYP gelmektedir. Bu yüz
den geçiş döneminde seçimlere 55 gün kala tüm 
DYP'lilerin iyi düşünüp, doğru karar vermeleri gerekir.

Bize göre, kamuoyunda gittikçe yaygınlaşan "DYP ka
rıştı, DYP dağılma noktasında" gibi düşüncelerin da
ğıtılması ve istifa olaylarının aydınlatılması için, İlçe Baş
kanı Yüksel Yıldırım ile Abdullah Yenice'nin ortak basın 
toplantısı düzenlemeleri en hayırlısı olur.

Bu toplantıda çıkacak tablo, işte o zaman seçim so
nuçlarının sürpriz' olmadığını ve siyâsi 'platformda de
mokratik bir netice olduğunu ortaya koyar.

DYP kişilerin değil, kitlelerin partisidir. Unu-

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden aldığım, nüfus 

cüzdanımı ve Gemlik Trafik Şube Müdürlüğü'nden 
• . aldığım sürücü ehliyetimi kaybettim.

Hükümsüzdür.
Tamer DALKILIÇ

KÖRFEZ OFSET

Renkli Baskı.
e ...Afiş, Broşür 

i-EJ İlanı, Poster,: rFa k vim. 
Dergi, Kitap,

Matbu Evrak... hhii
Gazhane Cd. Beceren Apt. altı, GEMLİK: •: 

TEL. 5131797-5134797

7983

Sosyaldemok 
rat Halkçı 

Parti'nin Pa-
zar günü ya- 

pılan ön- f
seçimlerinde 

İl Genel
Meclisi aday 
adaylığı için 
oy kullanan | 

delegelerden, 
şahsıma oy 

veren ve ver
meyenlere te

şekkür ede
rim.

Ahmet Savaş
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Besi w. ve cam boyama konusunda hiçbir eğitim al- 
liŞ$iijfğlnı ifade eden Beyhan Kefeli, seramik sa- 
fiaf^isı Afet Erengezgin'den 1.5 yıl boyunca eğitim 
aldığını kaydederek, ilk sergisini de 1980 yılında 
"Yılın sanatçısı" seçilen merhum Meliha Koksal ile 
Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açtığını söyledi.

Beyhân Kefeli'nin re
sim, cam boyama ve se

ramikten oluşan ilk kişisel 
sergisi, sanat severlerin iz
lenimine sunuldu. Sanatçı, 
yağlıboya, suluboya, cam, 

ipek üzerine boya, ka
rakalem Ve seramik eser

lerini içeren tüm ça
lışmalarının salt kendi gö
müşünden meydana gel- 
. ' diğini söyledi. Kefeli, 

• seramik sanatçısı Afet 
Erengezgin'den 1.5 yıl bo
yunda, seramik eğitimi al

dığını ifade etti.

Osmangazi Belediyesi 
Sanat Galerisi'nde açılan 
sergi, davetliler tarafından 
büyük ilgi gördü. Sergide, 
42 yağlıboya, 9 desen ça
lışması resmin yer aldığını 
kaydeden Kefeli, bundan 
sonraki çalışmalarında re
sim ve heykel üzerinde du
racağını dile getirdi. Klasik 
çalıştığını bildiren sanatçı, 
doğayı çok sevdiğini vur- > 
gulayarak, "Eserlerimde, 
doğadaki ışığı ya
kalamaya çalışıyorum." 
şeklinde konuştu.

Y. Cesur'un 
3. sergisi

TÜ Edirne Eğitim Yük
sekokulu mezunu Yaşar 
Cesur, 3. kişisel sergisini 
açtı. Resimlerinde kırsal 
kesim ile tabiatı konu edin
diğini belirten Cesur, ça
lışmalarını deformasyon 
(şekilleri bozma) tarzında 
yaptığını ifade etti. Bir 
ağacı, kayayı insan gibi çi
zeri sanatçı, eserlerini 
1987 yılından bu yana ha
zırladığını kaydetti. Ak- 
bank Sanat Galerisi'nde iz
lenime açılan sergide, de
sen; yağlıboya ve su
luboyadan meydana gelen 
toplam 70 resim yer alıyor. 
Çok sayıda davetlinin ka
tıldığı sergi, 2 Şubat'a deK 
izlenebilecek.

Şampiyoduga B adım kaldı
Gruplarındaki şam

piyonluk sön maçta be
lirlenecek olan Gemlikspor, 
geçtiğimiz hafta erteleme 
maçında Batı Trakya'yı 3-0 
yendikten sonra, Yıl- 
dırımspor'u da Pazar günü 
2-0 yenerek, rakibi kendi sa
hasında yenmesi veya be
raberliği halinde şampiyon 
olacak.

. 9 Ocak günü Gemlik sa
hasında oynanılacak olan 
Gemlikspor Batı Trakya ma
çının orta saha hakemi ta
rafından güvenlik yetersizliği 
gerekçesiyle ertelenen kar
şılaşma, geçtiğimiz hafta 
Çarşamba günü yapıldı. Ra
kibini üstün bir oyun ile 3-0 
yenen Gemlikspor, Pazar 
günü de Yıldırımspor'u güzel

bir oyun ile 2-0 yenince, 
gözler Bursa'da Renospor ile 
yapılacak şampiyonluk, ma
çına kaldı.

Gemlikspor Kulübü Baş
kanı Mahir Gencer, Re- 
nospor'un son maçında be
rabere kaldığından dolayı, 
Gemlikspor'un puan olarak 
öne çıktığım ve avantajlı du
ruma geldiğini belirterek, 
şunları söyledi:

"Uç yıldan beri kar
şımıza çıkan en büyük 
avantajı yakaladık. Bunu 
iyi değerlendirmek zo
rundayız. Son iki kar
şılaşmada takımımızın gü
zel oyun çıkarması ve al
dığı galibiyetler bizi ve se
yircimizi memnun bıraktı.' 
Önümüzdeki pazar günü

yapılacak Renospor kar
şılaşmasını kazandığımız 
veya berabere kal
dığımızda, grup şam
piyonu olacağız.

Genç sporcu kar
deşlerimize güveniyorum. 
Gemlik'in yıllardır özlemle 
beklediği 'bir şam
piyonluğu bizlere tat
tıracaklarına inanıyorum. 
Gemliklilerden de şam
piyonluk maçımız için des
tek bekliyorum. Kar
şılaşmaya çok‘sayıda ta
raftar götürmeyi istiyoruz. 
Bunun için minibüs ve oto
büsler kiraladık: Tüm ta
raftarlarımızı maça bek
liyoruz. Şampiyonluk hak
kımız ve biz onu elde ede
ceğiz."
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Büyükheyecan
MHP Başkan Adayı
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[ İlçe'nin tek yeşil sa
hasında düzenlenen Cen
tilmenlik Futbol Turnuvası 
karşılaşmaları, büyük bir 
heyecanla devam ediyor.

Futbolseverlerin ilgisini 
çeken Centilmenlik Tur
nuvasına iki grup halinde 8 
takımın katıldığı öğrenildi.

A Grubu'nda Tunca Mo
bilya,: Doğu Spor, Güler 
Kent, Radyo 24, Bizim 
Ocak, Yaprak Kent, A- Ta
kımı, Gençlerbirliği; B Gru
bu'nda ise Sürücü Kursu, 
Genç Çizgi, Polat Kar
deşler, Doğu Karadeniz, , 
Esnaf Spor, Etçiler Spor, 
-Etçiler Otomotif, Sakarya- 
2, Ataköy Spor takımları 
yer alıyor.

Çarşamba ve Perşembe 
günleri saat 20.00'de baş
layan karşılaşmalarda şu 
sonuçlar alındı:

A GRUBU
1- Tunca Mobilya.... 14

Gençlerbirliği...
2- Doğuspor........

A. Takımı........
3- Radyo 24........

Bizim Ocak......
4- Güler Kent........

Yaprak Kent....
BGRUBU

1- Sürücü Kursu...
Ataköy Spor....

4 
.9
4 
6
3 
8
3

7 
1

2- Polat Kardeşler....5
EtçilerOtomotif....4

3- Doğu Karadeniz... 3
Esnaf Spor.

4- Genç Çizgi.
Sakarya.....

.2 
8 
6.

Turnuva Komite Baş
kanı Selahattin Ulaş, kar
şılaşmaların turnuvanın 
adına yakışır bir şekilde de
vam ettiğini, sporseverleri 
yeşil sahaya beklediklerini 
söyledi.

MHP İlçe Belediye Baş
kan adayı Yüksek Maden 
Mühendisi Zeki Saral ola
rak açıklandı.

Önceki gün, MHP İlçe 
binasında II Başkanı İb
rahim Kurtbey'in de ka
tıldığı basın toplantısıyla 
adaylığı açıklanan Zeki 
Saral, yaptığı açıklamada, 
en .iyi, en temiz, en dürüst 
ve en çalışkan kadroların 
MHP'de olduğunu be
lirterek, diğer partilerin par
mak kaldırmaktan başka 
işe yaramayan adaylığı 
Meclise soktuğunu öne sü
rerek, seçmenlerin MHP'ye. 
oy vermesi gerektiğini bil
diren Saral, "Biz ger
çekten hizmet yapmak 
için kadromuzla, ör
gütümüzle birlikte ada
yız''dedi.

İl Başkanı İbrahim Kurt
bey de, MHP'nin Türk mil
liyetçilerinin partisi ol
duğunu belirterek, "Diğer 
partilerde de «Türk mil
liyetçileri var. o par-

W 
tihlerin başındakiler, tam 
Türk milliyetçisi değil. 
Bizim diğer partilerdeki 
Türk milliyetçilerine çağ
rımız şudur:

Ya partilerin başına 
gelin, ya da MHP'ye ge
lin" dedi.

Diğer parti Belediye 
Bâşkanlarını yolsuzluk ba
taklarına saplanarak, gö
revlerinden- uzak
laştırılmalarına rağmen, 
mevcut 57 Belediye'ye sa
hip MHP'li Belediye Baş- 
kanları'nın hiç birinin gö
revden alınmadığını söy
leyen İl Başkanı. Kurtbey, 
en iyi' idare örneğini 
MHP'lilefin sergilediğini 
vurguladı. ■■

MHP İlçe Başkanı Fahri 
Çakmak da, MHP'ye Gem
lik RP'den 18, DYP'den 16, 
ANAP'tan 9, DSP'den 2, 
SHP ve DP'den de 1 ki
şinin geçtiğini, bu sayının 
Armutlu'da 139, Umur- 
bey'de 183 olduğunu bil
dirdi.

DYP'de şok
Baş tarafı 1. sayfada

Salı günü ise, yapılan önseçim sonrası Yönetim'den 1 
aday adayı olan Seyhan Aydın'in 19. sıraya, di- g 
ğerlerinin ise seçilemeyecek yerlere gelmeleri, DYP'de 1 
Salı günü şokunu yarattı.

DYP'deki bu şok seçimlere 53 gün kala, zor at- S 
■atılacağa benziyor.

İki aday adayı ile başkanlık yarışına giren partide, g 
seçimlerin sonucu belliydi. Beklenen oldu, Mehmet Tur- g 
gut,,açık farkla adaylığı kazandı.

Mehmet Turgut, 27 Mart yerel seçimlerine ön- 1 
seçimden çıkan mevcut tablo ile katılacak.

Anlaşılan, Turgut'un işi zor...
Parti içinde istifa edenlerle, seçilme şansı az olanlar 

yarın propaganda çalışmalarına katılmaz, Başkan ada
yına karşı olanlar, da oylarını başka yönde kullanırlarsa, 
vay! Mehmet Turgut'un başına geleceklere!...

Nereden bakılırsa bakılsın, önseçim DYP'de dep
rem yarattı. Bu depremin nasıl durulacağını önü
müzdeki günlerde hep birlikte izleyeceğiz...

T.C.
Gemlik İcra Dairesi
Dosya No. 1991/433. T. ~ .

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılmasına karar yerilen gayfimenkulün cinsi, 
kıymeti, adedi, evsafı:

Gemlik tapu sicilinin Pafta: 26, sahife: 5964 ve 
parsel: 5036 da kayıtlı 876 m2 miktarındaki arsa 
üzerine inşaâ edilen Gemlik Küçük Kumla Köyü Sa- 
nincir mevkiinde kain tapu sicilinde kat irtifakı ha
lindeki kargir apartmanın (24) bağımsız bülüm sıra 
nolu 38/1064 arsa paylı yazlık meskenin 1. giriş ko
ridoru, 1. salon ve salona bitişik mutfak, 2 yatak oda
sı ve banyo ile balkonu bulunan yazlık meskenin 
elektrik ve suyu mevcut olup bilirkişi tarafından 
80.000.000. TL. kıymet taktir edilmiştir.

Taşınmaz açık artırma süretiyle satışa çı
karılmıştır.

kıymetin %20'si nişbetinde pey akçesi veya bu miktar 
kadar njilli bir bankanın teminat mektubunu ver^ 
meleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı is
tediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 
Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları 
alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden öde
nir. K.D. Vergisi alıcıya aittir..

, 3 _ İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) 
bu gayrimenkul üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve 

• masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on- 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
taktirde hakİarı tapu sicili ile sabit olmadıkça pay
laşmadan hariç bırakılacaklardır.

Sosyaldemokrat Halkçı Parti'de de beklenen oldu. 
Önceki gün yapılan önseçimlerde Nazım Bayrak, Be
lediye Başkan Aday! seçildi.

Parti örgütünde çok yeni bir isim olan ikinci aday Elif 
İldan'ın kısa zamanda delege ile kurduğu diyalog so
nucu, 75 oy alması ise büyük başarı.

SHP'de önseçim DYP'de olduğu gibi şok yaratmadı.
SHP'liler bu yönden şanslılar. SHP'lilerin bir şansı 

da Belediye Meclisi'nde birinci sırada Gül Buçukoğlu gi
bi partisine uzun yıllar Kadın Komisyonlarımda hizmet 
etmiş, sevilen bir kişiyi getirmiş olması.

Belki de, 27 mart yerel seçimlerinde n sonra çıkacak 
tabloda, meclisin tek bayan üyesi olacak Gül Bu
çukoğlu...

Belediye Başkan adaylarını açıklayan bir diğer parti1 
.de MHP. 1980 sonrası Alahattin Uzunkaya'nın Baş
kanlığı için koşturan, daha sonra da ANAP kad
rolarında yer alan Zeki Sararın yuvasına, yani öğ
rencilik yıllarında mücadelesini verdiği MHP'ye dönmesi 
de bence süpriz değil...

27 Mart'a bir buçuk ay kala Gemlik'te siyaset iyice 
renklenmeye başladı. Bundan sonra adayları er mey
danlarında birlikte izleyceğiz.

Satış şartları:
1 — Satış 8/ 3/ 1994 Sah gün saat 10.30'dan 

10.50'ye kadar Gemlik İcra Müdürlüğü'nde açık ar
tırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacakların varsa 
alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, 
en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyle 18/ 
3/ 1994 Cüma günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar 
elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın ta- 
ahüdü saklı kalmak üzere artırma ilânında gösterilen 
müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu 
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen 
kıymketinin %40'ını bulması ve satış isteyenin ala
cağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla ol
ması ve bundan bhşka, paraya çevirme ve pay
laştırma masraflarını geçmesi'lazımdır. Böyle fazla 
bedelle alıcı çıkmazsa, satış talebi düşecektir.

4 — İhaleye' katılıp daha sonra ihale bedelini ya
tırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm 
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale be
deli, arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca 
temerrüt faiziridep müteselsilen mesul olacaklardır. 
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kal
maksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

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

6 — Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş 
ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 1991/ 433. T. sayılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olu-

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen

nur.
(İc, İf. K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak 
hakkı sahipleri de dahildir. İcra Müdürü

f *

\ Kongre'ye Davet
Azot Sanayi Çalışanları

Çocuk Bakım Evi Koruma
ve Yaşatma Demeği |

Başkanlığından £
g Derneğimizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı g 
| 19 .Şubat günü saat 14.00'de Gemlik Gübre Sanayi 
| Site Gazinosu Oturma salönu'nda yapılacaktır.
9 Çoğunluk sağlanamadığı taktirde, ikinci toplantı, 9
9 bir hafta sonra, 26 Şubat günü aynı yer ve saatte s 

yapılacaktır. 9
Tüm üyelerimize duyurulur,

Yönetim Kurulu
GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama
2. Divan Başkanlığı seçimi.
3. Saygı duruşu.
4. Çalışma ve hesap raporlarının 

okunması.
5. Denetim Kurulu aporlarınının 

okunması.
6. Raporların tartışılması.
7. Yönetim Kurulu'nun aklanması.
8. Yönetim ve Denetim kurullarının 

seçimi.
9, Dilekler, öneriler, bildiriler.

10. Kapanış.
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Turgut D YP'nin, BayrakSHP'ninadayı
Sİ 27 Mart günü ^yapılacak yerel seçimlerde, seçimlere nuçlaoyla şoltu getirdi. Hüseyin Kozlu'nun 184 oy, Aydın Erenoğlu'nun 155 oy
m ^ Katılacak siyası partilerin Belediye Başkan adaylarının buyuk -> 1 ■ > a

Iroöunluğu belli oldu. Geçtiğimiz hafta yapılan önseçimlerde
ÎiİEyP’nin •
laKkj. | İkazım Bayrak seçildi. MHP ise Belediye Başkan adayını Mü- 

heahhit Zeki Saral olarak açıkladı.
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adayı Mehmet Turgut olurken, SHP'nin adayı ise

| Doğru Yol Partisi, geçtiğimiz hafta Belediye Başkanlığı, İl 
Genel Meclis üyeliği ve Belediye Meclis üyelikleri için Be- 
lediye Düğün Salonu'nda önseçim yaptı.
| Salı günü yapılan önseçimden bir gün önce, DYP Yönetim 
I Kurulu üyelerinden büyük bir bölümü anlaşmazlık üzerine lis- 
|teden çekilirken, kriz yaşanmaya başladı.
■ Sümer Atasoy ve Mehmet Avcı'nın kontenjana gösterilme 

Listemi üzerine çıkan tartışmalar sonucu, Mahmut So- 
flaksubaşı, Abdullah Güler, Peyami Çağlar, Nafiz Öksüz, Sa- 

dullah Uçan, Ahmet Atalar ve Mustafa Malgılıç toplu olarak 
Belediye Meclis üyeliği aday adaylığından istifa ettiler.
■ Önseçim öncesi yaşanan bu kriz, ertesi gün seçim so-

nuçlarıyla ş<
YÖNETİM ELENDİ
Solaksubaşı grubunun Belediye Meclis üyelikleri aday 

adaylıklarından, Yavuz Alemdar'ın da İl Genel Meclisi aday 
adaylığından çekilmesi, parti içi muhalefetini güçlendirdi.

. Eski İlçe Başkanı Abdullah Yenice grubu, önseçim sabahı 
hızlı bir kulis başlattı.

İl yöneticilerinin gözetiminde saat 10.000'dan 17.00'a de
ğin yapılan önseçimlerde, önce köy delegelerine py kul
landırıldı.

Belediye Başkanlığı için 235 delegenirr1Ş3'ünden oy alan 
Mehmet Turgut, Belediye Başkan adayı olurken, rakibi İnşaat 
Mühendisi Ösman Doğan ancak 25 oy alabildi.

Başkanlık seçimlerinden sonra, İl Genel Meclisi Sandığı 
açıldı. Asıl süpriz burada yaşandı. >

418 delegenin oy kullandığı İl Genel Meclisi seçimlerinde, 
304 oyla Abdullah Yenice birinci sırayı, 188 oyla Ahmet Bağcı 
ikinci sırayı, 187 oyla Av. Gökhan Taylan ise üçüncü sırayı al
dı.

Hüseyin Kozlu'nun 184 oy, Aydın Erenoğlu'nun 155 oy 
aldığı seçimlerde, İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım'a 150 oy ve
rilirken, Mehmet Çakar 121 oy alarak liste dışı kaldı.

İl Genel Meclısi'nde İlçe Başkanı Yüksel Yıldırım'ın se-
çilemiyecek bir yere gelme şokundan sonra ikinci "şok", Be
lediye Meclisi listelerinde yaşandı.

Belediye Meclisi seçimlerine ait sandık dökümü yapılırken,, 
bugünkü yönetimde bulunan tanınmış isimlerin delegeler ta
rafından dışlandığı gözlendi. Sayım bittiğinde,, görülen tabip 
şöy leydi:

Nurettin Bay (160 oy), Osman Sal (153 oy),. Mehmet Bay
raktar (148 oy), Kadir Özaydın (137 oy), Ali Acar (134 oy); Er
han Öksüz (132 oy), İhsan Ateşli (120 oy), Mehmet Çakır 
(118 oy), Hayati Gençoğlu ve Yüksel Kaynak ise 117'şer oy 
aldılar.

Gençlik Komisyonu Başkanı Utkıran görevinden istifa etti

İGemlik DYP'de Çalkantılı günler
Cemal KIRGIZ- Geç

tiğimiz Salı günü yapılan ön
seçim sonrasında sıkıntılı 
günler geçiren DYP Gemlik 
İlçe örgütünde ilk çatlak 
Gençlik Komisyonlarında ol- 

!du. Komisyon Başkanı Mus
tafa Utkıran, Belediye Mec- 
lisi'ne aday, olduğunu ancak 
seçilemediğini belirterek, 
'"Gemlik'te bulunan her
kese kendimi tanıttım, an
cak DYP'li delegelere ba
nlamamışım. Bu yüzden 
görevimden istifa edi
yorum" dedi.

Parti önseçimi öncesinde

İl Genel meclisi için 8, Be
lediye Meclisi için de 35 aday 
adayının bulunduğu DYP'de, 
önseçimden bir gün önce, 
Yönetim Kurulu üyeleri Sü
mer Atasoy ve Mehmet Av- 
cı'nın kontenjana girmek is
temelerine tepki gösteren İl 
Genel Meclisi aday adayı Ya
vuz Alemdar ile Belediye 
Meclisi adayları Mahmut So- 
laksubaşı, Abdullah Güler, 
Peyâmi Çağlar, Nazif Öksüz, 
Sadullah Uçan ve Ahmet 
Atalar, aday adaylıklarını geri 
çekmeleriyle başlayan sı
kıntı, önseçimde İl Genel

Meclisi ve Belediye Mec- 
lisi'ne adaylıklarını koyan İlçe 
Başkanı Yüksel Yıldırım ve 
grubuna patladı.

Önseçimde, eski İlçe Baş
kanı Abdullah Yenice ve gru
bunun zaferle çıkması, Gem
lik DYP'de istifaları da gün
deme getirdi. Şu ana kadar 
henüz :sayısı.. açık
lanamamışına rağmen, par
tiden istifaların'10'a ulaştığı 
bildirilirken, bu sayının art
ması ya da durdurulması, 
Yıldırım ve Yenice grubunun 
bir araya gelerek, mu
tabakata varmalarına/ bağlı

görülüyor. Öte yandan, parti
delegelerine büyük suç-
'lamalarla Gençlik 
mjsyonlarr.ndaki

Ko 
gö

reylerinden istifa eden Mus
tafa Utkıran, partide ça
lışanın değil, elleri cebinde 
bir kenarda durarak, herkese 
boyun eğen dalkavukların, el 
üstünde tutulmasının ken
disini kahrettiğini . vur
gulayarak, "Bundan sonra 
delegelere söyleyeceğim 
tek şey, ellerine verilen nu
maralı kâğıtlara değil, par
tiye yararlı isimlere bak
maları." şeklinde konuştu.

ANAP'tan beldelere çıkartma
.ANAP İlçe Teşkilatı Yö- çe Başkanı Faruk Güzel, resiyle örnek bir belde ola- SHP için kötü bir yıl ola-ANAP İlçe Teşkilatı Yö-

netim Kurulu üyelerinin Kur
şunlu, Armutlu, ve Küçük 
Kumla'ya yaptıkları çı
karmaya, Bursa Milletvekili 
Mehmet Gedik de katıldı.

Cumartesi günü ANAP 
Bursa Milletvekili Mehmet 
Gedik ve İlçe Başkanı Faruk 
Güzel ile Belediye Başkan 
Adayı Nurettin Avcı, Belde'ye 
giderek binanın açılışını yap
tılar.

Belde'de düzenlenen tö
rende bir konuşma yapan İl-

çe Başkanı Faruk Güzel,
ANAP?) 1991 yılı Genel Se
çimlerinde Gemlik'te birinci - 
parti olduğunu vurgulayarak, 
1994 yerel seçimlerinde , de 
birinci çıkacaklarını iddia etti.

ANAP. Kurşunlu Belediye 
Başkan Adayı Şükrü Kaya 
Dalkılıç da, yaptığı ko
nuşmada, Kurşunlu'nun yeni 
Belde olma sürecine girdiğini 
ve ilk imtihandan başarıyla 
çıkma mecburiyetinde ol
duğunu bildirerek, Kur
şunlu'nun imarıyla, çev-

cağını söyledi. Dalkılıç, "Kur-* 
şunlu'da yeşil, ANAP'lı Be
lediye ile korunacaktır. 
Kurşunlu, Çınarcık, Yalova, 
Küçük Kumla ol
mayacaktır. Herşeyiyle ör
nek bir Belediye olmak için 
gerekli kadro ANAP'ta var
dır.” dedi.

ANAP Bursa Milletvekili 
Mehmet Gedik de, DYP, 
SHP koalisyonunun Mart se
çimlerinde sona ereceğini 
öne sürerek, "1994 DYP ve

çaktır. Seçim sonrasında 
partilerin Merkez Sağ'da .ve 
Sol'da tek parti yönelişine 
gideceklerini umuyoruz. 
Yalnız şuna dikkat etmek 
gerekir: Türkiye'yi 2 binli 
yıllara taşıyacak olan çağ
daş kadro ANAP'tadır." di
ye konuştu.

ANAP İ|çe Örgütü, dah,a 
sonra Küçpk kûmla ve Ar- 
mutlu'ya giderek Belediye 
Başkanları Eşref Güre ve ce
lal Göç'ü ziyaret ettiler.

Belediye Encümen Üyesi Seyhan Aydın liste dişi kalarak 
18. oldu.

■ Doğru Yol Partisi'nde önseçim şoku yaşanırken, 27 Mart 
seçimlerine az bir süre kala parti içinde yaşanan "Deprem "in 
nasıl duracağı ve seçimlere hangi kadroların destek vereceği 
merakla bekleniyor.

SHP'DE ÖNSEÇİM ÇEKİŞMESİ
DYP kanadında yaşanan önseçim olaylarından sonra, ön

ceki gün de SHP, Gazi İlköğretim Okulü'nda önseçim he
yecanı yaşadı.

Sosyaldemokrat Halkçı Parti delegeleri, İl Genel Meclisi 
Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis üyelikleri için pazar 
günü sandık başına gittiler.

İl Genel Meclisi için yapılan seçimlerde, Osman Çelik t85 
oyla birinci, Nurettin Yaşa 168 oyla ikinci, Ahmet Şenol 156 
oyla üçüncü, Edip Özer 133 oyla dördüncü olurken, Ali Çağ
man 122 oy aldı.

Belediye Başkanı seçimleri SHP'de çekişmeli geçti. Tun
celi kökenli delegelerin ve bazı muhalif delegelerin Elif İldan'ı. 
desteklemeleri, sandıkların açılması ve oyların ayrımı sı"-' 
rasındâ iki aday önceleri bâşbaşa çekiştiler. Son zarfın açıl
dığında, Nazım Bayrak'ın 108 oy, Elif İldan'm ise 77 oy aldığı 
görüldü.

Belediye Meclis üyelikleri için de SHP aday adayları ya
rıştılar. Sonuçlar açıklandığında, SHP Belediye Meclis aday
larının şu isimlerden oluştuğu görüldü:

Gül Buçukoğlu (132 oy), Niyazi Üçlertoprağı (119 oy), Ali 
Çatak (İ15 oy), Osman Çam (11,4 oy), Bekir Pehlivan (111 
oy), M. Ali Kaya (110 oy), Zafer Ülgen (102 oy), Vildan .Yiğit 
(106 py), Cavit Mirasyedi (98 oy), Çetin Irmak (98 oy), Mus
tafa Yavuz (96 oy), Gürkan Kuzey (93 oy), Halil Çini (83 oy), 
Musa Demir (79 oy), Binali Derin (77 oy).

Sonuçların alınmasından sonra konuşan İlçe Başkanı 
Mehmet Parlak, aday adaylarının kendilerine yakışır bir şe
kilde yarıştıklarını belirterek, "Bundan sonra bütün ar
kadaşlarımı 27 Mart günü yapılacak seçimler için, birlik 
ve beraberliğe davet ediyorum. Sonuçlar Gemlik'e ve Par- 
ti'mize hayırlı olsun" dedi.

İLDAN'DAN İTİRAZ
SHP önşeçiminde Belediye başkan adaylığı yarışını kay

beden Elif İldan, önseçimde kendisine çıkan oyların Nazım 
Bayrak adına yazıldığını iddia ederek, oyların tekrar sayılması 
için İlçe Yönetimi'ne itirazını iletti.

Elif İldan yaptığı açıklamada, kendisine verilen listede, tüm 
delegelerin oy kullandığının bildirilmesine rağmen, 10'dan faz
la delegenin oy kullanmadığını tesbit ettiğini belirterek şunları 
söyledi:

"Seçimde İlçe Başkanı Mehmet Parlâk'ın taraf olduğu 
ve bana verilen oyların bir kısmını Nazım Bayrak adına 
okuduğu tesbit edilip, defalarca ikaz edildiği görülmesine 
rağmen, bazı delege arkadaşlar, bu taraflı tutumun devam 
ettiğini bana bildirdiler ve bu yüzden oyların tekrar sa-. 
yılması için İlçe Örgütüne başvurdum."

&ŞHP
1983

Partimizin önseçimleri büyük bir coşku v 
olgunluk içinde geçti.
Bu parti içi hizmet yarışında, değerli 
oylarınızla beni desteklediğiniz için 
teşekkür eder, SHP'nin yerel seçimlerden 
zaferle çıkacağı inancımı tekrarlarım.
Ali ÇATAK
'SHP Gemlik Belediye Meclis Adayı
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BDP+DP
Mehmet Kaptan 

BDP İlçe Başkanı

Artık Demokrat Parti
İtilip kakılan, hakkı yenen, hangi sebeple olursa olsun toplumdan dışlanmaya çalışılan 

bütün vatandaşlarımız da artık müsterih olsunlar. Bugünkü DEMOKRAT PARTİ de 
geçmişte olduğu gibi, yine bütün vatandaşlarımızın partisi olacaktır. 

Demokrasinin bayrağını hep birlikte en yükseklere kaldıracağız. Kalkınma yeniden 
başlatılacaktır.

DEMOKRAT PARTİ, yapıcı bir muhalefet görevini büyük bir titizlikle yerine getirecektir. 
Haklı eleştirilerimizi her zaman, cesaret ve açık yüreklilikle ortaya koyacağız. Ama 

zülfiyare dokunmasın gibi bir endişe bizim lugatımızda yer almayacaktır.
Hiçbir zaman önümüze Allah'ın rızasını arkamıza milletimizin desteğini koymayacağımız 

bir işe başlamayacağız.. 
Partimizin içinde veya dışında, bize yönelecek eleştirileri kendimize göre haklıdır veya,.

■ haksızdır diye ayırmadan mutlaka anlayışla karşılayacağız. Bu eleştirileri, doğruyu 
bulmanın bir aracı olarak:göreceği^ Çerektfğı. zaman, bir özeleştiriyi'de 

n- 4 j ' . ‘ ’ * * 1 gerçekleştireceğiz.
DEMOKRAT PARTİ'nin bir Türkiye hayali vardır, İ3ir koltinu Balkanların omzuna, diğer 

kolunu Kafkaslar üzerinden Orta Asya'nın omzumu dtıpiş, yqnünü Kıfrle'ye dönmüş bir 
Türkiye'ye giden yolu azıt iriilletimizle birlikte başlatacağız. 

Göreve başladığımız şu anda, size sadece büyümeyi, başarıyı ya da iktidarı 
vaadetmiyorum. Bunlar kolay ve gelip geçici şeylerdir.

Size tarihi vaadediyorum. 
Sizlere güveniyorum.

Sîzlerle gurur duyuyorum. 
Sizlerle beraber, milletimizin tarihine aydınlık bir, say fa ilgve edeceğimize inanıyorum. 

Cenab'ı Hak bizi mahçup etmesin. 
Cenab'ı Hak'tan aziz milletimize ve bütün insanlığa hayırlar, başarılar, saadetler niyaz 

ediyorum.
Allah'a Emanet Olunuz.

Bu el MENDERES'in elidir. Bu eli tutun! 
Bu ses MENDERES'in sesidir. Bu sesi durun!

RENKLİ VE 
SİYAH-BEYAZ HER 

ÇEŞİT KALİTELİ 
BASKI İŞLERİNİZ 

İÇİN BİZİ ARAYIN!

...SEÇİM AFİŞLERİ, 
KİTAP,DERGİ,

DAVETİYE, KART 
VİZİT, CİLT, LASTİK 
MÜHÜR, RESMİ VE 

ÖZEL BÜRO 
EVRAKLARI 

BASIMI...

BİLGİSAYAR donanımlı OFSET ve TİPO 
tesislerimizi YENİ İŞYERİMİZE taşıdık. 

Eski yerimizle ilişkimiz kalmamıştır. 
Tüm dost ve müşterilerime duyururum.

MATBAACILIK, YAYINCILIK, ORGANİZASYON 
KadriGÜLER

Gazhane Cadde, Beceren Apt. altı
(OTO Fikret yanı)

Tel. 5134797



Karsak Deresi tamamlanıyor...
Gemlik ‘Rivyerası’ bitiyor

Belediye Başkanı Nezih Dimili'nin önemli projelerinden biri 
olan Karsak Dere düzenlenmesi, beton dolum çalışmaları, 
köprü önlerine kadar tamamlandı.

Büyük bir hızla ilerleyen çalışmaların kısa sürede ta
mamlanarak, Karsak Deresi'nden Körfez'e pırıl pırıl su aka
cağını söyleyen Dimili, "Dere çevresi, Gemlik'in Rivyerası 
olacak" dedi.

Gemlikspor Oyak Renaultspor karşısında son dakikada elendi. DIPveSBFİeııfctpır.İPİ • 1^1 11 FV ulli Utll lûUJuUlhi»Şampiyonluğu kaçırdık
B Bursa Birinci Amatör Küme 4. Grup'ta, Kü | İ 

rakibi Oyak Renaultspor'la şam- b
piyonluk. için pazar günü Merinos sa
hasında yapılan heyecanlı kar
şılaşmada, takımımız Gemlikspor, son 
dakikada yediği golle, iki puan önde 
başladığı maçı, bir puan farkla kay
betti...

DYP Kurşunlu Belediye Başkan Adayı tanıtıldı...

Cavit Çağlar’a sevgi gösterisi
•
 Doğru Yol Partisi Bursa Milletvekili ve Gik. 

Üyesi cavit Çağlar, partisinin Belediye Baş
kan adayını açıklamak için geldiği Kur
şunlu'da belde sakinlerinin sevgi gös
terileriyle karşılandı. Cavit Çağlar, yaptığı .ko
nuşmada, "Yolyakınken, fek yumruk, tek-vü
cut olarak seçimlerden çıkın" dileğinde bu

zlundu.

İki yıl önce, Merinos'a, geçen yıl da
Makospor'a son maçlarıda şam
piyonluğu elden kaçıran Gem-
İikspor'un, bü yıl da aynı akibete uğ
raması, taraftarlarını hüzne boğdu. .
Üç bin kişinin izlediği karşılaşmanın 
sonucunun alınması, stadta gergin ân
ların yaşanmasına neden oldu...

Haberi sayfa 5'te

Kurşunlu'da DYP Belediye Başkan Adayı'nın 
kazanması halinde, Belde'de devlet gücünün 
görüleceğini söyleyen Cavit Çağlar, kendi 
olanaklarıyla okul, devlet olanaklarıyla da 
sağlık ocağı için söz verdi. Çağlar, 27 mart'tâ 
Umurbey'in yanında dört tane daha başkan 
görmek istediğini sözlerine ekledi/ ';: ;

Haberi sayfa 5'te

görevlerinden aynlddar
Z Önseçim, DYP ve SHP'de istifaları getirdi. 

DYP Yönetim Kurulu. Üyesi Mahmut So- 
laksubaşı ve SHP -Yönetim Kurulu Üyesi 
Nusret Mutman, görevlerinden istifa ettiler. 
Solaksubaşı'nın istifasının parti Yönetim Ku- 
rulu'nda görüşülmediği öğrenildi.
Nusret Mutman'ın yerine, Yönetim'e, yedek 
üyelerden Arif Akkaya getirildi.

Haberi sayfa 5'te

M. Parlak: 
‘Sönuçdeğişınedi’
£ SHP Belediye Başkan aday adayı. Elif İl- 

dan'ın yapılan önseçimlere itirazı, Yönetim 
kurulu'nuii oyları yeniden saymasına neden.

? oldu. Sayım, sonuçları değiştirmedi
, Haberi sayfa 5'te

Sunğipek'te anlamlı tören

m. yıldönümünü kutladı
0 1 Şubat 1938 yılında Atatürk tarafından hiz- 

L ■ mete açılan Gemlik Sunğipek ve Viskoz Ma- 
L mulleri Sanayi'nin 56. Kuruluş Yıldönümü bu 
k yıl da sade törenle kutlandı.
I Törene bursa Valisi Rıdvan Yenişen ile Sü- 
I mer Holding Genel Müdürü İbrahim Kaya da

katıldı. Haber sayfa 2'de

HAFTAYA BAKIŞ
i KADRİ GÜLER»: <•:

Son görev
'Belediye Başkanı Nezih Dimili'nin beş yıllık görev 

suresi 47 gün sonra sona erecek.
E Dimili, sevabıyla günahıyla 5 yıllık süre içinde Gem
liklinize dev eserler kazandırdı.

Bunları sıralamak gerekirse, Prof. Muammer Aksoy 
ve Atatürk Kordon düzenlemeleri, Çarşı Deresi'nin ve 
yapımı bitmek üzere olan Karsak Deresi'nin ıslahı, ka
nalizasyon döşeme çalışmaları, tüm ilçenin yollarının 
beton parke ile kaplanması başlıcaları.
''Bunlar, Belediye Başkanİarı'nın yapması gereken iş

leri arasında olan hizmetler...
Ancak, buğüne değin Gemlik'te yapılamayan hiz

metler do...
Dimilinin en çok öğündüğü ve sosyaldemokrat Be

lediye Başkanİarı'nın yapması gerektiği işlerden ol
duğunu söylediği, "Toplu sözleşmelerde işçinin hak
kın; vermek."...

İşçinin hakkını vermek iyi de, aynı işyerinde çalışan 
onlarca memurun hakkını da vermemek olur mu?

DYP-SHP koalisyonunun en önemli ilkelerinden bi
rinin demokratikleşmek vel memurlara toplu söz
leşmeli grev hakkını tanımaktı.

DYP'nin direncine karşın bu ilke yaşama ge
çirtemiyor.

Ancak, birçok sosyaldemokrat Belediye Başkanı 
memurlarıyla oturup, toplu sözleşme imzalıyor.

Dimili, işçisinden esirgerrjediğini, görevinden ay
rılmadan memuruna da verirse unutulmaz.

KISA-KISA

Müdürlüğü Içid 
girişim 

Haberi sayfa 2’de:-

? Verilecek/:: 
Haberrs^ifş

Kumlamda iddialı

ANAPTigençierden 
: eğlence

MfeSfeK:.. 
Lisest'ndeÇocük 

Sağliğt Parieİt

İroteufar: çareyi: < 
kaçmgkt a b uluyor

Doğru Yol Partisi kontenjaıdan belirlediI
27 Mart günü yapılacak yerel seçimlerde Gem
lik Merkez Belediye Meclisi üyelikleri için DYP 
kontenjanları belli oldu.
Resmi olmayan bilgilere göre, kontenjan!ıklara 
Peyami Çağlar, Kadın Komisyoınu Başkanı Se
vim Koçdemir ile işadamı Mehmet Avcı getirildi. 
Reâmi açıklama hafta içinde İlçe Başkanı Yük
sel Yıldırım tarafından yapılacak.

Haberi sayfa 3'te

için gösterilecek...

SeçiVe yardım için 
"Amerikalı" filmi 

gösterilecek...
Küçük yaşta siroz hastalığına yakalanan Se
çil Kara'nın sağlığına kavuşması içjn baş
latılan yardım kampanyalarına CHP İlçe Ör
gütü ve Şirin sineması işletmecilerinden il
ginç bir destek geldi. Yarın, Şener Şen'in 
başrolünü oynadığı "Amerikalı" adlı filim seçil

Tanm Müdürlüğü etkinliklerine devam...

Hayvancılık Paneli Düzenlendi
Bursa II Tarım Müdürlüğü ve İlçe Ta
rım Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 
düzenlenen Hayvancılık Paneli Tidaret 
Ve Sanayi Odasi'nda yapıldı.
Bursa İl Tarım Müdürlüğü Zooteknist 
Hayvancılık Uzmanı Rıdvan Gökçe ve 
Yüksel Koçak'ın sundukları panel, bü
yük ilği gördü. Konuşmacılar, Tür
kiye'nin dünya et üretimindeki yerinin 
19. sırada olduğunu söylediler.

Haberi sayfa 2'de

Ayakkabı 
boyacıylarına 
Lostro Salonu

Belediye Başkanı 
Nezih Dimili, 1989 
yerel seçimlerinde 
seçim programına 
aldığı ve bugüne 
kadar yapamadığı 
bir vaadini daha 
yerine getiriyor. 
Ahmet Dural Mey- 
dam'nda bulunan 
Belediye otobüs 
durağı yerine 
Ayakkabı bo
yacıları için alü
minyum profilden, 
kapalı Lostro Sa
lonu yapılıyor.

Haberi sayfa 3'teHaberi sayfa 3'te

KAPAN... kâiTAP... wSAP. .HAP YAR PARA KAP...KAPAN, KAPANA.OYSA KURULSA KAPAN, NE TAPAN OLUR, NE SAPAN. VE NE DE, HAP YAPIP PARA KAPAN..
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İstanbul seçimi ve Gemlik

Eskiler, "hafıza-i beşer nisyân ile malûldür" 
demişler. Yani insanlığın belleği "sağlam" değildir, 
"unutma hastalığı" vardır. Gün gelir, iyi veya kötü 
yapılanları unutur, belleğinin çöplüğüne atar.

Ooğru mudur bu söz?
Sanırım doğru. İnsanlık, bazı konularda çabuk, bazı 

konularda yavaş yavaş da olsa, zaman içinde ya
şadıklarını unutuyor, bir bakıma bu "nisyân" ile 
"ma'lûliyet", insanlığın mutluluk sigortası gibi. Yoksa, ör
neğin kadın kocasının, erkek de karısının hoşlanmadığı 
davranışını unutamayacak olsa, ortak yaşamın çekilir 
yanı kalır mıydı?

Hiç kuşkusuz "nisân", insanlığın en yaygın biçimde 
politikada etkisi altına alıyor. Hele şu son sıralarda "parti 
değiştirmek" o hale geldi ki, kimlerin daha önceleri hangi 
partilerde kayıtlı olduğunu anımsayabilmek bile başlı ba
şına sorun. Örneğin Gemlikli balıkçıların.belleği "nisyân" 
ile "ma'lûl" olması idi, Bedrettin DalanT İstanbul adayı 

yapan Tansu Çiller'i bir dizi ve çeşitli eylemlerle protesto 
etmeleri gerekmez miydi?

Çok değil, dört ya da beş yıl öncesini canlandırın göz
lerinizin önünde. Dalan'ın, Haliç'i gözlerinin rengine çe
virmek için Marmara'ya deşarj ettiği İstanbul'un "ne
casetinin, Gemlik Körfezi'ni "bataklık yeşili"ne bo
yadığını anımsamaya çalışın bir yol!

Eğer belleğiniz "nisân" ile "ma'lûl" olmasa idi, Gem
lik Körfezi'ni dükalığınn "lağım çukuru"na döndüren bu 
adamın İnter Star'daki açıkoturumda, kollektörleri yeni 
baştan devreye sokmaktan söz etmesine karşı bir şeyler 
yapmanız, ne bileyim, örneğin protestoda falan bu
lunmanız gerekmez miydi?

Son zamanlarda Marmara, yeniden ve yavaş yavaş 
"doğal akvaryum" özelliğini kazanmaya başladı. Ba
lıkçılar, önceki yıllarda olduğu gibi eli boş dönmüyorlar 
artık denizden, bu, kuşkusuz yeterli değil. Ama İs
tanbul'un necasetiyle yeşile kesen Körfez'de ağların "ba
lık" yerine "camur"la dolduğu günler geride kaldı mı ne?

Peki niçin?
İstanbul'un pisliğini Marmara'ya pompalayan şu ünlü 

kolektörler, "mega medya"nın şamar oğlanına çevirdiği 
Sözen tarafından kapatıldığı için!

Ve şimdi parti değiştirmekten pervaneye dönmüş 
Bedrettin Bey, daha 5 yıl önce kendisini "Dalan, yalan, 
dolan, talan" sloganıyla yerden yere vuranh DYP'nin 
adayı olarak piyasada arz-ı endâm eyliyor!..

Ne günlere kaldık Tanrım?..

Dalan'ın adaylığı en çok Gemlik balıkçılarını il
gilendiriyor, hani nerede kooperatif, nerede dernek, ne
rede reisler? Neden hiç seslerini çıkarmıyorlar? Bel
lekleri bu.denli çabuk mu "nisân ma'lüliyeti" ne düştü?

Evpt, İzmit Körfezi öldü- Artık onu kurtarmak son de
rece güç. Ama görüldü ki İstanbul'un necasetini Mar
mara'ya pompalamaktan vazgeçilecek olursa, Gemlik 
Körfez'i yaşayacak! Bunun önündeki en ciddi tehlike, 
Dalan'ın yeni baştan İstanbul Belediye başkanlığı'nı ka- 
zanmasıjDİasılığı.

. Yani İstanbul'da, sadece İstanbul'un değil, Gemlik'in 
ve tüm Marmara'nın seçimi var 27.Martta, bana kalırsa, 
Gemlik'e kim seçileceğinden çok, İstanbul'a kimin se- 
çilmemesinin gerektiği önem taşıyor Gemlikliler için...

Çok partili sisteme geçişimizden bu yana, hiçbir baş
bakan Tansu Çiller kadar "hızlı" yıpranmadı Türkiye'de. 
Hiçbir başbakan, kendisine tanınan krediyi O'nun kadar 
hocardaca har vurup harman savurmadı.

Yazık ki, altı ayda sıfırı tüketti Türkiye'nin ilk kadın 
başbakanı. Ekonomiyi yüzüne gözüne bulaştırmasından 
çok, -bana göre- başbakanlığını borçlu olduğu "Ata
türkçü, laik, demokratik cumhuriyet" ilkeleri yerine, o 
zarif ayaklarını "oportünizm" ve "bağnazlık" çamuruna 
buladığı için tükendi.

İstanbul'a "cemâzi-yel-evvel".iyle"âhir"i herkesçe 
malüm adamın birini, Ankara'yla İzmir'e de kendisine 
başbakanlık yolunu açan "aydınlanmaya" karşıt akım
ların temsilcilerini aday göstererek tükeniş sürecini hız
landırdı.

Ama aslı önemlisi, O'nun tükenişinin, DYP'ye de "ha
time" çekeceğe benziyor olmas 1.. .

Oyunuzu kime vereceğinizi 
iyi düşündünüz mü?..

GEMLİK KÖRFEZ |
| Haftalık Siyasi Gazete
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Fiyatı: 3.000-TL 

Sahibi ve Sorumlu Müdür: Kadri GÜLER 
Haber Müdürü: Cemal KIRGIZ 
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Sayfa a

56. yıldönümünü.faftab
Gemlik Sunğipek ve Vls-

koz Mamulleri Sanayii İş- 
letmesi'nin kuruluşunun 56. 
yıldönümü fabrika ye
mekhanesinde düzenlenen 
törenlerle kutlandı.

Bursa Valisi Ridvan Ye- 
nişen( Sunğipek Genel Mü
dürü İbrahim Kaya, İşletme 
Müdürü Burhan Akça, Gem
lik Belediye Başkanı Nezih 
Dimili ile çevre Belde Be
lediye Başkanları, siyasi 
parti temsilcileri, daire amir
leri ve fabrika çalışanlarının 
takıldığı töreni, saygı duruşü 
ve İstiklal Marşı'nın okun
masıyla başladı. Daha son
ra bir konuşma yapan Fab
rika İşletme Müdürü Burhan 
Akça, Sunğipek fabrikasının

1 Şubat 1938 yılında Tür
kiye Cumhuriyeti'nin ku
rucusu Ulu önder Atatürk 
tarafından hizmete, açıldığını 
kaydederek, fabrikanın, Stü- 
merbank'ın öncülüğünde 
başlayan ilk sanayileşme 
hareketenin içinde yerâlan 
bir işletme olduğunu bildirdi. 
Akça, "Başlangıçta sadece 
yılda 250 ton kapasiteli 
Reyon fabrikası kurulmuş 
olup, 1949 yılında 500 ton 
kapasiteli viskon, 1951'de 
de 200 ton kapasiteli Se
lofan tesisleri ilave edil
miştir. Yine 1952 yılında, 
450 ton kapasiletil Karbon 
Sülfit tesisi kurulmuştur" 
dedi.

Burhan Akça, fabrikanın

1982 yılından bu yana da
Nitroselüloz laklı ve ko- 
polimer laklı olmak üzere, 
yılda toplam 5.120 ton Se
lofan üretecek kapasitede 
olduğunu bildirerek, bunun 
ülke ihtiyacını karşıladığı gi
bi, yurt dışına da ihracaat 
yapıldığını söyledi. Pamuğa 
son derece yakın, hatta da
ha üstün olan Viskon'dan 
imal edilen kumaşların insan 
sağlığı açısından son de
rece sıhhi olduğunu sa
vunan Akça, "Gerek Vis
kon, gerekse Selofan, ül
kemizde sadeçce iş
letmemizde imal edil
mektedir. İşletmemizde 
bugüne kadar yaklaşık 6 
bin civarında işçi, 550 me-

mur çalışmıştır. Halen 497 
işçi ve 71 memur olmak 
üzere toplam 568 kişi g$J 
rev yapmaktadır." diye ko- 
nuştu.

Genel Müdür İbrahim Ka
ya da, fabrikanın doğal gaz 
kullanan ilk kuruluşlarından 
biri olduğunu vurgulayarak] 
bacalarına takılan filtre sa
yesinde de çevreyi kiri 
[etmediğini, geniş yeşil ala
na sahip olması nedeniyle 
de Gemlik'in akciğeri gö
revini yaptığını söyledi. ]

Yapılan konuşmalardan 
sonra, yıldönümü törenleri 
protokole ve fabrika ça 
lışanlarına verilen ge
leneksel bir öğle yemeği ile 
sona erdi.

Trolla yasak avlşjnrnayı 
engellemek amaçıyla İlçe 
Tarım Müdürlüğü ve Gem
lik Jandarması'nın or
taklaşa sürdürdüğü ope
rasyonlar başarı ile sür
dürülüyor.

Son olarak trolla yasak 
avlanıldığı ihbarını alan 
Tarım Müdürlüğü yet
kililerinin olay yerine gel
diğini anlayan trplcular, 
aletlerini bırakarak kaç
tılar,

Gemlik. Körfezi BO- 
RUSAN İşletmesi ya
kınlarında trolla av- 
lanıldığına dair yapılan ih
bar üzerine Jandarma ve 
İlçe Tarım Müdürlüğü'nün 
deniz botu olay yerine git-

mek üzere harekete geçti. 
Deniz botunun geldiğini 
gören trolcular, heyecana 
kapılarak, motorun ar
kasına bağlı olan trol'un 
halatlarını kesörek, olay 
yerinden kaçtılar.

Daha sonra yetkililer ta
rafından denizden çı
kartılan trol aleti, Mü
dürlüğe getirilirken, kaçak 
avlayan balıkçılar da kaç
mayı başardılar: Tarım 
irpüdürü pufsun Özhey, 
konu ile ilgili yaptığı açık- 
lafnada, hiç kimsenin Kör- 
fez'e zarar veremiyeceğini 
belirterek, yasak av
lananların gece gündüz 
peşinde olacaklarını söy
ledi.

TapııKadastroMüdürlüğü
Gemlik'e Tapu Ka

dastro Müdürlüğü ku
rulması için girişimler baş
latıldı.

DYP İlçe Başkanı Yük
sel Yıldırım öncülüğünde 
başlatılan çalışmalar için 
ilçeye gelen Bölge Müdürü 
Asım Ediz ve İlçe Müdürü 
Mehmet Ali Kartal, ka
muya ait, arsa aramak için 
çeşitli yerlere başvurdular.

Konuyla ilgili olarak 
açıklama yapan DYP İlçe 
Başkanı Yüksel Yıldırım, 
Belediye'ye baş-

vurulduğunu ancak, Be- 
lediye'ye ait bir arsa,ol
madığını öğrendiklerini bil
direrek, yer bulunduğu tak
tirde, Gemlik'in Tapu ve 
Kadastro Müdürlüğü'ne 
kavuşacağını söyledi.

Gemlik'in 12 köyünde 
kadastro yapılmadığını be
lirten Yıldırım, kadastrosu 
yapılan köylerin de pafta 
yenileme çalışmalarının 
yapılacağını, bunun için il
çeye Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğü gerekli ol
duğunu vurguladı.

Körfez OFSET
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Hayvancılık Paneli düzenlendi
Bursa İl Tarım Mü

dürlüğü ve Sanayii Oda- 
sı'nda yapıldı.

5 ve 5'ten fazla bü
yükbaş hayvan isa- 
hiplerinın dinleyici olarak 
kkatıldığı panele, ko
nuşmacı olarak Bursa İl 
Tarım Müdürlüğü Zo
oteknisi Hayvancılık Uz
manı Rırdvan Gökçe ve 
Yüksel Koçak katıldılar.

Büyükbaş hayvan ye
tiştirildiği ve damızlık ye
tiştirme konularında açık
lamalar yapılan toplantıda, 
ayrıca tarım gelirleri, et ve 
süt üretimi tüketimi, tarıma 
elverişli alanlar konusunda 
istaktisti k bilgiler verildi.

Hayvancılığın en
düstriyel bir olay olduğunu 
savunan Hayvancılık Uz
manı Rıdvan Gökçe, dün
ya üzerinde et üretimi 
1990 itibariyle Türkiye'nin 
294 bin ton ile 19. sırada 
olduğunu belirterek, Tür
kiye'de tarım gelirleri için 
de hayvancılığın payının 
yüzde 24.6 olduğunu,.bu
nun ABD'de yüzde 59, İtal
ya'da yüzde 42, İn
giltere'de yüzde 36, yu- 
nanistan'da da yüzde 30 
olduğunu bildirdi.

Et ve süt tüketiminin ki
şi başına yıllık ABD'de 126 
kilo, Türkiye'de de 26 kilo 
olarak açıklanmasına rağ
men, 19 kilo olduğunu vur
gulayan Gökçe, et tüketimi 
en az oîan üikeler ara
sında Türkiye'nin de bu
lunduğunu öne sürdü.

ABD'de 5 bin'den az

büyükbaş hayvanı olana, 
Fransa'da da bin bü- 
yükbaş hayvandan az ola
na kredi verilmediğini buna 
rağmen Türkiye'de iki ine
ğe bile devletin kredi ver
diğini belirten Gökçe, "Ba
tılı zengin ülkelerin üre
ticilerinin amacı devamlı 
olarak çok büyük kitleler 
halinde üretim yapmak, 
dünya pazarını elinde 
tutmaktır. Buna rağmen. 
Türkiye'de 1 milyon bü
yükbaş hayvan olmasına 
rağmen, hâlâ, 20 bin 
adet damızlık hayvan, it
hal edilmektedir. Öy
leyse, bizde, hayvan üre
ticisi yok. Üretici aday
ları var" dedi.

Daha sonra söz alanı 
Yüksel Koçak da, ba- 
tılıların tarım alanlarının 
seçiminde istatistik ve bi
limsel yöntemlere baş
vurduğunu vurgulayarak, 
şöyle dedi:

"Batılı ince eleyip sıkı 
dokuduktan sonra şu so
nuca varmış. Meradan 
biçilip gelen yeşil otu pa- 
letleyip, yedirmek, hay
vanı meraya salıp ot
latmaktan ctaha karlı. 
Şimdi biz Türkiye'de bu 
tip girişimlerde bu
lunuyoruz. Bölgelerin ya
pısına göre tarımsal 
alanlar belirlenip, ye
tiştiriciliği en iyi..se
viyeye getireceğiz. Öyle 
umut ediyorum ki, yakın 
bir gelecekti dünya pa
zarlarını ele ge
çireceğiz".

Esnaf ve Sanatkârlar Odası'ndan uygulama...
Ustalık Belgeleri verilecek

Gemlik Esnaf ye Sa
natkarlar Odası'ndan ya
pılan açıklamaya göre, 20 
Ekim 1993 tarihli Resmi 
Gazete'de yayınlanarak 
yürürlüğe giren yö
netmeliğe göre 3308 sa
yılı Kanun kapsamı dı
şında kalan tüm meslek 
dallarındaki üyelere us
talık belgeleri, sözkonusu 
yönetmelik hükümleri çer
çevesinde verilecektir.

Bu belgeler 15. 12. 
1993 tarihinden başlayıp

altı ay içersinde baş
vuruda bulunan üyelere 
sınavsız olarak ve
rilecektir.

Meslek dalları: Bakkal, 
Kahveci, Konfeksiyon, Tu
hafiye, Manav, Lokanta, 
Tatlıcı, Zeytinci, Mobilya, 
Satıcı, Kuşçu, Emlakçı vs. 
meslek dallarında çalışan 

üyelerin, bu konuda daha 
ayrıntılı bilgi sahibi ol
maları için Esnaf ve Sa
natkarlar Odası'na Baş
vurmaları gerekmektedir.

I*
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Seçil'e yardım kampanyası 
devam ediyor 

iş Bankası Gemlik Şubesi 423 350 nolu 
hesaba, yardımda bulundunuz mu? 

Seçil yardımlarımızla yaşayacak!
Basıldığı Yer.

Körfez OFSET 
p Gazhane Cad. No: 53 Tel: 513 17 97 GEMLİK

Gazhane Cd. Beceren Apt. altı, GEMLİK 
(Oto Elektrik Fikret yanı) 

________ TEL. 5131797-5134797________
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Cumhuriyet Halk Partisi 
İlçe Örgütü ve Şirin Si
neması işleticisi tarafından 
Siroz hastalığına yakalanan 
Seçil Kara'nın ameliyatı için 
Başrolünde Şener Şen'in 
oynadığı "Amerikalı" filmi 
Gemlik'le gösterime gi
recek. 2.5 yaşında amansız 
siroz hastalığına yakalanan 
küçük Seçil'ın tek kurtuluş 
yolunun Amerika'da ya
pılması gereken karaciğer 
naklj için gerekli olan 5.5 
milyar liranın top
lanabilmesi için, çeşitli ku
ruluşlar, değişik şekillerde 
kampanyaya katkıda bu
lunuyorlar.

CHP İlçe Örgütü ve Şi
rin Şinaması sahipleri ta
rafından organize edilen fil
mi gösteriminde sağ
lanacak olan paranın ta
mamı, Seçil Kara'nın ame
liyatı için kullanacak.

Yarın, Şirin •* Si- 
neması'nda gösterilecek 
olan Şener Şen'in baş
rolünü oynadığı, ünlü 
"Amerikalı" filmi için bas
tırılan bin davetiye, CHP İl-; 
çe Yönetimi'nce 15 bin li
radan satıldı.

CHP Yöneticileri, diğer 
kuruluşları da Seçiİ'e de
ğişik şekilde yardıma ça
ğırdılar.
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Belediye Başkanı Nezih 
İDİflllİc-Seçim bildirgesinde, 
layeTRKaoı boyacılarına va- 
Edettiği Lostro Salonu'nu, 
Ahmet Dural Meydanı'nda 

Kaptırıyor.

Kız Meslek 
Lisesi'nde 

çocuk 
sağlığı 
paneli

’ Bursa İl ve Gemlik İlçe 
Sağlık Müdürlükleri ta

rafından çocuk sağlığı 
hakkında bir panel dü

zenlenecek.
Kız Meslek Lisesi Sa- 

lonu'nda, bugün, saat 
11 OO'da başlayacak olan 
panele, konuşmacı olarak 

I II ve İlçe'den çok sayıda 
vatandaşın da katılması 

I beklenen panelde, çocuk 
I hastalıkları, ve çocuk 
I i sağlığı konusunda önemli 
I açıklamalar yapılacak.

1989 yerel seçimlerinde, 
Lostro Salonu yaptırmak için 
ayakkabı boyacılarına söz 
veren ve oy alan Belediye 
Başkanı Nezih Dimili, Ga
ranti Bankası karşısındaki 
Belediye otobüs durağının 
yerini değiştirerek, bu bö
lüme alüminyum profilden 
kapalı Lostro Salonu yapım 
çalışmalarını sürdürüyor.

ANAP'lı 
gençlerden 

eğlence
ANAP Gençlik Ko* 

misyonu üyeleri bugün bir 
gençlik şöleni dü
zenliyorlar.

Belediye Düğün Sa- 
lonu'nda saat 20.00'de 
başlayacak olan Şö-i 
leh'cTe, Çok sayıda ma
halli sanatçı, gühün se
vilen şarkılarını ses
lendirecekler.
' Şölende ayrıca 
ANAP'ın İlçe ve Belde 
Belediye Başkan adayları 
halka katılacak.
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Ev ve işyerlerinde yağlı boya, 
badana, plastik boya, demir 
kaynak işleri, kalebodur ve 
mermer döşemesi itinalı 
şekilde yapılır.
AHALIOĞLU
Tel. 514170

KONGRE İLANI |
Armutlu Sağlık Ocağı |

| Geliştirme ve Bölge Sorunlarına Çözüm 
Arama Derneği Başkanlığı'ndan 2

? Derneğimizin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı, £ 
E 26. Şubat 1994 Cumartesi günü saat 20.00'de Ali 
■ Sarıcan'ın Kıraathanesi'nde yapılacaktır. £
| Çoğunluğun sağlanamadığı taktirde, toplantı bir £ 
ppana sonra aynı, yer ve saatte tekrarlanacaktır. £ 

Üyelerimize duyurumlur. ?
Yönetim Kurulu 5

GÜNDEM:
1. Açılış ve yoklama

■ 2. Divan Başkanlığı seçimi. £
? 3. Saygı duruşu. £
z 4. Çalışma ve hesap raporlarının £

^okunması. 5
5. Denetim Kurulu raporlârınının ;■k okunması. £
6. Raporların tartışılması. £

i 7. Yönetim ve Denetim Kurulu'nun aklanması. £
| 8. Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının £

I seçimi. £
9. Dilekler, öneriler, bildiriler. 7

B 10. Kapanış.

Doğru Yol Partisi 
Kontenjanlarını belirledi

Doğru Yol Partisi İlçe 
Yönetimi 27 Mart günü 
yapılacak yerel se
çimlerde Belediye Meclisi 
üyelikleri için kontenjan 
belirlemesi yaptı.

Önseçim öncesi kon
tenjan belirlenmesi ne
deniyle parti yönetiminde 
başlayan krizin Mahmut 
Solaksubaşı ve ar
kadaşlarının Belediye 
Meclis üyeliği aday aday
lığından istifa etmelerine 
kadar gitmiş, önseçim 
sonrası da parti içersinde 
huzursuzluklar hatsafaya 
gelmişti.

Seçimlere az bir süre 
kala, DYP'de orta yolun

bulunması için, kontenjan 
belirlenmesinde den
gelere dikkat edildiği göz
lendi.

. Rasmi olmayan ha
berlere göre, DYP Be
lediye Meclisi kon- 
tenjanlığına Diş Hekimi 
Peyami Çağlar, Kadın Ko
misyonu Başkanı Sevim 
Koçdemir ve İşadamı 
Mehmet Avcı'nın getirildiği 
öğrenildi.

DYP İlçe Başkanı Yük
sel Yıldırım, partilerinin 
Belediye Meclis kon
tenjanlarını önümüzdeki 
günlerde düzenleyecekleri 
basın toplantısıyla halka 
tanıtacağını söyledi.

TEŞEKKÜR 
Partimizin 

Belediye Başkan 
Adayı 

önseçiminde 
bana destek 
veren tüm 

SHP'lilere candan 
teşekkür eder, 

saygılar sunarım.
Elif İLDAN

r ÇATAK 
GIYİM'DE

Gömlekler - Takım elbiseler 
Bay bayan ve çocuk 

giysileri * 1
V Paltolar - Kazaklar 

■J Deri ve Kot ■ 
çeşitleri

Fiyatlar görülmeye değer

ALİ ÇATAK ve OĞULLARI

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

Sayfa 3

SON NOKTA
‘Gemlik İn Gemlik’

Cemal KIRGIZ
Adam, Belediye Başkan adayının, aynı zamanda se

çim bürosu olarak kullandığı yazıhanesine giderek, bo
zuk Türkçesiyle konuşmaya başladı.

Aga, 250 oyim var ne veriysen. Beh başka par
tilerle konişmadan sana geldim ha..."

Belediye Başkan adayı, adamın açıkça ne istediğini 
anlamasına karşın, anlamamazlıktan gelerek.

"—Eğer oylarınızı bize verirseniz, size eksiksiz 
hizmet getireceğiz. Yol ve su sorununuz olmadığı gi
bi, altyapıdan da şikayet etmiyeceksiniz. Sağlıklı yi
yecekler yemeniz için eksiksiz denetim getireceğiz. 
Bu yetmez mi ?"

"—Yok qgam anlamamişşen."
Aslında adamın anlatmak istediği gayet açıktı. El kiri 

denilen, fakat herkesin suya sokmaktan korktuğu pa
radan bahsediyordu...

Belediye Başkan adayı parayı verdi mi, vermedi mi, 
onu bilmem.

Yukarıda konu edindiğimiz adamın kafası çalışmadığı 
belli. Eğer, kafası çalışsaydı, 250 oyu olan biri olarak se
çimlere 3,5 ay kala bir dernek kurar, açılışına ilçedeki 
tüm siyasi parti temsilcilerini davet eder, içlerinden en 
fazla parayı ya da çeki verene açılışını yaptırır, ardından 
da Atamer ya da Tibel Otel'de bir yemek düzenler, bu
rada da topladığı para ya da çeklerle, yükünü doğrultup 
kendi işine bakardı.

Böylece, hem partiler arasında saygınlık kazanır, 
hem de yukarıdaki adamın düştüğü dilenci durumuna 
düşmezdi.

Daha önce de yazmıştım, Gemlik kozmopolit bir yer. 
Özellikle nüfus bakımından her geçen gün gelişmekte. 
Göç olgusu sonucu meydana gelen "gurbet" kavramı, 
belli bölgelerin insanlarını birbirine yaklaştırır. Örf ve 
ananelerierini devam ettirmek amacıyla, çeşitli kuruluş 
ya da siyası partilere, "bizleri unutmayın" dercesine, 
yakınlaşmaları da pazarlıklar söz konusu.

2 bin 100 oyu bulunan İnegöllüler Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği, geçtiğimiz pazar günü Atamer Tu
ristik Tesisleri'nde bir yemek verdi.

DP, SHP, ve ANAP arasında oy kapma savaşı, gö
rülmeye değerdi...

İnegöllüler Derneği'ni tebrik ediyoruz.
Siyasi arenada birbirini yemek için bekleyen po

litikacıları, herşeyden önce para ve çek konularında ka
pıştırdı.

Bunun dışında, yemekte toplanan paraları kimsesiz 
çocuklar yararına kullanacaklarını söylediler. Bu da, teb
rik edilmesi gereken ayrı bir konu.

Geçtiğimiz hafta pazar günü yapılan SHP önseçimde 
de ilginç olaylar yaşandı. İlçe ve Belde Yönetimlerinin 
desteğindeki Nazım Bayrak, Mutmanlar ve Tuncelililer'in 
desteğindeki Elif İldan karşısında daha farklı bir sonuç 
beklerken, hiç de rahat bir sonuç almadı...

Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bugün Gem
lik'te oy potansiyelleri yadsınmaz bir gerçek olan Tun
celililer Derneği üyeleri de güçlerini gösterdiler. Ancak, 
bir ufak ayrıntı ile, 21 kişini birden başvurduğu SHP Be
lediye Meclis üyeliği için Tuncelililer'den 5 kişi birden 
başvurunca, oyları da dolayısı ile 5'e bölündü. Aday
larından M. Ali Kaya 6'ncı, Çetin Irmak 10'uncu sıraya gi
rerek, en iyi dereceyi alan Tuncelililer oldular. Şu bir ger
çek ki, Tuncelililer'in delege oyları 5'e bölünmeseydi, 
gösterecekleri tek aday adayı liste başı ya da 2'nci sıra 
olabilirdi.

Bir de kulağımıza gelen bir başka konuya değinmek 
istiyorum.

Gemlik'te büyük bir oy potansiyeli teşkil eden Gi
resunlular da, ANAP'la flörte devam ediyorlarmış... Hat
ta, daha açıklanmayan Belediye Meclis adaylıklarında ilk 
10'da 3 tane Giresunlunun bulunmasını istiyorlarmış. Pa
zarlık devam ediyor... Biz söylenenlerin yalancısıyız.

DYP'li, Yenişehirli Abdullah Yenice ve grubununun 
önseçim aferinden sonra pek şes çıkmadı. Önümüzdeki 
günlerde sağlıklı bilgilerin alınacağını umuyoruz.

İşte size "Gemlik İçinde Gemlik"ten küçük kesitler.
Bir de, bu memlekette demokrasi yok derler...
Anlıyorsunuz değil mi?..

ÇIRAK ARANIYOR
Ofset tesislerimizde Matbaacı ve Ofset 
Yardımcısı olarak yetiştirilmek üzere 

çıraklar aranıyor.

Körfez OFSET
Gazhane Cd. Beceren Apt. altı- GEMLİK 

(FİKRET OTO ELEKTRİK yanı)

NtDEETÇ İ ECZANELER
8 Şubat 1994 Salı Gemlik Ecz.
9 Şubat 1994 Ç arşamba Onur Ecz.

1O Şubat 1994 Perşembe Merkez Ecz.
11 Şubat 1994 Cuma Afşar Ecz.
12 Şubat 1994 Cumartesi S. Sara! Ecz.
1J Şubat 1994 Pazar Seda Ecz.
14 Şubat 1994 Pazartesi ç ağlar Ecz.



8 ŞUBAT 1994 SALI Sayfa

T.C.
Gemlik İcra Dairesi
Dosya No. 1993/ 1168.

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1) Gemlik tapu sicilinin Pafta: 39, parsel: 58'de ka
yıtlı, Hamidiye Mahallesi Başak-Yulaf sokakta kain 
258.17 m2 miktarındaki arsa üzerine inşaat yapmak 
üzere temeli kazıldığı ve temelinin atıldığı ve bu şekli 
ile borçlu hissesine isabet eden 1/6 hisesini bilirkişi 
tarafindan 30.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir.

2) Gemlik tapu sicilinin pafta: 618 ve parsel: 56 da 
kayıtlı Hamidiye Mahallesi Başak ve Yulaf Sokakta 
kain 180.05 m2 miktarındaki arsa vasıflı taşınmazın 
borçlu hissesine isabet eden 1/6 nisbetinin bilirkişi 
tarafindan 20.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir.

Taşınmazlar açık artırma süretiyle satışa çı
karılmıştır.

Satış şartlan:
1) Sıradaki taşınmaz, 11.3. 1994 cuma günü saat 

11.00 ile 11.20 arasında
2) Sıradaki taşınmaz, 11.3.1994 cuma günü saat 

11.30 ile 11.50 arasında Gemlik İcra Müdürlüğü'nde 
açık artırma süretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah
min edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacakların 
varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geç
mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık
mazsa, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şar- 
tıyle 21/ 3/ 1994 pazartesi günü aynı yer ve aynı sa
atlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada 
da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok 
artıranın taahüdü saklı kalmak üzere artırma 
ilânında gösterilen müddet sonunda en çok artırana 
ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın 
tahmin edilen kıymketinin %40'ını bulması ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların top
lamından fazla olması ve bundan başka, paraya çe
virme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa, satış talebi dü
şecektir.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen

T.C.
Gemlik İcra Dairesi
Dosya No. 1992 / 91. T.

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

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

Gemlik tapu sicilinin Pafta: 3, parsel: 7014'te ka
yıtlı Gemlik Umurbey Köyü Harmanaltı mevkiinde 
kain 565.60 m2 miktarındaki ve içinde zeytin ağaçları 
olan bahçeli evin bahçesi nizam şeklindeki taşınmaz, 
2 katlı kargir yapı olduğunu, zemin katta 1 giriş holü, 
1 oda, mutfak, tuvalet ve banyo bir arada, ve bi
tişiğinde de tek katlı bir mağaza olduğu, 2. katta 1 
hol, 3 oda ve banyo ile tuvaletinin bulunduğu evin, 
elektrik ve suunun mevcüt olduğu taşınmaz, bilir kişi 
tarafindan 600.000.000 TL. kıymet taktir edilmiştir, 
açık artırma süretiyle satışa çıkarılmıştır.

Satış şartlan:
1 — Satış 3/ 3/ 1994 perşembe günü saat 

14.30'dan 14.50'ye kadar Gemlik İcra Müdürlüğü nde 
açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah
min edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacakların 
varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geç
mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık
mazsa, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şar- 
tıyle 14/ 3/ 1994 pazartesi günü aynı yer ve aynı sa
atlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada 
da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok 
artıranın taahüdü saklı kalmak üzere artırma 
ilânında gösterilen müddet sonunda en çok artırana 
ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın 
tahmin edileh kıymketinin %40'ını bulması ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların top
lamından fazla olması ve bundan başka, paraya çe
virme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa, satış talebi dü
şecektir.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen 

kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar 
kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver
meleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı is
tediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 
Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları 
alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden öde
nir.

K. D. Vergisi alıcıya aittir.

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

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

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

6 — Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş 
ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 1993/ 1168. sayılı dosya nu
marasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc. İf. K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak
hakkı şahipleri de dahildir. İcra Müdürü 

kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar 
kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver
meleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı is
tediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 
Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları 
^alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden öde
nir.

K.D. Vergisi alıcıya aittir.

3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) 
bu gayrimenkul üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on- 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça pav 
laşmadan hariç bırakılacaklardır .

4 — İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini ya
tırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm 
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale be
deli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca 
temerrüt faizinden müteselsilen'mesul olacaklardır. 
İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kal
maksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5 — Şartname ilan tarihinden itibaren, herkesin 
görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği 
taktirde 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 nu
marasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

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

MALİYE BAKANLIĞI 
BURSA DEFTERDARLIĞI 
GEMLİK VERGİ DAİRESİ 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
GAYRİMENKUL 

SATIŞ İLANI
1 - Amme borcundan dolayı hacizli bulunan ta 

puhun Gemlik İlçesi Gencali Köyü Köy civarı ] 
pafta 906 parsel 1991 m2 Zeytinlik.

2- Gemlik-Kurşunlu asfalt yoluna cepheli zej 
tinlik.imar planı kotu gereği E=0,max h m.deıj 
kat inşaat müsadeli.

3- Gayrimenkulün açık artırmaya esas raiç b 
deli 500.000.000 TL. (Beşyüz Milyon)dur.

4- Gayrimenkulün geçici teminatı 37.500.00 
TL'dir. Teminat olarak para, banka teminat me 
tubu, hazine tahvil bonoları, hükümetçe belli e 
lecek milli esham ve tahvilat (esham ve tahvf 
en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksj 
ile değerlendirilir.)

5- Gayrimenkul 16. 3, 1994 Çarşamba gu 
saat 14.00 de Gemlik Vergi Dairesi I 
dürlüğü'nde. satış komisyonu huzurunda» 
pılacaktır

6- Gayrimenkul satış şartnamesi mesai • 
atinde gemlik vörgi dairesinde görülebilir. ■> 
tekillere masraflarını ödemek kaydı ile PTT \ 
sıtasıyla gönderilir.) '^4

7- İsteklilerin yukarıda belirtilen günv-V^'sa
atten önce geçici teminat makbuzunu satış ko
misyonu Başkanlığı na verilmesi zorunludur. Pos
tadaki gecikmeler kabul edilmez.

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel 
gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ini bul
madığı ve şayet artırılan bedel alacağına rüçhanı 
olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve 
yapılmış, yapılacak masrafları karşılamadığı tak
dirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
şartıyla artırmanın 23. 3. 1994 tarihine rastlayan 
çarşanba günü gayrimenkul aynı yerde ve saatte 
tekrar açık artırmaya çıkartılacaktır.

Taliplerin anılan gün ve saatte belirtilen yerde 
hazır bulunmaları ilan olunur.

T.C
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

KAMBİYO SENETLERİ 
(Çek- Poliçe- Emre Muharrer Senet)ine 

MAHSUS ÖDEME EMRİNİN 
BORÇLUYA İLANEN TEBLİĞİDİR

Dosya No: 1993/1094
Alacaklı: Adnan Balıkçın Vk. Av. Kaan Dimili
Borçlunun Adı Soyadı: Semih Çifçi

Haydariye Köyü GEMLİK
Alacağın Türk Parası ile Tutan:

60.000.000.TL. alacak.
+ 4.527.123.TL İşlemiş % 54 faizi

64.527.123. TL. Alacak icra mas. %54 faizi ve 
vekil ücreti ile tahsili.

Senet Tarihi : 1.8.1993 Vadeli Emre Muharrer 
Senet (bono)

Borçlu işbu icra borcunu ödemesi için borçlu 
adresine gönderilen icra ödeme emri borçlu ad
resinde bulunamadığından PTT idaresince mü
dürlüğümüze bila tebliğ iade edilmiş, zabıtaca ya
pılan adres tespitinden bir sonuç alınamamış 
olup, borçluya işbu ödeme emri ilanen tebliğine 
karar verilmiş olmakla :

Yukarıda yazılı bore ve masrafları işbu ödeme 
emrini tebliği tarihinden itibaren on güne 10 gün 
ilavesiyle

20 gün içinde ödemeniz, takip dayanağı senet 
kambiyo senedi niteliğini haiz değilse yine beş gü
ne beş gün ilavesiyle 10 gün içinde mercie şikayet 
etmeniz,keza takip dayanağı senet altındaki imza 
size ait olmadığı iddiasında iseniz 5 güne 5gün 
ilâvesiyle 10 gün içinde ayrıca ve açıkça bir di
lekçe ile tetkik mercii hakimliğine bildirmeniz ak
si takdirde kambiyo senedindeki imzanın sizden 
sağdır olmuş sayılacağı,imzanızı haksız yere inkar 
ederseniz senede dayanan takip konusu alacağın 
%40 oranında para ıcezasma mahkum edi
leceğiniz borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya 
ihmal edildiği veya alacağınız zaman aşımma uğ
radığı hakkında veya yetki itirazınız varsa bu se
bepleri ile birlikte beş güne 5 gün ilavesiyle 10 
gün içinde Tetkik Mercii Hakimliğine bir dilekçe 
ile bildirerek Tetkik Merciinden itirazınızın ka
bulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde ceb
ri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve 
bore ödenmediği takdirde 10 güne 10 gün ila
vesiyle 20 gün içinde 74.madde gereğince mal be
yanında bulunmanız,bulunmazsanız hapis ile 
tazyik olunacağınız,hiç mal beyanında bulunmaz 
ve hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapis 
ile cezalandırılacağınız ihtar olunur.

1.2. 1994 İcra Müdürü
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1 DYP Kurşunlu Belediye Başkan Adayr tanıtıldı...

l

avit Çağlar'a.sevgi.gösterisi
yol vardır, o da, DYP nin 
seçimleri burada almasıdır. 
Yani, benim Belediye Baş
kanı seçilmemdir 3 bin yıl
lık tarihi olan beldemizi, 2 
binli yıllara birlikte gö
türelim."

Daha sonra, partililerle 
birlikte Kurşunlu'dan ayrılan 
Cavit Çağlar, Gemlik'e ge
lerek, parti binasında 
DYP'nin Belediye Başkan 
adaylarını tanıttı.

DYP'nin 27 Mart se
çimlerine Gemlik'te Mehmet 
Turgut, Küçük Kumla'da 
Ömer Bal, Umurbey'de Pars 
Dönmez, Armutlu'da Osman 
Elbaş, Kurşunlu'da Bayram 
Demirle gireceğini hatırlatan 
Çağlar, ”*Pars Dönmez'in 
yanına 4 tane daha Be
lediye Başkam şart ve farz 
olmuştur. Ama biz, hocaya 
kızıp camiye gitmemek gibi 
bir yola başvurmayız. Kol 
kırılır, yen içinde kalır" di-, 
yerek önseçimlerde alınan 
sonuçlara kabullenilmesini 
vurguladı.

Daha sonra Çağlar, Bur- 
sa'ya gitmek üzere il
çemizden ayrıldı.

M. Parlak:

s^BDoğru Yol Partisi Bursa 
! ülllletvekıiı ve GİK Üyesi Ca

vit IÇağlar, partisinin Be- 
lediye Başkan adayını açık
lamak için geldiği Kur- 

; şunlu'da, sevgi gösterileri ile 
^karşılandı.
■ Geçtiğimiz hafta cuma gü- 
j nü Mudanya-Kurşunlu yol.ay- 

I rımında Gemlik DYP İlçe 
/'I Teşkilatı, Küçük Kumla, Ar- 
/ Kutlu, Umurbey Belde Teş- 

Biati ve çok sayıda partili ta- 
/'Balından karşılanan Cavit

Bağ|ar Kurşunlu kasabası 
!‘| meydanında, seçim otobüsü 
61 üzerinden belde halkına ses- 
s- Hendi.
ç. Çağlar, Kurşunlu'ya 25 yıl 
. i önce çadır kurmak için gel- 

I diğini, daha sonra da yer- 
. [leşliğini belirterek şöyle ko- 
r nuştu:

"Türkiye de Cavit Çağ- 
I iar ismi nasıl Bursa ile öz- 
| deşleşmişse, Bursa'da da 

Cavit Çağlar ismi Kurşunlu 
Jle özdeşleşmiştir. Burada 

| 'daha önceleri yaptığım bir 
|| konuşmada, Kurşunlu'nun

Belediye olacağını ve ya
pılacak hizmetlerin lütuf 

aTWII, kanunların sizlere

vereceği hizmetler ola
cağını söylemiştim. Ancak, 
şimdi bir üzüntüm var. O 
günkü konuşmamı ha
tırlayanlar, Belediye Baş
kanlığı için tek aday çı
karılmasını ve tek vücut 
olunması gerektiğini söy
lediğimi bilirler.

Bir arkadaşımızı başka 
bir partiden aday çı
karmışlar... Buna saygı du
yarım."

DYP'nin 3 yıl daha ik
tidarda olduğunu vurgulayan 
Cavit Çağlar, tek aday çı
karılması, hizmetlerin bir an 
önce gönderilmesi için is
tediğini sözlerine eklediği ko
nuşmasında, Kurşunlu'ya 
kendi jmikanlarıyla bir okul 
yaptırmaya söz verdi. Çağ
lar, Kurşunlu'ya bir de sağlık 
ocağına kavuşması için ça
lışacağını söyledi. Çağlar ko
nuşmasına şöyle sürdürdü:

"Yol yakınken tek yum
ruk, tek vücut olarak se
çimlerden çıkın. Kurşunlu 
ileride Bursanın nefes ala
cağı bir yer olacaktır. Bu
gün kanalizasyon, yol, su, 
elektrik sorunlarınız var.

Ben bunları buraya ge
tirtirim."

•TARLALARINIZI
SATMAYIN"
Cavit Çağlar, Kurşunlu 

halkına seslenirken, ara
zilerini satmamalarını is
teyerek, "Bugün yüzbin li
raya vereceğiniz yer 2 yıl 
sonra üç, beş katına çı
kacaktır. Buralar imara açı
lacaksa, önce sizler ka- 
zanın"dedi.

Kurşunlu'ya iyi hizmet gel
mesi için adayları Bayram 
Demir'i desteklemelerini is
teyen DYP Bursa Milletvekili 
Cavit Çağlar, "Belediye 
Başkanlığını Bayram Demir 
kazandığında, hizmetin na
sıl geldiğini göreceksiniz. 
Devletin gücünü gö
recesiniz." şeklinde ko
nuştu.

DYP Kurşunlu Belediye 
Başkan Adayı Bayram Demir 
de, yaptığı Konuşmada şun
ları söyledi:

"Bugün Kurşunlu, tarihi 
bir süreç yaşamaktadır. Bu 
bizim için gurur verici bir 
olaydır. Kurşunlu'nun so
runlarını çözmede bir tek

SHP İlçe Başkanı Meh
met Parlak, Belediye Baş
kanı. aday adaylarından 
Elif İldan'ın itirazının in
celenerek, oyların yeniden 
sayıldığını ve sonucun de
ğişmediğini söyledi.

Mehmet Parlak, ga
zetemize yaptığı açık
lamada, 25 Ocak günü ya
pılan Gemlik Belediye 
Başkanlığı önseçimlerinde 
oyların yanlış yazıldığı ge
rekçesiyle, İlçe Baş
kanlığına itiraz eden Elif II- 
dan'ın itirazının de
ğerlendirildiğini . ve Yö
netim Kurulu tarafından 
kullanılan oyların yeniden 
sayıldığında, Nazım Bay- 
rak'ın 108, Elif İldan'ın ise 
77 oy aldığının gö
rüldüğünü söyledi.

Parlak, açıklamasında, 
önseçimi kendisinin yap
madığını, İl Başkam'nın

görevlendirdiği Mehmet Ali 
Diyar tarafından ya
pıldığını ve Elif İldan'ın da 
Sandık Kurulu'nda göz
lemci bulundurduğunu ha
tırlatarak, "Seçim so
nuçlarına itiraz ederken, 
başkalarını anlamsız ye
re itham etmek doğru de
ğildir" dedi.

Mehmet Parlak, 27 
Mart yerel seçimlerine ka
tılacak Belde Belediye 
Meclis üyelerinin önü
müzdeki günlerde tespit 
edileceğini de belirtti.

öte yandan, geçtiğimiz 
hafta gazetemizde ya
yımlanan ŞHP Belediye 
Meclis Üyeleri sı
ralamalarında, yalnışlık ol
duğu görüldü. Yılmaz Kı- 
lıç'ın 113 oy ile ... sırada, 
Ahmet Sonat'ınise 105 oy 
ile 8'inci sıraya girdiği bil
dirildi.

Solaksubaşı ve Mutman 
görevlerinden ayrıldılar

Geçen yılda, önceki yılda da bu başlığı atmıştık...

ş İlil
1 Yenilgi kaderimiz mi?

Cemal KIRGIZ.
E 40 yıldır milletvekili çıkartamayan, en ünlü reklam 

11aracı Zeytin'!, Orhangazi'ye, Mudanya'ya kaptıran 70 
I bin nüfuslu Gemlik, kala kala Gemlikspor'un başarısına 
I kalınca, bu tip vakalar meydana geliyor...

E Konumuz bu kez futbol. Gemlikspor'un yö- 
neticilerine diyecek bir şey bulamıyoruz. Bir çok amatör 
futbol kulübünün imrendiği, yönetici kadrosu var. Pa

traysa para, malzemeyse malzeme, ilgiyse ilgi... Peki 
sorun ne? Futbolcular mı iyi değil, rakipleri mi çok güç- I lü, taraftar mı yaramaz, yoksa fiKstür'ün bir azizliği mi?
I Hepsini tek tek alınca, ortaya çıkan tablo ba- 
sarısızlığa kapalı olmasına rağmen, yenilfi maalesef I Kaderimiz oluyor.
■ İki yıl önce, Merirços'a kaptırılan şampiyonluğun fa- 
turası. Gemlikli futbolculara kesilince, ilk defa büyük 11 çapta transfer yapılıyordu. İkinci sene yetersiz görülen 

I mevkiler, kaliteli futbolcularla donatılıyor. Lige de fırtına 
I gibi giriliyordu. Ancak, gruptaki iddialı bir takım olan

Makospor'la ısrarla takibi bırakmıyordu. Ne yazık ki, 
i son maçımız, yine Makospor'la, yine Bursa'da oy- 
I nanıyordu. Ancak, ligin ilk yarısında, Makospor'u evi

mizde konuk ederken, elimizden kaçırınca, 0-0'a razı
[oluyorduk. Son maçta da beklenen çözüm, bu kez 3- 

. 2'lik sonuçla geliyordu...
■ Gelelim 1993-1994 sezonuna. Yönetimden fut
bolcusuna yine revizyonla giren Gemlikspor'da, en acı 
sözleri Başkan Mahir Gencer açılışta söylüyordu:

"Bu yıl bizim için çok önemli. Başarı kaçınılmaz. 
Eğer Şampiyon olamazsak. Yönetim de futbolcu da 
bu kulüpte barınamaz. Hepimiz bırakırız"

Bu yıl geçmiş senelere göre oldukça şanslıydık, ilk 
I yarıda Yıldırımspor'a yenilip, Oyak Renault'yla be- 
■ rabere kalmamıza rağmen, Kestelspor, bizim için bü- 
I yük bir şanstı. Kestelsporlu futbolcular, her iki maçta 
il da son dakikalarda kazandıkları penaltıları gole çe- 
I virmişlerdi Buna karşılık, üst üste oynadığımız Batı 
| Trakya ve Yıldırımspor maçlarını kazanan Gemlikspor, 
I son haftaya en yakın takipçisi Oyak Renault'nun önün- 
| de 3 puan sisteminin geçerliği olduğu Lig'de, 2 puan 
I önünde giriyordu.

Fakat, Fikstür'ün azizliği bu ya, son maç yine dep
lasmanda, yine takipçimizleydi. Yöneticiler 6 adet oto- 
T büs kaldırmışlardı. Bunun yanı sıra, minibüslerle, Be- 

I tediye otobüsleriyle Gemlikli futbolseverler, Merinos sa- 
I hasına hücüm etmişlerdi...
I Dahasını anlatmak istemiyorum.

Bundan sonra, kimse şampiyonluk beklemesin de- 
- mek de istemiyorum. Bu yönetim istifa etmemeli. Bir 

' defa daha şanslarını denemelerini istiyorum. Bırakıp 
ı kaçmak, Mahir Gencer'e, Kemal Akıt'a, Seyhan Ay- 

; kdın'a ve diğerlerine yakışmaz.
. ■ Futbol'un medyanın bir numaralı konularının ba

tışında geldiği bugünlerde, 70 bin nüfuslu Gemlik, hiç ol
mazsa takımlarını 3. ligde görerek mutlu olmalı.

Yazımı Konfüçyüs'ün ünlü bir sözü ile bitirmek is- 
ı tiyorum:
i "Önemli olan her defasında galip gelmek değil.

Her mağlubiyetten sonra ayakta kalabilmektir." 
Mağlubiyet kaderimiz olmamalı.

ı L-....

Bursa 1. Amatör Küme 4. 
grupta son haftaya, takipçisi 
Oyak Renault'nun önünde 2 
puan farkla giren Gemlikspor, 
son üç sezondaki en büyük 
avantajım da de- 
ğerlendiremeyerek, şam
piyonluğu yine rakibine hediye

2 yıl önce Merinos'a, geçen 
yıl Makospor'a şampiyonluğu 
son maçta kaptıran Gem
likspor'un şansı bu yıl da sarı 
siyahlı Oyak Renault'ya karşı 
tutmadı. Merinos sahasında 
pazar günü oynanan kar
şılaşmada, yaklaşık 3 bin fut
bolsever, heyecan dolu bir 90 
dakika izledi.

Karşılaşmanın büyük mü
cadele içinde geçen ilk ya
rısında 2 takımın da gol ara
yışları sonuç vermedi. Renault 
kalecisi Selahattin ve Gem
likspor kalecisi Nihat, rakip for
vetlere şans vermeyince, ilk 
yarı golsüz sona erdi.

2'nci yarıya Gemlikspor, 
kendine yetecek bir beraberlik 
için temkinli bir futbol ortaya 
koyarken, mutlak galibiyet ge
reken Oyak Renault, ataklarını 
sıklaştırıyordu. Bu atakların 
sonucunda, 69. dakikada bek
lediği golü, Cemil'in ayağından 
bulan Renault, 1-0 öne ge
çerken, gol Gemlikspor'u kam- 
çılıyordu. Karşılaşmanın 
ÖO'inci dakikasında Kubilay'la 
başlayıp, Gökhan'la devam

eden atakta, İbrahim, Gem- 
likspor'a beraberliği getirirken, 
Gemliksporlu taraftarların bu
lunduğu tribünde karnaval 
coşkusuyaşanıyordu.

1-1 beraberlikle, gerilim ar
tıyordu. Renault'lu İbrahim'e 
sert giren Gemliksporlu Şenol, 
kırmızı kartla oyun dışında ka
lıyordu. Karşılaşmanın 88. da
kikası geldiğinde, herkes 
Gemlikspor'un bu yıl zinciri kır
dığına inanırken, Hüseyin'in 
havalandırdığı, Savaş'ın ka
fasıyla buluşan topun ağlara 
gidişi, aynı zamanda umutların 
datukenişi oluyordu..

Maçtan sonra, iki takımın 
taraftarları arasında çıkan tar
tışma, güvenlik görevlileri ta
rafından büyümeden önlendi.

Saha: Merinos
Hakemler: Oğuz Arı kal 

(3^Era^dın Uysal (3), Orhan

Oyak Renault: Selahattin, 
Latif, Güngör,. İbrahim, Hü
seyin, Nusret, İbrahim, Kadir, 
Emin, Mustafa, Özkan, Cemil, 
Savaş

Gemlikspor: Nihpt, Gök
han, Okan, Turgay, İbrahim, 
Gökhan, Ender, Aptullah, Ku- 
bilay, Emi, Şenol, Gülbek, Sa
vaş

Goller: 69. dk. Cemil, 88. 
dk. .Savaş (Oyak Renault), 80. 
dk. İbrahim (Gemlikspor).

Kırmızı Kart: 83. dk. Şenol 
(Gemlikspor)

Cemal KIRGIZ- DYP Küçük Kumla Belediye Başkan 
Adayı Ömer Bal, DYP'nin, Kumla'da ANAP'ın yö
netimine son vereceğini belirterek, "Biz hizmet için ta
lip olduk. Bunun için Kumla'nm sorunlarını bilen ki
şilerden Belediye Meclis üyelerini kurduk" dedi.

Belediye Başkan adayı Ömer Bal, Kumla'nın hizmete 
büyük ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "En başta, alt 
yapı bitirilmemiş durumda. Bu bir an önce bitirilmeli. 
Yol sorunu her zaman gündeme gelen bir konu. Fut
bol sahasının onarımı da yapılmadı. İmar konusunda 
da sıkıntılar var. DYP olarak, Belediye'yi aldığımızda, 
ileriye dönük geleceği düşünerek, plan ve program 
yapacağız. Çocuklar için, tatil beldesi Kumla'da hâlâ 
bir çocuk parkı yok. DYP kadrosu olarak, zengin bir 
programımız ve kaliteli bir kadromuz var" diye ko
nuştu.

DYP Belediye Başkan Adayı Ömer Bal, hedeflerinin, 
DYP'ye yakışır bir hizmet olduğunu savunarak, bu an
layış içinde DYP'ye yakışır kadro kurduklarını bildirdi.

DYP Küçük Kumla Belediye Meclisi şu isimlerden 
oluştu:

Nurettin önder (Esnaf), Ahmet Malatya (Müteahhit), 
Halil Bıyıker (Emekli öğretmen), Emir Üre (Müteahhit), 
Faruk Uzun (Serbest), Abdullah Efe (Serbest), Haşan 
Acar (Esnaf), Nazım Güner (Esnaf).

Kontenjan: Nurettin Esen (Esnaf).

Doğru Yol Partisi Yör- 
netim Kurulu Üyesi Mah
mut Solaksubaşı ve Sos- 
yaldemokrat Halkçı..Parti 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Nusret Mutman gö
revlerinden istifa ettiler. 
Doğru Yol Partisi'nde be
lediye Meclis üyeliği ön
seçim öncesi yaşanan 
Olaylardan sonra Meclis 
Üyeliği aday adaylığından 
ayrılan Mahmut So- 
laksubaşı, seçimlerden

şonra. Yönetim Kurulu 
Üyeliği'nden istifa ederek, 
tepkisini gösterdi.

Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Yönetim Kurulu Üye
si Nusret Mutman da, Be
lediye Başkanlığı ön
seçiminden sonra, Parti 
Yönetim kurulu'na verdiği 
dilekçe ile görevini bıraktı. 
Solaksubaşı'nın yerine ge
tirilen olmadı, Mutman'ın 
yerine, birinci Yedek Üye 
Arif Akkaya getirildi.

MAÇTAN İZL^NİMLER^
Pazar günü, Gemlik'te ne siyaset, ne ekonomi, ne Bosna- 

Hersek olayları, ne Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 
maçları konuşuluyordu. Herkesin birleştiği en önemli konu, 
Gemlikspor-öyak Renault maçıydı.

Daha önce Avrupa Kupası maçlarında gördüğümüz ara
balardaki konvoy gösterileri bu kez Gemlikspor için ha
zırlanıyordu.

Gemlikspor, maç için 6 otobüs kaldırırken, yer bulamayan 
yüzlerce kişi, minibüs ve Belediye otobüsleriyle maça gi
diyordu.

Teknik Direktör Mustafa Sarı ve Yönetim, futbolcuların he
yecanını yatıştırmak için sürekli loral motivasyonu ya
pıyorlardı.

Merinos stadını dolduran 3 bin seyirciden 2 binini Gem
liksporlu taraftarlar oluşturuyordu. Maç boyunca susmayan 
Gemliksporlular, özellikle beraberlik golünü attıktan sonra, sa
hayı karnaval yerine döndürüyorlardı...

Mağlubiyet golünü yedikten sonra çıkan çatışma ve sa
taşmalar, güvenlik güçleri taraf ından güçlükle önlendi.

Maçtan sonra, gelin gibi süslenen araçlardaki bayrak ve 
flamalar, büyük bir üzüntüyle geri sökülüyordu...

Maçtan sonra büromuza gelen bir taraftar, ilginç bir eleştiri 
yapıyordü:

"Abi Gemlik'te nalbant da yok ki futbolcular ayak- 
kabılarım baktırsın"

Maçtan sonra, Gemliksporlu futbolcular ve yöneticilerde, 
yenilginin büyük üzüntüsünü yüzlerinden okunuyordu...

İLAN
KÜÇÜKKVMLA BELEDİYE 

BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemiz Köy İçerisinde yapılmakta olan oku

ma odası,kitaplık ve depo inşaatının proje üzerinde 
yapılan değişiklikler sonucu 99.216.149 Tl keşif be
deli ile tamamlanması mümkün olmadığından 2 in
ci kısım ilave keşif ile yeniden,Devlet ihale ka
nununun 35.maddesi (a).bendi uyarınca ihalesi ya
pılacaktır.

1- Keşif Bedeli: 400.000.000 TL
2-Geçici Teminatı: 12.000.000 TL
3- İhale 26 Şubbat 1994 Çarşanba günü Be

lediye Encümeni Huzurunda yapılacaktır.
4- İştirakçilerden;
a) 1994 yılma ait ticeret ve sanayi odası kayıt 

belgesi *
b) Kanuni ikametgah
c) Geçici Teminat alındı belgesi
d) Noter tas tikli imza sirküleri
e) Şirketi veya kuruluşu yetki kıldığına dair yetki 

belgesi
f) Telgrafla müraacatlar ve postadaki gecikmeler 

kabul edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.



Mehmet Kaptan 
BDP İlçe Başkam

BDP+DP

Artık Demokrat Parti
İtilip kakılan, hakkı yenen, hangi sebeple olursa olsun toplumdan dışlanmaya çalışılaı 

bütün vatandaşlarımız da artık müsterih olsunlar. Bugünkü DEMOKRAT PARTİ dı 
geçmişte olduğu gibi, yine bütün vatandaşlarımızın partisi olacaktp 

Demokrasinin bayrağını hep birlikte enyükseklere kaldıracağız. Kalkınma yenide t 
başlatılacaktır. 

DEMOKRAT PARTİ, yapıcı bir muhalefet görevini büyük bir titizlikle yerine getirecekti! 
Haklı eleştirilerimizi her zaman, cesaretle açık yüreklilikle,ortay a koyacağız. Anu 

zülfiyare dokunmasın gibi bir endişe bizim lugatımızda yer almayacakta 
Hiçbir zaman önümüze Allah'ın rızasını arkamıza milletimizin desteğini koymayacağımı 

. bir işe başlamayacağız
Partimizin içinde veya dışında, bize yönelecek eleştirileri kendimize göre haklıdır v.eye 

haksızdır diye ayırmadan/mutlaka anlayışla karşılayacağız. Bu eleştirileri, doğruyı 
bulmanın bir aracı olarak göreceğiz. Gerektiği zaman, bir özeleştiriyi dc 

gerçekleştireceğiz 
DEMOKRAT PARTİ'nin bir Türkiye hayali vardın Bir kolunu Balkanların omzuna, diğe, 

kolunu Kafkaslar üzerinden Orta Asya'nın omzuna atmış, yönünü Kıble'ye dönmüş bi 
Türkiye'ye gideri yolu aziz milletimizle birlikte başlatacağız 

Göreve başladığımız şu anda, size sadece büyümeyi, başarıyı ya da iktidar 
vaadetmiyorum- Bunlar kolay ve gelip geçici şeylerdi!

Size tarihi vaadediyorum 
Sizlere güveniyorum 

Sîzlerle gurur duyuyorum 
Sîzlerle beraber, milletimizin tarihine aydınlık bir sayfa ilave edeceğimize inanıyorum 

Cenab'ı Hak bizi mahçup etmesin 
Cenab'ı Hak'tan aziz milletimize ve bütün insanlığa hayırlar, başarılar, saadetler niya: 

ediyorum 
Allah'a Emanet Olunuz 

Bu el MENDERES'in elidir. Bu eli tutun 
Bu ses MENDERES'in sesidir. Bu sesi duyun

RENKLİ ve 
SİYAH-BEYAZ HER 

ÇEŞİT KALİTELİ 
BASKI İŞLERİNİZ 

İÇİN BİZİ ARAYIN!

...SEÇİM AFİŞLERİ, 
KİTAP, DERGİ,

DAVETİYE, KART 
VİZİT, CİLT, LASTİK 
MÜHÜR, RESMİ VE 

ÖZEL BÜRO 
EVRAKLARI 

BASIMI...

BİLGİSAYAR donanımlı OFSET ve TİPO 
tesislerimizi YENİ İŞYERİMİZE taşıdık. 

Eski yerimizle ilişkimiz kalmamıştır. 
Tüm dost ve müşterilerime duyururum.

Körfez OFSET
MATBAACILIK, YAYINCILIK, ORGANİZASYON 

Kadri GÜLER
Gazhane Cadde, Beceren Apt. altı 

(OTO Fikret yanı)
Tel. 5134797
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elediye Meclisi son toplantısını yaptı fessaKaymakam incelemelerde bulundu

W

Meclis üyelerine plaket 
!(■] 1989 yılında yapılan yerel seçimlerde |B1 10 Şubat perşembe günü Belediye 
. Belediye Meclis üyeliklerine seçilen 1 Başkanı Nezih Dimili’nin baş-Belediye Meclis üyeliklerine seçilen 

15 kişi, geçtiğimiz hafta yapılan son
Meclis toplantısında Belediye Başkanı 
Nezih Dimili tarafından hizmet pla
ketiyle ödüllendirildi. Dimili, yaptığı ko
nuşmada, tüm Belediye Meclisi üye
lerine çalışmalarına yardımcı ol
malarından dolayı teşekkür etti.

kanlığında toplanan Belediye Mec- 
lisi’nde, son kademeye gelen per-‘ 
sonele Bakanlıktan kadro istemi gö
rüşülerek kabul edildi. Belediye mec
lisi 27 Mart yerel seçimlerinden sonra 
yeni üyeleriyle toplanacak.

_ Haberi sayfa 5'te

ift milyar «İeîieL,
dfe Spordan Sorumlu Devlet Başkanı Şükrü Er

dem ve Cavit Çağlar'ın yardımlarıyla, Gemlik 
Devlet Hastanesi'ne 4 milyar 600 milyon lira 
ödenek geldi. Hastane Baştabibi Vedat Ök- 
ter, gelen ödeneğin Hastanenin kendi malı 
olacak bir bina yapımı için harcanmasının 
düşünüldüğünü söyledi.
Kaymakam Oran Işın, Devlet Hastanesi'nde 
konuyla ilgili incelemelerde bulundu.

Haberi sayfa 3'te

CHPANAPveRP 
mecUsiiyedd:dyUKn 

açıkladılar...

•
 Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Fikret Kumral, düzenlediği ba

sın toplantısıyla, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi adaylarını 
p’ . açıklarken, politik kirliliklere son vererek, halkın özlem duyduğu be

lediyecilik anlayışını yaşama geçireceklerini söyledi.
ANAP İlçe Başkanı Faruk Güzel de yaptığı açıklamada Belediye 
Meclis adaylarını tanıttı. ANAP listesinin başında Kaya Kesen, Ali 
Avcı, Emin Bora, Mehmet Dinç, Aslan Özaydın yer alıyor.

•
 Refah Partisi de, düzenledikleri basın toplantısında Belde Başkan 

Adayları ile II Genel Meclis ve Gemlik Belediye Meclis adaylarını ba
sına tanıttı. RP'nin İl Genel Meclisi sıralamasında Erdinç Arabalı, Te- 

. kin Özkan, Gökhan Gerçek bulunurken, Belediye Meclis kon- 
tenjanlığında Mahmut Başaran, Meclis üyeliklerinde ise İbrahim Çe
tin, Haydar Gül ve Ali Okuroğlu ön sı rai arda bulunuyor.

Haberleri sayfa 5'te

Moral topladılar...
£ 27 Mart yerel seçimlerine katılacak aday- 

-j w larının tamamını açıklayan Anavatan Partisi
Gemlik İlçe teşkilatı geçtiğimiz hafta Be
lediye Düğün Salonu'nda birlik beraberlik ge
cesi düzenleyerek, doyasıya eğlendiler. Ge- 

! cede moral toplayan ANAP'lılar yerel se
çimlerde merkez ve beldelerde başarılı ola-

HAFTAYA BAKIŞ
< : kadri güler •<<<•<;

Yarış başladı
27 Mart yerel seçimlerine doğru süre gittikçe azal

maya başladı.
Seçim yarışına katılacak tüm partilerin adayları belli 

oldu.
DYP ve ANAP'ta II Genel Meclisi ve Belediye Mec

lisi, adaylarının seçimi sancısı sürüyor.
Önseçim ve merkez yoklamasıyla belirlenen be

lediye meclis üyelerine baktığımızda pek iç açıcı man
zara ile karşılaşılmıyor

SHP'nin geçen ve daha önceki yılkı Belediye Meclisi 
üyelerinin niteliklerini bu yıl sıralamaya girenler dol
duracak mı göreceğiz...

Ama, DYP'nin durumu daha kötü.
Önseçimin DYP'de yarattığı deprem, Belediye Mec- 

lisi'ne girebilecek durumdaki adayların nitelik ba
kımından yerlerini dolduracak türden kişiler olduğu söy
lenemez.

İnanıyorum ki, bu kişilerin daha birçoğu Belediyeler 
Yasası'nı hiç okumamıştır.

Birçoğu, Belediye Meclisi'nde, bir oturumda bile bu
lunup, Meclis işleyişinin nasıl yürüdüğünü bil
memektedirler.

ANAP'taki sarsıntı dinmiş değil.
ANAP Belediye Başkan Adayı'ndan sonra, Meclis 

adaylarının belirlenmesinde de sıkıntılı günler yaşadı.
ANAP'ın 1989-94 dönemindeki Belediye Meclis üye

leri -Haşan Sözüneri dışında- sınıfta kaldılar.
Devamı sayfa 4te

Mimarlar 
Odası'nda 
toplantı
Gemlik Mimarlar Oda- 
şı'nda yapılan toplantıya 
İnşaat mühendisleri de 
davet edilerek, Oda'nın 
bir süre önce aldığı ka
rarlar tartışıldı. Bu arada 
böbrek hastası Mimar 
Ahmet Şahin ile kara ci
ğer nakline ihtiyacı olan 
Seçil Kara'ya maddi 
destek kararı alındı.

Haberi sayfa 3'te

SHP Başkan 
Adayı

Gazetemizi 
ziyaret etti

Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Belediye Baş
kan adayı Nazım Bay
rak, Gazhane Cad
desi Beceren Apt al
tına taşınan ga
zetemiz ve ofset te-. 
sisimizi gezerek ça
lışanları kutladı.
Bayrak, büyüyen 
Gemlik'e ilk ofset te
sisi kurmamızdan do
layı mutluluklarını bil
dirdi ve seçim afiş
lerinin baskı işlerini 
tesisimize verdi.

Haberi sayfa 5'te

CHP'nin açıklaması
• SHP'li yöneticiler, 
Seçil Karaya yardım için 
getirtilen "Amerikalı" filmi 

organizasyonunda bilet sat
maktan öte bir katkılarının 
bulunmadığını açıkladılar.

Fatyo Haşan öldii
İlçemizde Fatyo Haşana lakabıyla tanınan Ha- 

san Deniz, (45) evinden çıkarken, kapı önüne dü
şerek başına yere vurmasr sonucu beyin ka
namasından öldü.

Kayhan Mahallesi Bayraktar Apt. birinci katında 
oturan felçli Haşan Deniz, işlerinin bozulduğundan 
sonra, aklı dengesini de yitirmiş, ailesi dağılarak, 
muhtaç bir duruma gelmişti.

Minibüs garajında lokantacılık yaptığı sırada bu 
işyerini satarak, zeytin ticaretine başlayan ve iş
lerinin bozulmasıyla da sağlığını yitiren Fatyo Ha- 
san'ın ölümü ilçede üzüntü yarattı.

Haberi sayfa 5'te-
caklarını söylediler.

tk Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
w Çocuk Sağlığı Paneli Kız Meslek Lisesi Sa- 

lonu'nda yapıldı. Uzman doktorların konuşmacı 
, olarak katıldığı panelde aile planlaması yön- 

tüemleri hakkında bilgi verildi, bulaşıcı hastalıklar 
ve AIDS konusunda açıklamalarda bulunuldu.
Panel büyük ilgi gördü.

Haberi sayfa 2'de

Yazarımızın politikaya dönüşü...

IBlİ %İBaşkanlığına getirildi
A Gazetemizin köşe yazarlarından Gazeteci, Araş- 

tırmacı-Yazar Yılmaz Akkılıç, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti İl Yönetim Kurulu tarafından oy bir
liğiyle Partinin İl Başkanlığına getirildi.
SHP İl Başkanı, mimar Mithat kırayoğlu'nun Bü- 
yükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmasıyla 
boşalan İl Başkanlığına bir sürpriz olarak getirilen 
Akkılıç, görevine başladı. Görevini Kırayoglu'ndan 
düzenlenen bir törenle devralan Akkılıç, 14 yıldan 
sonra yeniden politikaya atılmasının nedenlerini 
2. sayfamızda yazdı.

TUZ - BUZ
SN. TANSU ÇİLLER, TUSÎAD'LA 
UZLAŞIYORMUŞ...
NE YAPSIN...
ZEMİN BUZLU...
TUZ- BUZ OLMAK DA VAR, 
TUZLANMAKTA...

Değerli okurlarımın ve tüm müslüman 
kardeşlerimin Ramazanlarını candan kutlarım.



MDE< Zeytin halinâeft tahliyesi isteaen esnaf, açılan davayı kazandı

Yılmaz AKKILIÇ

Neden SHP?

Ondörtyıl aradan sonra politikada yeniden "aktif" 
görev üstlenmek biraz ürkütücü. Ne var ki, Tür
kiye'nin geleceğine ilişkin kaygıların giderek yö- 
i ğunlaşmakta oluşu ve ufku kaplamaya başlayan kara bu- 

I (utlar, herkesin, o arada benim gibi hayli uzun zamandır 
I anılara yerleşmiş bir eski politikacının da yeni baştan "are- 
I na"ya dönmesini kaçınılmaz kılabiliyor.
i Önce şunun altını çizmek isterim: Bugün Türkiye De-
I otokrasisinin dengelerinde aksama var. Kamuoyu yok- 
I lamalarına baktığımız zaman, siyaset terazisinin sol ke- 
I fesinin "boş" değil, ama kaygı verici biçimde "etkisiz" ol- 
I duğunu görüyoruz. Kendilerini "sosyal demokrat" veya 
| "demokratik sol" olarak nitelendiren politikacılar, de- 
I mokrat ve sol eğilimi seçmen kitlelerine 1970'li yıllarda ol- 
I duğu gibi "umût"aşılamakyerine, ne yazık ki adeta 
। "umutsuzluk" telkin ediyorlar. Türkiye'de devrimi ger- 
| çekleştiren siyasal partinin ilk kongresinden (yani "Sivas 
i Kongresinden) yetmişbeş yıl sonra, yoksul halk kesimleri 
I eğer devrim öncesine öykünen akımlardan medet umuyor 

hale gelmiş ise, bunda niç kuşkusuz "kapatılan CHP"nin 
mirasına sahip çıkma kavgası verenler kadar, o mirası 
"yadsıma"ya kalkışanların da payı var...

1981 yılında "beşi bir yerde"nin partileri ka
patmasından sonra, Sayın Bülent Ecevit Almanya'da ya
yımlanan "Der Spigei" adlı dergide "Tek kanatlı kuş" 
başlığıyla yer alan bir demeci nedeniyle kovuşturmaya uğ
ramış, natfa mahkûm edilmişti.

. O açıklamasında Sayın Ecevit'in savunduğu görüş şu 
idi:

"12 Eylül yönetimi, Türk demokrasinin sol kanadını 
kırmaya çalışıyor. Oysa 'tek kanatlı kuş' uçamaz." 

Gerçekten de "beşi bir yerde", kendi sınırlı dün
yalarında düşledikleri "sağsız-solsuzdemokrasi" tut
kusuyla, aslındaTürkiye siyasetinin dengelerini bozdular. 
"Şalct" Profesör Nihat Erim'in "12 Mart rejimi"nde baş
layıp da bitiremediği "solu tasfiye"operasyonunu, tüm bil
gisizlikleri, acımasızlıkları ve duyarsızlıklarıyla yemden yü
rürlüğe koydular.

Gelmiş geçmiş bütün "faşist" lider ve öğretilerden al
dıkları derslerle, Türkiye'de yalnızca "solcin değil, "de
mokrasinin de dibine kibrit şüyu ekme işlevini üstlendiler.. 
Ve doğrusu ya, CHP ardılları arasındaki post kav
gasından da yararlanarak, bunu önemli ölçüde ba
şarabildiler.

Türkiye demokrasisi, "sol kanadı" kırık bir kuş gibi ha
valanamadı, öylece kalakaldı...

. Bugünlere geldik:..
Kapatılan CHP'nin ardılları bugün başlıca üç siyasal 

partide demokrasi savaşımı veriyorlar. Hatta bir bölümü, 
ara rejim ürünü bir partide arayış içindeler. Bu kadroların 
kendi aralarında anlaşmazlıklar var, ama amaçları ortak: 
Demokrasi.

Yani eskilerin deyişiyle, "maksat bir amma, rivayet 
muhtelif...

Sosyaldemokrasi veya demokratik sol bölünüp et
kisizleştikçe, yoksul ve yoksun halk kitleleri, sorunlarının 
S üzümünü başka kıblelerde aramaya başladılar, buna mec- 

ur oldular. Türkiye, "ulusal devrimin ilk kongresinden 
yetmişbeş yıl sonra, devrim öncesinin iktidar çayırında kis
pet vurduğu bir çelişkiler ülkesi durumuna geldi:

Ulkerçin en büyük kentinin bir belediye başkan adayı, 
yakın gelecekte ünlü modacıların "çarşaf defilesi"dü- 
zenleyeceklerinden dem vuruyor. Konya'da, kadınlarla er
kekler ayrı otobüslere binmeye zorlanıyor. İran'ın, Suudi 
Arabistan'ın, hatta Libya'nın; Türkiye'nin iç siyasetine ağır
lık koyma girişimleri her geçen gün biraz daha gün yüzüne 
Çıkıyor.

Aydınlık insanlar öldürülüyor. Aksoy'lar, Üçok'lar, Dur
sunlar, Emeçler, Mumcular alçakça katlediliyor. Sivas'taki 
Madımak Oteli'nde "Ortaçağ ?teşi"tutuşturuluyor, otuz- 
yedi aydın çayır cayır yakılıyor, ve de -açıkça ortaya çıktı 
ki- güvenlik güçleri sadece seyrediyor.

ve kendilerini "sosyal demokrat", ya da "demokratik 
sol" diye niteleyenler, bağırıp çağırarak, yüzbinler olup 
caddelerde sokaklarda yürüyerek "stres atıyorla" (!) bir 
bakıma...

Kendilerini "sosyal demokrat" veya "demokratik sol" 
olarak nitelendirenler, "aydınlanma"dan yana olanlar, dev
rim öncesinin karanlığına karşı koymayı görev sayanlar, 
tek sözcükle "Atatürkçüler", bu olumsuz görünümü de
ğiştirmek için el ve gönül birliği yapmak zorundalar.

Eğer Bursa'da sosyal demokrat veya demokratik sol ka
muoyunun, yenibaştan bir ”1977zaferi"ne susamışlığı var 
ve benden bu çetin yolda hizmet bekleniyor ise...

...Atatürk'ün ulusal bağımsızlıkçı, antıemperyalist, laik 
ve demokratik geleneklerine sahip çıkanlarla birlikte ha
zırım. Bunu kaçınılmaz görev sayıyorum.

Bu savaşıma omuz verecek en örgütlü gücün SHP ol-

^/////////////////^^^
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Belediyedava kaybetti. J
CEMAL KIRKIZ- Gemlik 

Belediye Meclisi'nin 7- Şubat 
1991 tarihli toplantısında alı
nan karar uyarınca, Gemlik 
Hamidiye Mahallesi Gazi İl
köğretim Okulu yanında bu
lunan 72 zeytincinin ba
rındığı zeytin halinin "Katlı 
Otopark" yapılması kararı 
nedeniyle, buradaki esnafın 
26 kasım 1992 tarihinde tah
liyesini isteyen ancak, es
nafın reddiyle karşılaşınca, 
Gemlik Sulh Hukuk Mah- 
kemesi'ne başvuran Gemlik 
Belediyesi, davayı kaybetti.

Gemlik Belediyesi'ne ait 
arsada kurulu bulunan Zeytin 
Hali'nin katlı otopark ya
pılması için karar aldıran 
Gemlik Belediyesi, bu karara 
zeytinci esnafının uymaması

sonucu, çareyi Sulh Hukuk 
Mahkemesi'nde bulmuştu. 18 
Mart 1993 tarihinde yapılan 
Mahkeme'de, Gemlik Be
lediyesi Avukatı Abdullah Er
doğan, plan, proje ve ödenek 
yerine sadece nazım pla
nından ayrılmış otopark ye
rini gösterince, dava, Mah
keme Hakimi tarafından red
dedildi.

Geçtiğimiz günlerde mah
keme kararı Gemlik Be
lediyesi'ne iletilirken, Gemlik 
Zeytin Hali'ndeki. esnaf, 
"Adalet yerini buldu. Biz 
Belediye'ye, 'Buradan çık? 
mayız' demedik. Bize yer 
göstermelerini söyledik. 
Ancak çıkmamız için di
rettiler. Mahkeme açtılar ve 
kaybettiler" dediler.

Gemlik Zeytincileri Da
yanışma ve Yardımlaşma 
Derneği Başkan Yardımcısı 
Faik Yumru da yaptığı açık
lamada, Gemlik Be- 
lediyesi'nin amacının Katlı 
Otopark yapmak değil, halkı 
uyutmak olduğunu öne sü
rerek, "Sayın Belediye Baş
kanı Avukat Nezih Dimili, 
bazı insanlara menfaat 
sağlamak amacıyla böyle 
bir karar aldırdı. Bugün bir 
işyerinde küçük esnafın 
ekmeğiyle oynayıp, bizi, 
büyük balık küçük balığı 
yutar misali zenginlere 
peşkeş çektirmiştir. Bunun 
böyle olduğunu hakimler, 
savcılar mahkeme ka
rarıyla tescil ettirmişlerdir" 
dedi.

Faik Yumru, Beledhi 
Başkanı'na trafik sorununu 
çözmesi için de bir öneri gl 
tirerek şöyle konuştu: ı

"Şayet çarşıdaki trafik' 
sorununu çözmek i* 
tiyorsa, Belediye Sarayı a|. 
tında, yapım projesinde 
gösterilen otoparkı alış, 
verişe gelen araç sa- 
hiplerinin hizmetine açsın 
Bir de Belediye'nin önün-! 
deki sahayı bazı insanların 
özel otoparkı halinden çı. 
karsın. Dimili bilsin ki, Tur- 
kiye Cumhuriyeti Mah
kemeleri hakimleri, in- 
sanların gönlünde giz- 
leyerek yapmak is, 
tediklerine göre değil 
esaslı gerekçe ve delillere 
bakarak karar verirler." 1

II Sağlik Müdürlüğü inisyatifiyle ilçemizde
Çocuk Sağlığı Paneli Yapıldı

Bursa il Sağlık Müdürlüğü 
tarafından Gemlik'te dü
zenlenen Çoçuk Sağlığı Pa
neli büyük ilgi gördü.

Gemlik Kız Meslek Lisesi 
Salonu'nda düzenlenen pa
nele konuşmacı olarak' İl 
Sağlık Müdürvekili Ergün Şe
nel, İlçe Sağlık Grup Başkanı 
Doçent Doktor Necla Okan, 
Ana Çocuk Sağlığı Baş
hekimi Uzman Doktor Neşe 
Akın, Zübeyde Hanım Do
ğumevi Uzman Doktor Tahir 
Ege ve II Sağlık Eğitim Şube 
Müdürü Metin ; Tekeli ka
tıldılar.

Köy ve mahalle Muh
tarları, Öğretmenler, Daire 
Amirleri ve çok sayıda va
tandaşın da dineyici olarak 
katıldığı panelde, din

leyicilere slaytlı ve videolu 
gösterimin yanı sıra, Çocuk 
Hastalıkları, nüfus plan
laması ve ana çocuk sağlığı 
hakkındada bilgiler verildi.

Panelde konuşan İl Sağ
lık Eğittim Şube Müdürü Me
tin Tekeli, anne ve babaları 
aşı takvimini aksatmadan uy
gulamaları gerektiğini vur- 
guluyarak, bebeğin 2'nci 
ayında BCG, DBT, Polio 1'in
ci aşılarının,z 3 aylık iken, 
DPT ve Polio 2'nci aşısının, 
4 aylık iken DPT, Polio 3'ncü 
aşısının, 9 aylık iken tek doz 
kızamık aşısının,15 aylık 
iken DBT, Polio .tekrar aşı
sının, İlk okul 1'inci sınıfta yi
ne Tetariöz aşısının mutlaka 
vurulması gerektiğini bildirdi.

Aile planlaması yön

temleri hakkında bilgi veren 
Tahir Ege de aile planlama 
yöntemlerinin ücretsiz ola
rak, Sağlık Evleri'nden, Sağ
lık Ocakları'ndan, Ana Çocuk 
Sağlığı ve Aile Planlaması 
merkezlerinden, doğum evi 
ve hastahanelerden sağ
lanabileceği öne sürerek, is
tenmeyen gebeliklere de do
ğum evi ve hastanelerdeki 
aile planlaması kliniklerinde 
çözüm bulunabileceğini kay
detti. Ege, gebelikten ko
runma yöntemleri hak- 
kındada bilgi vererek, en et

kili yöntemlerin, rahim iç] 
araç, prezervatif, kadında ve 
erkekte tüplerin bağlanması, 
dilafram.t akvim yöntemi, kö
pük tablet ve geri çekme 
yöntemleri olduğunu bildirdi. |

■ Uzman Doktor Neşe Akın | 
da, Bulaşıcı Hastalıklar ve. 
AIDS konusunda açık-1 
lamarda bulunarak, tedavi1 
yöntemleri hakkında bilgileri 
verdi.

İlçe Sağlık Grup Baş-' 
kanvekili Doçent Doktor 
Necla Okan da, İlçe ve bel
delerdeki sağlık ocakları 
hakkında bilgiler vererek, 
yapılan çalışmaları anlattı.

Panel'de ayrıca katılan 
dinleyicilere 7 sorundan olu
şan birer anket formu dol
durtuldu. Anket formunda, 
koruyucu sağlık hizmetleri; 
Sağlikevi, Sağlık Ocağı, aile 
planlaması ve aşı ko
nularında sorular yanıtlandı.

Oğlum Hüseyin Ekim'in 
geçirdiği apandisit krizi sırasında evimizde 

ilk müdahaleyi, gerçekleştiren aile 
doktorumuz,

Uzman Hekim Sevgili NACİ ÖZOKUR'a;
saat 22.00 sularında geldiğimiz Gemlik

Devlet Hastanesi'nde, o saatte hâlâ görevi 
başında bulunan,

Uzman Başhekim Sayın VEDATÖKTER'e; 
ameliyatı büyük bir başarı ile 

gerçekleştiren,
■ Uzman Hekim Sayın 

MEHMET KÜÇÜKKEÇE'y e, 
o geceki nöbetçi hekim ve ameliyatta hazır 

bulunan,
Uzman Hekim Sayın YÜKSEL ERŞOY'a; 

Narkozitör Sayın SEVİM GÜMÜŞ'e;
GEMLİK DEVLET HASTANESİ'nin çok 

değerli hemşire, hastabakıcı ve tüm 
personeline, ayrıca bizleri orada hiç yalnız 

bırakmayan dostum,
Uzman Hekim Sevgili MUHSİN FIRAT'a; 

teşekkürlerimle en içten Sevgi ye 
Saygılarımı sunuyorum.

Avukat Teoman EKİM

KAYIP
Orman Bölge Müdürlüğü'nden aldığım resmi 

kimliğimle birlikte Tasarruf Fonu kartımı 
kaybettim, Hükümsüzdür.

Kikine GÜNDÜZ

Öğreftdler kompozisyonlarında 
yiibenim kötülüklerini anlattılar 

tasma ödülleri verildi
v Verem Savaş Haftası 
münasebetiyle İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Ve
rem Savaş Derneği'nin or
taklaşa düzenlediği kom
pozisyon yarışmasında 
dereceye giren-İlkokul öğ
rencilerine, ödüller, Gemlik- 
Kaymakamı Orhan IŞIN'ın 
makamında düzenlenen 
törenle Verildi.

Verem Savaş Demeği 
Başkanı Doktor Halil Öz
güven, yarışmayı dü
zenlemekteki amaçlarının 
Öğrencileri verem has
talığının önemini anlatarak 
bu konuda bi
linçlenmelerini sağlamak 
olduğunu belirterek, has
talıktan korunabilmek 
amacıyla herkezin bu ko
nuda dispanserlere baş
vurmaları gerektiğini söy
ledi.

Gemlik Kaymakamı Or
han Işın, yarışmada bi
rincilik kazanan Merkez 
Atatürk İlkokulu 5/A sınıfı 
öğrencisi Sultan Aldın'a 
hediyesini vermeden önce 
yaptığı konuşmada, İlkokul

çağında çocukların, ve
remle savaşın önemini 
anlamalarının bu has
talıktan korunabilmek. 
amacıyla çok önemli ol
duğunu belirterek, "Ge
lecek gençlik bilinçli bir 
şekilde hareket ederse 
bu kötü hastalık ilerke 
yıllarda yok olabilir..." 
diye konuştu.

Yarışmada ikincilik 
ödülünü kazanan Gemlik 
.Merkez Gazi İlköğretimi 
Okulu 5/C sınıfı öğrencisi 
Süheyla Çelik'e İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Celal Yü
ce, Üçüncülük ödülünü 
Kazanan Şehit Cemal İl
kokulu 4/B sınıf öğrencisi 
Işık İlkörücü'ye de ödü
lünü Verem Savaş Der
neği Başkanı Dr. Halil Öz
güven verdi.

Dernek yöneticileri,, 
bu tür yarışmaların de
vam edeceklerini be
lirtirken, 10 Şubat Per
şembe günü, 50 hastaya 
gıda yardımında bu
lunulduğunu da açık
ladılar.

NCEETÇİ ECZANELER
15 Şubat 1994 Salı Bay er Ecz.
1C Şubat 1994 Ç ar$anıba İnci Ecz.
17 Şubat 1994 Perşembe Kahraman Ecz.
18 Şubat 1994 Cuma Gemlik Ecz.
19 Şubat 1994 Cumartesi Sağlık Ecz?
20 Şubat 1994 Pazar Akd< -<iz Ecz.
21 Şubat 1994 Pazartesi Erç ek Ecz.
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SON NOKTA

Gemlik Verem Savaş
Derneği, Ramazanın baş
laması nedeniyle fakir ve 
yardıma muhtaç hastalara 
çeşitli gıdalar dağıttı.

r Geçtiğimiz hafta Verem 
Savaş Derneği'nde yapılan 
yardımda, Verem hastası 
50 kişiye 17 çeşit kuru gı
da maddesi bulunan bir pa-

ket verildi.
Dernek Başkanı Sevgin 

Arseven, derneklerinin 
maddi olanaksızlıklar yü
zünden bir süre aksattığı 
yardımlara-.yeniden baş
ladıklarını,, İlçe halkından 
gelecek destekle bu yar
dımları muhtaçlara sür
düreceklerini söyledi.

e de9il 
delillere! 

der.’ I 
- - - - - - - . | 
ahim içi I 
Ma ve I 
anması, I 
emi, kö-1 
çekme I 

bildirdi. I 
şeAkın I 
klar ve I 

açık- I 
tedavi I 
bilgiler I 

> Baş- I 

Doktor I 
/e bel- I 
lakları I 
rerek, I 
attı. I 
atılan I 
m olu- I 
j dol- |

Öto hırsızlan şüphe 
üzerine yakalandılar
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İlçemizde çeşitli ev ve 
araçlardan değişik ta
rihlerde araba teybi, TV. 
ve elektronik eşyalar ça
lan Bekir Doğru (27) adlı 
şahıs, şüphe üzerine ya
kalanınca bütün ma
rifetlerini tek tek anlattı.

Geçtiğimiz hafta şehir 
içinde. devriye gezen 
Emniyet Müdürlüğü ekip
leri, polis otosunu gö
rünce şüpheli dav
ranışlarda bulunan Be
kir Doğru adlı kişiyi

gözaltına alarak sor
guladı.

Bekir Doğru, Emniyet 
Müdürlüğü'nde yapılan 
sorgulamada otolardan, 
çeşitli ev ve. İş
yerlerinden değişik ta
rihlerde oto teybi, te
levizyon,video gibi elekt
ronik aletler çaldığını 
bülbül gibi anlattı.

Savcılığa sevkedilen 
suçlu, çıkarıldığı mah
kemece tutuklanarak ce
zaevine gönderildi.

Kaymakam incelemelerde bulundu 
Devlet hastanesi için 
dört milyar ödenek...

SIRASI GELDİKÇE
• İnan TAMER

Hal ve gidiş
Trotoarlar, sokaklar, caddeler sanki babalarının özmalı. 

Yürüyebilirsen yürü, geçebilirsen geç. Adamlar inşaat ya
pıyor, bunun için işgaliye resmi ödüyorlar ya kumu, çakılı, 
sönmüş kireci, demiri, molozu yaya geçidinde. Yetmiyor 
geçide izin vermeyen, yolu, kapatan tahta perde. Sözde 
güvenlik önlemi.

Oysa, insanı vasıta yoluna mecbur indiren bir uy
gulama. Mecbur kalıyorsun trafiğe açık yoldan gidip gel- < 
meye. Bütün olumsuzluklar yokmuşçasına, kapâtılân tro- 
toarların bitişiğine sıra sıra TIR, kamyon, traktör parkı.

Sağlı sollu otoparkı ile daralan yolda sürat yapan yeni 
yetmeler. Vatandaş her an ölümle burun buruna.

Sabahın karanlığında mini mini yavrular uyku mah-, 
murluğu içinde bütün bu tehlikeleri akrobatik hareketlerle 
aşarak, okula gitmek zorunda. Anaların, babaların yü
rekleri ağızında. "Çocuğuma bir şey olursa" endişesi için
de.

Ölümcül, sakat bırakıcı kaza ihtimai %90. Bu fiili du
rumları görüp de, ilgilenen bir yetkiliyi kodunsa bul. Oysa, 
bu işlerin görevlilerin ibadullah elleri telsizli küme, Be
lediye Zabıta memurları, motorize Trafik Müdürleri ne ya
parlar, ne ederler bilen varsa beri gelsin, söylesinler de 
öğrenelim. Biz, dükkanın önünde aptez almak için 5-10 
dakikalığına bir sandalye konulmasını önleyen mülki amir
ler zabıta memurları gördük. Rahmetli kaymakam Refik 
Kuzuçu'yu Belediye Zabıta Amiri Ahmet Gürü, Zabıta Me
muru İbrahim Gemicioğlu'nu gel de rahmetle anma...

Yasa masa hak getire. Devlet kağıdın üstünde. Herkes 
her istediğini yapacak tutum ve davranış içinde. Salla ba
şını, al maaşını. Olursa, olur, ölürse ölür, kalan sağlar bi
zimdir anlayışı her geçen gün artıp duruyor. Yazıktır, gü
nahtır.

Gemlik'in durumu saygın tutum ve davranışlardan ötü
rü içler acısı. Hele hele İstiklal Caddesi daha da kötü.

Beyler, İstiklal Caddesi, aynı zamanda Bursa-Armutlu 
Karayolu. Sorarım, karayolunda araçlar park yapar mı? 
Yasalar buna izin verir mi? Sağlı-sollu park edilmiş araç
larla, esnafın sergileriyle daraltılabilir mi? Böylesine ya
salara, talimatlara aykırı fiillere kim müdahale ederek 
olumsuzlukları giderir. Kaymakam mı? Belediye mi? Trafik 
Müdürlüğü mü? Karayolları mı? Kim?.. Kim...

Valisi Kaymakamı, Belediye başkam Emniyet yetkilileri, 
karayolları şefi hep bu güzergahtan gelip geçerler.

Ammaaa, araçları ile.
Hele, sabahın alacakaranlığında, gece el ayak çe

kilmeye başlama saatlerinde yaya olarak bir yürüseler, ço
luk çocuklarını yaya okula gönderseler, vatandaşın hu
zursuzluğunu yaşasalar inanıyorum ki, herşey düzelir. Yo
luna girer.

Kaloriferli araçların buğulu camlarından bakarak değil, 
vatandaş gibi bakarak yaklaşmak gerek. İşin peşini bı
rakmamak gerek. Sonuç alınıncaya kadar uğraşmak ge
rek.

Spordan Sorumlu Dev
let Bakanı Şükrü Erdem'in 
bir süre önce Devlet Has
tanesinde yaptığı in-, 
celemelerdep sonra sür
dürülen girişimler sonucu, 
Hastanenin yapımı için '4 
milyar 600 milyon lira 
ödenek gönderildi.

Gemlik Devlet Has-
Gemlik Devlet Has

tanesi Başhekimi Vedat 
Ökter bir süre önce has
tanenin eksikleri için An
kara'ya gidilerek, ba
kanlıktan yardım talebinde 
bulunduklarını, Spordan 
Sorumlu Devlet Bakanı 
Şükrü Erdem'in ve eski 
Devlet bakanı Cavit Çağ- 
lar'ın da yardımlarıyla 4 
milyar 600 milyon lira öde
nek çıkarıldığını belirterek,

"Gelen ödenek Devlet 
Hastanesi'nin kendi mallı 
olabilecek yeni bir has
tanenin temel har
camalarında kullanılabilir. 
Bilnidği gibi Gemlik Devlet 
Hastanesinin mülkiyeti 
Gemlik Belediyesi'ne aittir. 
Hastanemizin yanındaki 
arsaları satın , alıp ka- 
ârsaları satın alıp ka- 
mulaştırabilirsek, has
tanenin kendi mülkü olan 
bir binaya kavuşmuş ola
biliriz" dedi.

Ödeneğin 1995 yılına 
kadar kullanılması ge
rektiğini hatırlatan baş
hekim Ökter;. bu konuda 
kaymakam Oran Işın'ın da 
hastaneye gelerek, in- 
cemelerde bulunduğunu 
söyledi.

Osmanpaşa Camii 
■ hizmete girdi

Başkan adaylanna davet
Cemal KIRGIZ

Geçtiğimiz hafta Doğan ALKAYA bana ilginç bir öneri 
getirdi.

Son günlerde TV'lerde yayımlanan büyük kentlerin 
belediye başkan adaylarının katıldığı proğramlara dikkat 
çekerek, bunun Gemlik'te de, yapılabileceğini, Belediye 
Düğün Salonu'nun bu iş için uygun olduğunu belirterek 
"Gazetecilerin yöneteceği, halkın katıldığı geniş kap
samlı bir program, yerel seçimler öncesinde, halk 
üzerinde büyük etki uyandırır. Halk kimi seçeceğini 
daha iyi görür" dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği ve Rotary Kulübü Yö
netim Kurulu Üyesi, SHP İlçe Başkan Aday Adayı, Diş 
Hekimi Doğan ALKAYA'nın çok yönlü kişiliği bu ilginç 
önerisini sıradan çizgiden çıkartıyordu.* * *

Her yerel ve genel seçimler öncesinde Yüksek Seçim 
Kurulunun belirlediği tarihlerde, partiler, son startı alarak, 
köy köy, mahalle mahalle, kahve kahve dolaşarak, yap
tıklarını, yapacaklarını anlatır, diğer partilerden fark
larının ne olduğunu vatandaşa en renkli cümlelerle ak
tarırlardı.

Bu olaylar 27 Mart öncesinde de yaşanacak, ne var 
ki, vattandaş yine tek yönlü söylevleri dinlemek zorunda 
kalacak. Bayanların kahveye gidememesi de ayrı konu.* * ir

İşte bu yüzden Doğan ALKAYA, benim ve diğer ga
zeteci ağabeylerimin de yürekten katıldığı öneriyi ya
pıyordu.

Belediye Düğün Salonun'da halka açık olarak ya
pılacak olan ve bizlerin 'yöneteceği oturum'da, Belediye 
Başkan adayları kozlarını paylaşır, yaptıklarını, ya
pacaklarını anlatır, hem birbirlerine hem halka içini dö
ker. Böylece 28 Mart sabahına kadar sürecek olan, laf 
kalabalığını ve spekülasyonları önlemiş olurlar.

Bunun bir başka iyi yanı da vatandaşın, tüm belediye 
başkan adaylarını iyice analiz ederek, hangisinin Gem- 
lik'e hizmet edeceğini tartması, özgür iradessine da
yanarak, A ya da B partisinin adayına içi rahat olarak oy 
vermesidir.

* * * *
Biz gazeteciler ve Gemllik'in sorunlarına ve çağdaş 

kalkınmasına duyarlı aydınları, Belediye Başkan aday
larına sesleniyoruz.

"Demokratik platformda, herkesin eşit şartlar altında, 
Gemlikli vatandaşların önünde, yine demokratik çağdaş 
insan düzeyinde, çıkın kozlarınızı paylaşın artık, bohçacı 
kadın dedikodusu ile politika yapılmıyor. Belediyecilik zor 
bir iştir. Yürek ister. Beceri ister, olgunluk ister, al
çakgönüllülük ister, entellektüel, aydın olmayı gerektirir. 
Bütün bunlar bizlerde var diyorsanız. Bunu vatandaşa, 
eşit şartlar altında anlatın. Anlatın ki, bu vatandaş, ver
diği oy'a yanmasın.

* * *
Şimdi söz sizde, Sayın ANAP Belediye Başkan Adayı 

Nurettin AVCI, DYP Belediye Başkan Adayı Mehmet 
TURGUT, SHP Belediye Başkan Adayı Nazım BAYRAK, 
RP Belediye Başkan Adayı Cemal Aydın AYBEY, DSP 
Belediyye Başkan Adayı Serdar HADİMLİ, CHP Belediye 
Başkkan Adayı Refik ÖZER, DP Belediye Başkan Adayı 
Mehmet KAPTAN, MHP Belediye Başkan Adayı Zeki 
SARAL.....

Kararınız gecikmesin seçimlere şurda ne kaldı'ki?
Tarihi sizden, sorular bizder.

Orhangazi Cad- 
desi'nde^ Altıntaş Cami 
Yaptırma ve Kuran Kursu 
.Derneği tarafından va
tandaşlardan toplanan 
paralarla yaptırılan Os- 
mangazi Paşa Camii, Ra
mazan öncesi cuma na

mazıyla hizmete açıldı.
Yapımına 1990 yı

lında başlanan ve yeni 
tamamlanarak müs- 
lürhanlarin hizmetine gi
ren Osmanpaşa Camii 
ile ilçemizdeki cami sa
yısı 9 oldu.

İLAN
Belediyemiz beton parketaşı imalatı 7. 

Kısım işi .2886 sayılı Devlet ihale Ka- 
nunu'mın 81. Maddesi (a) bendi uyarınca 
yaptırılacaktır.

Etkililer, yetkililer, hiçbir görev ifası insandan önde, in
sandan değerli değildir. Can güvenliğini, mal güvenliğini 

L sağlamak birinci görevimizdir. Yasaları uygulamak ka
çınılmaz, safsaklanmaz görevimizdir.

Lütfen konuya önem veriniz.
Bir gün birisinin başına bir hal gelirse, sebep olan ka

dar, işe önem vermemekle, sîzler de sorumlu tu- 
I tulacağınızı unutmayınız.

Hatırlatalım.L±—- ;—————————

Mübarek Ramazan 
ayının hemşehrilerime 
sıhhat, selamet ve huzur 
getirmesini diler 
Hepinizi en içten gelen 
duygularımla kucaklar, 
saygılar sunarım.

Belediye B^kan Adayr

1- Keşif bedeli: 400.000.000 TL
2- Geçici teminatı 12.000.000 TL.
3- İhale 2 Mart 1994 Çarşamba günü 

Belediye Encümeni huzurunda saat 
15.00'de yapılacaktır,

4- İştinrakçilerden;
a) 1994 yılma ait Ticaret ve sanayie oda

sı kayıt belgesi.
b) Kanuni İkametgah
c) Geçici teminat alındı belgesi
d) Noter tasdikli imza sirküleri.
e) Şirketi veya kuruluşu yetki kıldığına 

dair yetki belgesi.
f) Telgrafla müracâatlar ve postadaki ge

cikmeler dikkate alınmayacaktır.
Keflyet İlanolunur.

Basın- 5

ÇIRAK ARANIYOR
Ofset tesislerimizde Matbaacı ve Ofset 
Yardımcısı olarak yetiştirilmek üzere 

çıraklar aranıyor.
Körfez OFSET

Gazhane Cd. Beceren Apt. altı- GEMLİK 
(FİKRET OTO ELEKTRİK yani)
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Gemlikspor Başkanı Mahir Gencer: HAFTAYA BAKIŞ

Bursa Birinci Amatör Kü
me 4'üncü grupta şam
piyonluğu son maçta Oyak 
Renaulrya 2-1 yenilerek kap
tıran ve 3'üncü lig hayalleri, 
3'üncü kez suya düşen Gem- 
likspor'da, fırtına sonrası ses
sizlik bozuldu. Sezon açı
lışında "Şampiyon ola
mazsak. Hepimizin sonu 
olur" diyen Başkan Mahir 
Gencer ve Yönetim Kurulu 
üyeleri, Gemliksporlu futbolcu

ve taraftarlardan gelen yoğun 
baskı nedeniyle, istifa et- 
miverek şanslarını bir defa 
dana deniyeceklerini açık
ladılar.

Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan Gemlikspor Başkanı 
Mahir Gencer, 3 yıdır son 
maçta kaybedilen şan- 
piyonluğun kendilerini kam
çıladığını belirterek, "Gem
lik'te ilk defa Gemlikspor 
olarak bu kadar ilgi gördük.

Taraftarın bize ve takıma 
küseceğini zannediyorduk. 
Fakat her zamankinden 
Çok destek oldular. Bu ta
raftara şampiyonluk tat
tırmadan, ne ben, ne de 
yönetimdeki diğer ar
kadaşlar takımı bı- 
rakmıyacaktır. Maddi, ma
nevi, her türlü desteği sağ
lamaya devam edeceğiz. 
Bunun dışında, Yönetim dı
şından bir çok kişi ve ku

ruluştan yardım sözü aldık. 
Gemliklilerin özlediği Gem
likspor, bomba gibi ge
liyor" dedi.

Önümüzdeki günlerde İs
kele Meydanı'nda yeni klüp 
lokallerini hizmete aça
caklarını belirten Gencer, 
"Lokalimiz Gemlikspor'a 
maddi yardım amacıyla 
açılmıyor. Değişik bir kay
naşma ortamı ortaya çı
kacak..." diye konuştu.

Kültür-

Hazırlayan: Vicdan TOPAKTAŞ

40. Sergi'de 40 eser
yasinden mezun oldu.

Sanatbank İstasyon mi Eyüboğlu'nun atöl- 
Sanat Evi tarafından or-

Kültür- KültünSüKdi. Sürûii.

Bali Fotoğrafları

ganize edilen etkinliklerin 
üçüncüsü, Gül Derman'ın 
Devlet Güzel Sanatlar Ga
lerisi'nde açtığı sergi ile 
gerçekleşti. 1985 yılından 
bu yana hazırladığı re
simlerini izlenime sunan 
sanatçının, yaklaşık 40 
eseri sergileniyor.

Çalışmalarına özgün 
baskılar ile taş ve ipek 
baskı tekniğiyle yapan Gül 
Derman, Devlet Güzel Sa
natlar Galerisi Bedri Rah-

Bursa'da kırkıncı kişisel 
sergisini açan Gül Der
man, çalışmalarını sulu 
boya ve yağlıboya tek
nikleriyle yaptığını, ko
nuların ise, İstanbul Mi
tolojileri üzerine olduğunu 
söyledi. Yurt içi ve yurt dı
şında da bir çok karma 
sergiye katıldığını anlatan 
sanatçı, yapıtlarını yurt- 
dışındaki müzelerde ser
gilendiğini bildirdi.

J

Demirsubaşı Mahallesi 1 
nolu caddede bulunan 
Tahmil Tahliye Derneği'miz 
bu adresten ayrılarak, 
Demirsubaşı Mahallesi 
Bekârlar Yokuşu No. 1 Kat. 
1 Rıfat Doğru Apt. adresine 
taşınmıştır.

Gemlik Tahmil Tahliye 
Demeği Başkanlığı

BUFSAD tarafından or
ganize edilen "Bursa 5. 
Fotoğraf Günleri" et
kinlikleri çerçevesinde yer 
alan, İFSAK üyesi İzzet 
Keribar'ın, "Bali" konulu 
fotoğraf sergisi, slayt gös
terisi eşliğinde gerçekleşti. 
Bali'de yaşayan halkın, 
manzaraların ve Festival 
görüntülerinin yer aldığı fo
toğraflar, sanatçınını 15 
günlük çalışmasının ürü
nü.

Sergi 18 Şubat'a dek

izlenebilir. 1991 yılında 
Fransa Kültür Bakanlığı ta
rafından Fransız Kültür 
Merkezi'ndeki etkinlikleri 
için, "Akademik Başarılar 
Şövaliyelik Ünvanı" ile 
çeşitli ülkelerde katıldığı 
yarışmalarda birincilik, 
ikincilik ve mansion ödül
leri bulunan İzzet Keribar, 
arşivinde doğa, tarih ve 
yaşamdan kesitlerden 
meydana gelen bir çok di
asının yer aldığını dile ge
tirdi.

BUFSAD'dan sergi

kâdrİ: güler- •_* •::•_ :>I.■I
Yarış başladı |

Birinci sayfanın devamı |

ANAP'lı üyelerin Mecliste varlıklarıyla yoklukları belli | 
olmadı. i

Ama, Haşan Sözüneri'ni bunun dışında tutuyorum. I
Sözüneri, Meclisin en verimli ve üretken üyelerinden « 

biri olduğunu çalıştığı sürece kanıtladı.
ANAP, 1994 yerel seçimler e Emin Bora dışında a 

tamamen tecrübesiz kadroyla giriyor.
Bu kadro içinde ağzı laf yapacak kişi yok. :
Yük, yine Emin ağabeyimin sırtına binecek.Partinin | 

dinamoluğunu üslenecek.
Oysa, ANAP kadrolarında bir Haşan Sözüneri, bir | 

Esat Coşkun, bir Hakkı Çakır bulunmalıydı.
Ama, politikanın çilveleri bu, başa oynamak is- l 

teyenler daima güçsüz kadroları yanlarında ta- | 
şıyorlar.Sonuç ise malüm...

RP konusunda birşeylar söylemek zor.
RP'nin kadroları bugüne değin hiç iktidarda.bu- I 

lunmadı. Belediye Başkan adayları aynı zamanda İlçe | 
Başkanı Cemal Aybey, ilçede bilinen ve tanınan bir si- | 
ma. -

Belediyle Meclisi kadrolarında bulunanlar tanınmıyor ı 
ve nitelikleri bilinmiyor.

Yalnız, geçmiş dönem Belediye Meclisinde iki üye 
ile temsil edilen RP', başarıylı bir performans gös
teremedi.

CHP, DSP, MHP, DP, BBP üyelerinin Belediye Mec
lisinde temsil edilip edilmiyeceğıni şimdiden kestirmek 
güç-

Ama, tekrarlıyorum, başa güreşen SHP, ; 
DYP,ANAP ve RP'nin Belediye Meclis adayları içinde 
tecrübeli ve belediyecilik konusunda kendini yetiştirmiş 
kişi göremiyorum.

Bunun için belediye başkanı seçilecek aday, şim
diden kendine Belediyecilikten anlayan Baş- 
kanYardımcısı bulsun.

Bu tabloyla şeçilecek başkanın işi zor.
Yarış başladı.. Adayların tüm görücüye çıkıyor.
Bizden, "Haydi hayırlısı" demeden başka yapacak 

şey yok.
Bundan sonra söz seçmenin.

"Bursa 5. Fotoğraf 
Günleri" etkinlikleri ara
sında yeralan BUFSAD 
üyelerinin fotoğraf sergisi, 
Akbank Sanat Galerisi'nde 
açıldı. Yaklaşık 15 BUF
SAD üyesinin eserinin iz
lenime sunulduğu sergide, 
renkli ve siyah-beyazdan 
oluşan toplam 50 fotoğraf

yer alıyor. Fotoğraf ve fo
toğrafçılığın önemliliğine 
BUFSAD üyeleri, "Fo
toğraf, hem geçmiş, hem 
de yaşadığımız günlerin 
objektif veya duygusal 
ortamını gelecek ku
şaklara tarafsız olarak 
aktaran bir araçtır" şek
linde konuştular.

DÜZELTME
Gazetemizin geçen haftaki sayısının 

5. sayfasında yeralan K.Kumla Belediye 
Başkanlığına ait ilanın 3. maddesi 
aşağıdaki şekilde düzeltilir:

3- İlale 23 Şubat 1994 Çarşamba 
günü Belediye Encümeni' huzurunda 
yapılacaktır.

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ 

MEMURLUĞUNDAN

MALİYE BAKANLIĞI 
BURSA DEFTERDARLIĞI 
GEMLİK VERGİ DAİRESİ

MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
GAYRİMENKUL

SATIŞ İLANI
1 - Amme borcundan dolayı hacizli bulunan ta

punun Gemlik İlçesi Gencali Köyü Köy civarı 2 
pafta 906 parsel 1991 m2 Zeytinlik.

2- Gemlik-Kurşunlu asfalt yoluna cepheli zey
tinlik,imar planı kotu gereği E=0,max h  2 
kat inşaat müsadeli.

m.de

3- Gayrimenkulün açık artırmaya esas raiç be
deli 500.000.000 TL. (Beşyüz Milyonjdur.

4- Gayrimenkulün geçici teminatı 37.500.000. 
TL'dir. Teminat olarak para, banka teminat mek
tubu, hazine tahvil bonoları, hükümetçe belli edi
lecek milli esham ve tahvilat (esham ve tahvilat 
en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı 
ile değerlendirilir.)

5- Gayrimenkul 16. 3. 1994 Çarşamba günü 
saat 14.00 de Gemlik Vergi Dairesi Mü-

Dosya No. 1993 /16 Satış
Şuyun izalesine Gemlik Sulh Hukuk Mah- 

kemesi'nin 29/4/ 1993 tarih ve 993/184 sayılı karar 
gereğince satılmasına karar verilen aşağıda belirtilen 
gayri menkul açık artırma ile satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı Tapunun
1) Gemlik Halit Paşa Mahallesi İnayet sokak pafta 

4, ada 313, parsel 9'da kayıtlı ahşap ev ve arsa 97.64 
m2 ev bakımsız ve metruk olup 36.000.000 TL değer 
ile

2) Orhaniye Mahallesi Kumla bayırı Pafta 13, ada 
356, parsel 29'da kayıtlı zeytinlik 4962 m2 
385.000.000 TL. değe ile satışa çıkarılmıştır.

Satış şartlan:
1 — Satış 21. 03. 1994 günü saat 14.00'den 

14.30'a kadar Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü'nde açık 
artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin 
edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanh alacaklar varsa, 
alacakları mecmuğunu ve satış masraflarım geçmek 
şartıyle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa 
en çok artıranın taahüdü baki kalmak şartı Ue 31/3/ 
94 perşembe günü saat 14.00-14.30 arasında ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da rüçhanh alacakların alacağını ve 
satış masraflarım geçmesi şartıyle %40 nisbetinde ar
tırana ihale olunacaktır.

Artırmaya iştirak edeceklerin, kıymetin %20 nis

betinde pay akçesi veya bu miktar kadar milli bir ban
kanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır.

Satış peşin parayla yapılır. Alıcı istediğinde 20 gü
nü geçmemek üzere meil verilir, ipotek sahibi ala
caklılarla diğer ilgililerin irtifa hakkı sahiplerinin bu 
gayrimenkul üzerindeki haklarının hususiyle faiz ve 
masraflara dair olan iddialarım belgeleriyle birlikte 15 
günün içinde dairemize bildirmeleri tasımdır. Aksi 
taktirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça pay
laşmada hariç bırakılacaktır.

Satış bedeli hemen verilen müddet içerisinde öden
mezse I.İ.Kanunun 133. maddesi gereğince ihale fes
hedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %30 faizden 
alıcı ve kefillerin mesül tutularak hiçbir hükme hacet 
kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin gö
rebileceği 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 
1993/16 sayılı Satış Dosyamıza başvurmaları, del- 
laliye, damga resmi, tapu harç ve masraflarının ile 
ihale bedeli üzerinden % 15 KDV alıcıya aittir.

İlan olunur.
M. Sadık Şafak

İc.İf.K. 126 Yazı İşleri Müdürü
(İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir.)

dürlüğü'nde satış komisyonu huzurunda 
pılacaktır

6- Gayrimenkul satış şartnamesi mesai 
atinde gemlik vergi dairesinde görülebilir, 
tekillere masraflarını ödemek kaydı ile PTT 
s itasıyla gönderilir.)

7- İsteklilerin yukarıda belirtilen gün ve 
atten önce geçici teminat makbuzunu satış

ya-

sa- 
(İs- 
va-

sa- 
ko-

misyonu Başkanlığı'na verilmesi zorunludur. Pos- || 
fadaki gecikmeler kabul edilmez.

8- Gayrimenkul malın satışmda verilen bedel || 
gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ini bul- 1! 
madiği ve şayet artırılan bedel alacağına rüçhanı li 
olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve II 
yapilmış, yapılacak masrafları karşılamadığı tak- || 
diirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak R 
şartıyla artırmanın 23. 3. 1994 tarihine rastlayan fi 
çarşanba günü gayrimenkul aynı yerde ve saatte 
tekrar açık artırmaya çıkartılacaktır.

Taliplerin anılan gün ve saatte belirtilen yerde g 
hazır bulunmaları ilan olunur.

KAYIP
Gemlik Nüfus Müdürlüğü'nden aldığım 

nüfus cüzdanımı ve Erzurum Trafik Şube 
Müdürlüğü'nden aldığım ehliyetimi 

kaybettim. Yenisini alacağımdan dolayı, 
eskileri hükümsüzdür.

Memet KIRKGÜL

m.de


Şwwz Milletvekili Mehmet Gedik'in katılmasıyla, toplantı şova dönüştü... 

[ANAP'ın birlik beraberlik gecesi
Belediye Meclisi son toplantısını yaptı

>1 ANAP Gemlik İlçe Örgütü 
tarafından düzenlenen bir- 
ı lik ve beraberlik gecesi, Bur- 

r sa Milletvekili Mehmet Gedik 
ve İl yöneticilerinin de ka- 

Klımıyla şova dönüştü.
B. Gemlik Belediye Düğün 
Salonu'nda düzenlenen ge- 

MhndA konuşan İlçe Başkanı 
I Faruk Güzel, Temmuz ayın- 

dan bu yana partilerine 
t (1200) bin ikiyüz kişinin ka- 
|llldığmı belirterek, Gemlik ve 
| beldelerinde birinci partinin 

ANAP olduğunu söyledi.
■ Belediye Başkan Adayı 

■Nurettin Avcı da yaptığı ko

CHP ilçe Örgütü, basın toplantısı
Belediye Meclisi üye adaylarını a||Üi

I Gemlik Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Örgütü, 27 Mart 
1994 yerel seçimlerine ka

tılacak Belediye Meclisi ve II 
Genel Meclisi adaylarını dü- 
zenlediği basın toplantısıyla 
açıkladı.
f Geçtiğimiz hafta parti bi
nasında toplanan CHP Yö- 
netim Kurulunda, Başkan 
Fikret Kumral yerel se
çimlerde adayları tanıtırken, 
ilçe yönetimi olarak, daha ya
şanır bir Gemlik yaratmak 
için Gemliklilerin gurur du
yacağı bir başkan adayı çı

W Belediye Başkan Adayı gezilere başladı 

Bayrak gazetemizi ziyaret etti
। Sosyal Demokrat Halk- 

I çı Parti Belediye Başkan 
I Adayı Nazım Bayrak, ga- 
I zetemizi ziyaret etti.

s Beraberinde SHP İlçe 
I Başkanı Mehmet Parlak 
I olduğu halde, Gazhane 
I .Caddesi, Beceren Apt. al- 
I . tındaki yeni işyerimize ge- 
I len ve başarı dileklerinde 
I bulunan SHP Belediye 
I Başkan Adayı Nazım Bay- 
I rak, ofset tesisimizi gezdi.
A ' Gazetemiz sahibi Kadri

Güler'den ofset baskısı 
hakkında bilgi alan Nazım 

I Bayrak, "Gemiik'e ilk of- 
l seti kazandırmanız, ge

lişen İlçemiz için çok 

Körfez OFSET

nuşmada, genç, çalışkan, 
dürüst ve başarılı bir Genel 
Başkan ve çağdaş genç bir 
kadro ile Türkiye'yi 21'inci 
yüzyıla taşıyacak insanların 
partisinde olduklarını sa
vunarak, 1994 Genel M ahal- 
li seçimlerde, ANAP'ın mev
cut Belediyeleri K. Kumla ve 
Armutlu'nun yanı sıra Gem
lik, Umurbey ve Kurşunlu'da 
da başarılı olacağını öne sür
dü. Belediyecilik konusunda 
söyledikleri, vaadettikleri her- 
şeyi yapacağına and içen 
Belediye Başkan Adayı Nu
rettin Avcı, konuşmasında, 

kardıklarını belirterek, aday
larının seçildiği takdirde, eski 
belediye başkanlarının ve 
meclis 'üyelerinin taşıdığı 
bayrağı yarınlara taşımak 
için, yeni ve değişik be
lediyecilik anlayışı ile kadro 
kurduklarını belirterek şunları 
söyledi:

"Ülkemizde yaşanılan 
politik kirliliklere son ver
mek, halkın özlem duy
duğu belediyecilik an
layışını yaşama geçirmek' 
için, çalışan kesimlerin alın 
terlerinin ürünü olan ver

önemli bir girişim. Gem
lik Körfez gazetesi, şimdi 
daha içerikli, estetik ba
kımdan da daha güzel. İl
çemize, böylesine iyi bir 
gazeteyi Gemiik'e ka
zandırmanızdan dolayı 
sizleri kutluyorum." dedi.

Nazım Bayrak, 27 Mart 
Yerel Seçimleri'nde kul
lanacağı tüm afiş ve bro
şürlerin Körfez Ofset te
sislerinde basılmasını ka
rarlaştırarak, "Gemlik'de 
böyle modern bir tesis 
varken, bu tür işlerimizi 
dışarda yaptırmamızın 
hiç bîr anlamı yok" şek
linde konuştu. 

sık sık şeffaf bellediyeciliği, 
sözde değil, gerçekte uy
gulayacaklarına, Belediye'nin 
halka açık hizmet birimi ola
cağına dikkat çekerek, "Bize 
gelen, vatandaş sonuna 
kadar dinlenecektir. Hak
lıysa sonuna kadar des
teklenecektir. Hertürlü iha
le Gemliklilerin huzurunda 
yapılacaktır. Bugüne kadar 
Gemiik'e hizmet eden, bir 
çivi çakan tüm Belediye 
Başkanlarına, Belediye 
Meclis ve II Genel Meclisi 
üyelerine teşekkür edi
yorum. Ancak, bu yapılan 

gilerin yine onların ih
tiyaçlarına yönelik kul
lanılabilmesi için Gem
liklinin ihtiyacını duyduğu 
bir kadro ile Belediye Baş
kanı, Belediye Meclisi üye
leri ve İl Genel Meclisi üye
lerimizi açıklıyoruz. Ata
türk'ün kurduğu partinin 
neferleri olarak en iyi hiz
meti vereceğimizi taahhüt 
ediyoruz."

Belediye Başkan aday
larının Refik Özer olduğunu 
bildiren . İlçe Başkanı Fikret 
Kumral, Belediye Meclisi'nin

ANAP Meclis üyelikleri 
basma açıklandı

Anavatan Partisi Gem
lik İlçe Örgütü Belediye 
Başkan ve II Genel Meclisi 
adaylarından sonra, geçen 
hafta perşembe günü Be
lediye Meclis adaylarını da 
açıkladı.

İlçe Başkanı Faruk.Gü
zel, Belediye Meclisi Üye
lerinin belirlenmesinde her 
kesim insana yer verme il
kesine göre hareket et
tiklerini anlatarak, ANAP 
olarak, Gemiik'e yakışır bir 
liste çıkarmaya ça
lıştıklarını bildirdi.

DP Gençlik Komisyonu Başkam. 
Fatih Odabaşı, partileri eleştirdi: 

‘En iyi kadro bizde’
Demokratik Parti Gem

lik Gençlik Komisyonu 
Başkanı Fatih Odabaşı, 
yaptığı açıklamada, bir sü
re önce açıklanan DYP, 
SHP, ANAP ve RP Be
lediye Meclis üye listesini 
eleştirerek, "En iyi kadro 
bizde" dedi.

Fâtih Odabaşı yaptığı 
açıklamada, DP'nin yeni 
bir parti olmasına rağmen, 
köklerinin geçmişe da
yandığını, 46 ruhu ile 94 
ruhunun sentezi bir parti 
olduğunu öne sürerek, 
"Buaün Demokratik Parti 
Türkiye'nin nabzını tut

hizmetler Gemiik'e yetmez. 
Geriye dönüp son beş yıla 
baktığımızda, parke yol
ların dışında değişen hiç 
bir şey yok. Biz, 1984 yı
lında Hakkı Çakırla baş
layan 1989'da ara vermek 
zorunda kaldığımız ANAP 
rüzgarını Türkiye'de ol
duğu gibi Gemlik'te de ye
niden estireceğiz. Sîzlerin 
çizdiği yolda hizmet ede
ceğiz. Beğendiğiniz be- 
ğenmediniğiz her şeyi ya
pacağımız aylık top
lantılarda bizim yüzümüze 
söyleyebileceksiniz." dedi.

ilk on sıralamasında bu
lunanları da açıkladı:

Fahrettin Minare, Osman 
Sertaslan, Sabahattin öz- 
can, Ali Torun, Hâlit Ayar, 
Zeynep N. Kutbay, Emir Er
tem, Memduh Temel, Ahmet 
Kökçe, Necati Kutlu.

CHP Kontenjan!ıklarına 
Hayal Toplu, Suat Öztan ve 
Harun Can getirildiler.

İl Genel Meclisi sı
ralaması ise şöyle:

Erdoğan Sağlık, Yılmaz 
Güler, Emin Türe, Muhittin 
Özerol, Ayhan Özdemir. .

İlçe Başkanı Faruk Gü
zel, Belediye Mecİisi üye
liklerini şöyle açıkladı:

1- Kaya Kesen, 2- Ali 
Avcı, 3- Emin Bora, 4- 
Mehmet Dinç, 5- Aslan 
özaydın, 6- Ömer Uzun- 
kaya, 7- Aydın Kaya, 8- 
Şükrü Önal, 9- Engin Kök- 
çam, 10- Talat Şahin, 11- 
Özer Yazıcı, 12- İbrahim. 
Talan.

Kontenjan:
1- Ayten Şendii, 2- Tu

ran Tunçkal, 3- Hüseyin 
Ulukaya.

maktadır. Türkiye'yi çağ
daş ve demokratik se
viyeye ulaştıracak tek 
parti DP'dir. En iyi kad
rolar da DP'dedir." diye 
konuştu.

Gemlik ANAP, DYP, 
SHP ve RP Belediye ve İl 
Genel Meclisi listelerini de 
eleştiren Odabaşı, "Bu 
partilerin listelerine ba
kıyorum da, kendi lis
telerimizin önemini gö
rüyorum. Biz koltuk me
raklısı bir kadro ile yola 
çıkmıyoruz. Gemliklilere 
vemin ediyorum ki, en iyi 
kadro bizdedir" dedi.

Gemlik Belediye Meclisi, 
Şubat dönemi olağan top
lantısında beş yıldır.görev 
yapan meclis üyelerine Baş
kan Dimili tarafından " Hiz
met Plaketi" verildi.

27 Mart Genel Mahalli 
Seçimleri sonrasında görev 
süresi bitecek olan Gemlik 
Belediye Meclisi'nin bu ne
denle son toplantısı geç
tiğimiz hafta ciıima günü Be
lediye Meclis. Salonu'nda 
yapıldı. 2 güridem maddesi 
ile toplanan [Belediye Mec- 
lisi'nde, ayrıca Belediye 
Başkanı ne:zih Dimili ta
rafından, Meclis üyelerine 5 
yıllık hizmetlerinden dolayı 
plaket verildi.

Bir önceki meclis za
bıtlarının okunup oy
lanmasından sonra gün
demin birinci maddesinde 
bulunan Belediye'de görevli 
50 memurun bulundukları 
derecede son kademeye 
gelmeleri dolayısıyla Ba- 
kanlık'tan kadro istenmesi 
maddesi, oy birliğiyle kabul 
edildi.

Ayrıca, 56'sı bu dönem 
alınan Belediye'de çalışan

DSP İlçe Başkanı Yeşildal: 

iRP-biükaralayamaz
Demokratik Sol Parti 

Gemlik İlçe Başkanı Ke
mal Yeşildal, Refah Par
tisinin çeşitli televizyon ka
nalları ve gazetelerde, par
tilerini karalama yoluna git
tiğine dikkat çekerek, "Re
fah Partisi yaptıklarını 
hasır altı ederek, DSP’yi 
karalıyamaz" dedi.

DSP Genel Başkanı 
Bülent Ecevit'in Buca'da 
yaptığı basın toplantısında 
Güneydoğu'da dağıtılan 
RP bayraklarında PKK 
Bayrağı olduğunu ka
nıtlayan naylon bayrakları 
basına tanıttığım belirten 
Yeşildal, RP Genel Sek
reteri Abdüllatif Şener'in, 
bu bayrakların MHP ta

ANAP'lı gençlerden Bonısan İlkokulu'na 

Kitap Yardımı
ANAP Gençlik Ko

misyonu üyeleri, eğitime 
olan desteklerini okullara 
kitap yardımında bu
lunarak sürdürüyorlar.

ANAP Gençlik Ko
misyonu Başkanı Mehmet 
Dinç ve Yönetim Kurulu 
üyelerinden oluşan bir 
grup, dün. saat 10.30'da 
Borusan İlköğretim Oku- 
lu'na giderek, okul ki
taplığına yardımda bu
lundular. Topladıkları ki
tapları okul yöneticilerine 
teslim eden Mehmet Dinç, 

toplam 147 geçici işçinin 
görev süreleri 4 Nisan 
1994 ile 31 Aralık 1994 ta
rihleri arasında uzatıldı. 
Başkan Dimili, bir soru üze
rine, geçici işçilerin du
rumunun bu Meclis ta
rafından görüşülüp karara 
bağlanmasının yeni ge
lecek başkan ve meclise 
kolaylık olacağını söyledi. 
Dimili, ayrıca, Belediye'nin 
SSK'ya ve Emekli San
dığına borçları bu
lunmadığını belirterek, 
Emekli Sandığına öden
meyen 1992 yılının ikinci 
yarı aidatlarının da öden
meye başlandığını kaydetti.

Gündemin son maddesi 
olan, Belediye Büt
çesinden yaptırılan sigorta 
ve kasko işlemleri ile me
mur ve işçilere alınan gi
yeceklerin ödenen üc
retlerinin giderden sa- 
yılmayarak, zimmete alın
masını kararlaştıran mü
fettiş raporlarının Sa
yıştay'a gönderilmesi ko
nusu da oy birliğiyle kabul 
edildi.

rafından bastırılarak da
ğıtıldığını öne sürdüğünü 
hatırlattı.

Kemal Yeşildal, RP'nin 
Bandırma'da DSP'lilerin 
bastırdığını öne sürdüğü 
posterlerin polis tarafından 
bastırıldığına dair basında 
çıkan açıklamaları oku
duklarını bildirerek, "Genel 
Başkanımız Bülent Ece- 
vit, kendilerine gerekli 
açıklamaları, yapmasına 
rağmen, RP İl ve İlçe Ör
gütü, DSP'yi karalamaya 
yönelik seviyesiz po
litikalar yapmaktadır. 
RP'lilerin bu dav
ranışlarını kınıyor, kararı 
saygı değer halkımıza bı
rakıyorum" dedi.

"Geleceğimizin yö
neticileri, bilim adamları, 
öğretmenleri olacak olan 
bugünün gençliğinin da
ha iyi yetişmesi için biz- 
ler de elimizden gel
diğince onlara katkıda 
bulunmak istiyoruz." de
di.

Mehmet Dinç Milli Eği
tim'e başlatmış oldukları 
yardımları devam et
tireceklerini, diğer par
tilerin de kendileri gibi bu 
tür kampanaylar dü
zenlemelerini istedi.

Takvim, Dergi,

Gazhane Cd. Beceren Apt. altı, GEMLİK : 
(Oto Elektrik Fikret yanı) 

t TEL. 5131797

Seçil'e yârdım kampanyası 
İ#«dâyâm;ediyor.-- ' 

«âemrûlitç Şubesi ..

yardımda bulundunuz mu?
Düzeltme

Geçen sayımızdaki SHP Belediye Başkan 
Adayı Elif İldan'ın Teşekkür İlanı'nda, "Bana 
destek veren tüm SHP'lilere" sözleri, "Bana 
destek veren ve vermeyen tüm SHP'lilere" 
olarak düzeltilir.



Artık Demokrat Parti

Allah'a Emanet Olunum

Mehmet Kaptan 
DP İlçe Başkanı

İtilip kakılan, hakkı yenen, hangi sebeple olursa olsun toplumdan dışlanmaya çalışılan 
bütün vatandaşlarımız da artık müsterih olsunlar. Bugünkü DEMOKRAT PARTİ de 

geçmişte olduğu gibi, yine bütün vatandaşlarımızın partisi olacaktır. 
Demokrasinin bayrağını hep birlikte en yükseklere kaldıracağız. Kalkınma yeniden 

■ ' başlatılacaktır.
DEMOKRAT PARTİ, yapıcı bir muhalefet görevini büyük bir, titizlikle yerine getirecektir.

Haklı eleştirilerimizi her zaman, cesaret ve açık yüreklilikle ortaya koyacağız. Ama 
zülfiyare dokunmasın gibi bir endişe bizim lugatımızda yer almayacaktın 

Hiçbir zaman önümüze Allah'ın rızasını arkamıza milletimizin desteğini koymayacağımız 
bir işe başlamayacağız. 

Partimizin içinde veya dışında, bize yönelecek eleştirileri kendimize göre haklıdır veya 
haksızdır diye ayırmadan mutlaka anlayışla karşılayacağız. Bu eleştirileri, doğruyı 

bulmanın bir aracı olarak göreceğiz. Gerektiği zaman, bir özeleştiriyi de 
gerçekleştireceğiz 

DEMOKRAT PARTİ'nin bir Türkiye hayali vardın Bir kolunu Balkanların omzuna, diğe\ 
kolunu Kafkaslar üzerinden Orta Asya'nın omzuna atmış, yönünü Kıble'ye dönmüş bi

Türkiye'ye giden yolu aziz milletimizle birlikte başlatacağız 
Göreve başladığımız şu anda, size sadece büyümeyi, başarıyı ya da iktidar 

vaadetmiyorum. Bunlar kolay ve gelip geçici şeylerdir 
Size tarihi vaadediyorum 

Sizlere güveniyorum 
Sizlerle gurur duyuyorum 

Sizlerle beraber, milletimizin tarihine aydınlık bir sayfa ilave edeceğimize inanıyorum 
Cendb'ı Hak bizi mahçüp etmesin 

Cenab'ı Hak'tan aziz milletimize ve bütün insanlığa hayırlar, başarılar, saadetler niyet: 
ediyorum

Bu el MENDERES'in elidir. Bu eli tutun 
Bu ses MENDERES'in sesidir. Bu sesi duyun

RENKLİ VE 
SİYAll-BEYAZ HER 

ÇEŞİT KALİTELİ 
BASKI İSLERİNİZ 

3 İÇİN BİZİ ARAYIN!

BİLGİSAYAR donanımlı OFSET ve TİPO 
tesislerimizi YENİ İŞYERİMİZE taşıdık. 

Eski yerimizle ilişkimiz kalmamıştır. 
Tüm dost ve müşterilerime duyururum.

...SEÇİM AFİŞLERİ, 
KİTAP, DERGİ, 

DAVETİYE, KART 
VİZİT, CİLT, LASTİK 
MÜHÜR,' RESMİ VE

ÖZEL BÜRO
EVRAKLARI

BASIMI...

Körfez OFSET
MATBAACILIK, YAYIMCILIK, ORGANİZASYON 

Kadri GÜLER
Gazhane Cadde, Beceren Apt. altı 

(OTO Fikret yanı)
Tel. 5134797



I HAFTALIK SİYASİ GAZETE Haberi sayfa 2'de

KSrf Gemlik Devlet Hastanesi'nin büyük eksikliğinde duyulan 
ultrasonografi cihazı alındı. Bursa ilçelerindeki hastanelerde 
bulunmayan ultrasonografi cihazıyla karaciğer, böbrek, rwe- 
me, dalak, pankreas gibi iç organların kist ve tümör olayları 
anında tesbit edilebilecek.

22 ŞUBAT 1994 SAU DevletHostanesi'ne 
ıdtrasonogrvfiaha^

İlçemizin gözbebeği hizmete girdi...
Bakan Köse Siuıavi Sitesi'niaçtı 
■ Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse, Cumartesi günü 

Gemlik'e gelerek, SHP İlçe yöneticileriyle görüştü. Daha 
sonra yapımına 1986 yılında başlanılan Küçük Sanayi Si
tesi Yapı Kooperatifini hizmete açtı. Bakan Köse, ülkede, 
1992 ve 1993 yılları arasında 38 sitenin hizmete açıldığını, 
buralarda 42 bin kişiye iş hacmi doğduğunu söyledi.

e 1995 yılında Gümrük Birliği'ne girileceğini hatırlatan Sanayi 
Bakanı, Türk sanayicisinin kendini rekabete hazırlaması 

f • için, çalışmalara başlaması gerektiğini, özellikle kaliteye 
önem vermesini istedi. Bakan Köse'ye, Sanayi sitesi Yapı 
kooperatifi Başkanı Süreyya bayrak tarafından şilt verildi.

Cemal KIRGIZ'ın haberi sayfa 5'te

Modern Bir Site: 130 dönüm arazi üzerinde, 60 ve 360 m2 arasında değişen 160 atöl- 1 
yeden oluşan Sosyal Tesis, PTT, Lokanta, Çay Ocağı, Çıraklık Meslek Lisesi bulunan Kü
çük Sanayi SitdSİ, 1990 yılı değerlerine göre 7 milyar 125 milyon liraya ihale edildi.Kamu çalışanları haklarını arayışlarını sürdürüyor..

Memurlardan Toplu
•

 Kamu kurumlarında çalışan memurlar bugün 
sendikal haklarının engellenmesi nedeniyle ül
ke çapında Toplu Vizite Çıkma ve İşi Ya- 

F vaşlatma Eylemleri yapacaklar. Vizit Eylemi'ne 
Gemlikteki kamu çalışanları da katılacaklar.

KIOKISA
BeEediy ecitikANAP’ın

•
 Kamu Çalışanları Platformu adına yapılan 
açıklamada, 15 yıldır* uygulanan politikalarla 
ucuz iş cennetine çevrilen ülkemizde, bugün 
kamu görevlilerinin fakirlik sınırının altında se- 

L falete itildiği iddia edildi.

JVtüftuAksöyid diaları 
yanıtladı ’

Bayrak esnafı, Turgut MMO'yu ziyaret etti...

Partililer geziyor
A 27 Mart Yerel seçimlerinde Belediye Baş- 

kanlığına aday olan siyasi parti temsilcileri 
esnaf, odalar ve dernek gezilerini sür
dürüyorlar.
SHP Belediye Başkan adayı Nazım Bay
rak, Ğemlikspor lokaline giderek yö
neticilere "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

SSK 
Hastanesine 
Başhekim 
atandı...

Haberi sayfa 3'te

HAFTAYABAKIŞ
ikABRîGÜLER»: : :-■

: Haberi Sayfa4!te :

ÇİFTE standart
Bosna Hersek'te yaşanan insanlıkdramı sü

rüyor.
Sırp ve Hırvatların .Avrupanın ortasında ya

şayan müslüman BosnalIlara, aylardır bomba 
yağdırmasına, sivil vatandaşları öldürmesine, ka
dınlarına ve kızlarına tecavüz edilmesine seyirci 
kalınması insanlıteuçudur.

Kendilerine medeni diyen insanlar topluluğu, 
burunlarının ucunda devam eden katliyamlara 
ses çıkarmaması, katliyamı yapanlar kadar, göz 
yumanları da tarih önünde mahkum edecek.

Geçtiğimiz hafta Saraybosna pazar yerine atı
lan, yüze yakın masum kişinin ölümünden sonra 
Nato ve Birleşmiş milletler tarafından alınan 
"Bombalama" kararı dün ertelendi.

Bu, bir çifte standardın açık örneğidir.
1990 yılında Saddam'ın ordularının Kuveyt'i iş

galinden sonra, gerek Batılı ülkelerin, gerekse 
ABD'nin tutumu ve Irak'a karşı girişilen Körfez 
Savaşı, belleklerde unutulmadı.

Kuveyt'te yaşananlar, Bosna Hersek'tekinden 
daha mı kötüydü de batılı ve Amerikalılar, Irak' ın 
üzerine tonlarcdaomba yolladılar.

İnsanlık, Bosna Hersek'te yaşanan drama son 
vermek zorundadır.

Dünyanın gözü önünde yaşanan felaket için 
Birleşmiş Milletlerin ve NATO'nun aldığı ka
rarlardan geri adım atması, burada yaşanan acıyı 
dindirmez.

Birleşmiş Milletler ve NATO kararını. ivedilikle 
gözden geçirmelidir.

Haberi sayfa 41$

Demokrat Parti 
listeleri belli oldu

Eğitim Mudurö'nü

Bayrak, çarşı esnafını da gezerek, ya
pacağı çalışmalar hakkında esnafı ay
dınlatırken, DYP Başkan Adayı Mehmet 
Turgut da, MMO'yu ziyaret etti. - 
Turgut, mimarlardan teknik iş birliği sitedi.

Haberi sayfa 5'te

A SSK Gemlik has- 
w tanesi. Baş

hekimliğine Has-: 
tane dok
torlarından Genel 
Cerrah Ümit Yılık 
atandı.

Haberi sayfa 3'te

DSP İlçe BaşhmYeşildal:

Koryoğışı

Haberi sayfa 2'de

Demokratik Sol Parti Belediye meclis aday
ları ile İl Genel Meclisi adayları açıklandı. 
DSP ilçe Başkanı Kemal Yeşildal yaptığı 
anıklamada, belediyecilikten anlayan en 
güçlü kadroların ellerinde olduklarını söy
ledi.

Haberi sayfa 5'te

Alman Kliniği'nden teklif geldi.

Seçi/'e umut ışığı DÜZEN
Karaciğer nakli için para yardımı kam

panyası başlatılan Seçil Kara'nın ailesine Al
manya'nın Hannover kentindeki özel bir kli
nikten gelen mektupta, organ naklinin 150 
bin DM'ye yapılabileceği bildirildi.

Seçil, perşembe günü, annesiyle birlikte 
HannovePdeki Gemlikli akrabalarına uçacak. 
Prof Dr. Rudolph Rehlmayr tarafından sağlık 
kontrolünden geçirilecek olan Seçil, gereken 
paranın sağlandığı taktirde hastanede kalıp, 
ameliyat olabilecek.

DÜZEN...
DÜZEN DEĞİŞMELİ...
YOK ASİL DÜZEN...
DÜZEN, DÜZEN, DÜZEN...
İŞİMİZ DÜZEN...
DÜZENİ DEĞİŞTİRMELİ.
DEĞİŞTİRMELİ Kİ;
DÜZEN, DÜZENE GİRSİN..,

Geçtiğimiz hafta 
aniden düşen ha
va ısısı sonucu 
yağan kar, okul
ların iki gün tatil 
edilmesine neden 
oldu. Bu işe en 
çok sevinenler ise 
öğrenciler idi.
Haberi sayfa 2'de

-- W



“Yol Ayrımı’nı Aşmak”
on günlerin güncel konusu Türkiye Cumhuriyeti'nin 
laik, demokratik yapısını hedef alan girişimler. Özel* 
jikle de Refah Partisinin, Ortaçağ karanlığından kur* 

tülâmayan kimi Ortadoğu ülkeleriyle çıkar ilişkileri içinde bu
lunduğunun ortaya çıkarılması, Avrupa'raki şeriatçı ör
gütlerle dirsek teması içinde olduğunun giderek kesinlik ka
zanması, bu güncel sorunun önemini artırıyor.

Ben bu harta köşemi, Emekli Amiral Sayın Vedii Bilget'in 
bu konudaki "Yol Ayrımı"nı Aşmak"başlıklı yazısına ayır
mayı uygun görüyorum. Her ne denli "Cumhuriyette biraz 
kısaltılarak yayımlanmışsa da, Sayın Bilget'in görüşlerini— 
önemi dolayısıyla- bir kez daha okurlarıma sunmanın ya
rarlı olacağına inanıyorum.

Türkiye, evrensel önemini kendi yararına denetim altına 
alabilecek ve kullanabilecek iç gelişmesini ta- ’ 
mamlamamıştır. Dolayısıyla laiklik-şeriat arasındaki ön
lenemez çelişkiler ve dünya konjonktüründeki olumsuz ge
lişmeler. yıkıcı darbeler  biçiminde ülkemizi devamlı olarak 
sarsmaktadır. ' , .

Çağın koşar adımlarla dünü yadsıdığı bir dönemde en 
azından hızlandırılmış adımlar atmak gerekli.

"Arap'ın ilkel çolyaşantısına ve ahlak anlayışına göre 
ayarlanmış, şeriat'ın özünü oluşturan temel öğelerini "salt 
verilmiş bir çerçeve içinde benimsenen bu sınırlı görüşleri 
aşarak çağdaşlığın belli başlı kendine özgü niteliklerini la
ikliği, demokrasiyi, hukuk devletini şaşmaz değer yargıları 
olan Türk halkının katılımıyla sınırsız bir çerçeve içine yer
leştirmeliyiz.

Hiç kuşkusuz bu, evrensel insanlığa açılışın da atılımı 
olacaktır.

Bir yandaneğemenliğimiz altındaki topraklara, ulusal 
varlığımıza iç ve dış düşmanlarımızın güdümlü sal
dırganlıkları, emperyalizmin düşünce ve amacı SEVR doğ
rultusunda, ağır basarken, öte yandan da, laiklik ve de
mokrasi çok çetin günler geçirmektedir.

'Bu konumdaki Türkiye'yi bir süredir puslu denizde ağır 
ağıryüzen buzdağına benzetmek yerinde olacaktır.

Türkiye 'de su yüzüne çıkan laiklik karsıtrköktendinci ey
lemler gemi azıya alarak Sivas katliamıyla ayyuka çıkmıştır.

Ulusumuzu ve yurdumuzu kargaşaya sürükleyenlerin ki
mi uzantıları da, demokrasinin gereği T.B.M.M. 'ne yer
leşmiştir.

T.B.M.M. ’nde, laikliği, demokrasiyi ve hukuk devletini sa
vunanlara, onlardan kesinlikle ödün vermeyenlere karşın, 
bir takım politikacı da devletimizin yönetimine salt İslamiyet 
açısından bakarakçıkış yolu göstermektedir.

Bazıları da tarikat ünlülerinden yerel seçim desteği ala
rak, "halk her şeydir"e karşı "halk hiçtir"! us dışı bir tutumla 
benimsediler.

Sosyal, siyasal ve ekonomik sorunların alabildiğine kar
maşıklaştığı bu dönemde, gerici odaklarınoluşmasına arka 
çıkan böyleleri, tarikat büyüklerinin yedeğinde laikliği ve de
mokrasiyi rafa kaldırmak için işbirliği yaptılar.

Akılcılığa düşman, evrenselliğe gidişi tıkayan bu tür çağ 
dışı kafaların Türkiye'sinde artık bir yol ayrımına yaklaşmış 
olmanın en kesin belirtileri görülmektedir.

Bir karar vermek bir yol ve yöntem üstünde irade be
lirlemenin sancıları çekiliyor.

Türkiye diner ki badiresini atlatarak halkın ilerici güçlerine 
dayanan bir "sivil toplum" olmaya doğru mu yönelecektir? 
Yoksa gecikmiş doğumların sancılarıyla hâla bambaşka du
raklarda kıvrım kıvrım kıvranıp; duracak midir?

Soruyu Tarih Ana'ya yöneltseydik, o, her zamanki se
rinkanlılığıyla, "bunun yanıtını vermek yine sizlere düşer" 
demekle yetinirdi. Zira, o bilir ki, insanlar en sonunda, ancak 
erişebildikleri yerlere kadar gidebilirler ve bir yerde dur
durulurlar.

Tarihi demir yumruklular yapmıyor elbet, insanlar onu 
topluca gerçekleştiriyorlar. Ancak "gerçekleştirilecek tarih" 
de öyle keşkin bir matematikçinin dört dörtlük hesap çer
çevelen içinde çizilmiş değildir. Bu da t ürk toplumunun la

Âlmonya'dan bir teklifi geldi Gemlikspor'a 
Lokal

Seçil'e umut ışığı
Karaciğer nakli için para 

yardımı Kampanyası baş
latılan Seçil Kara için Al
manya'dan gelen mektup, 
umut ışığı oldu. Seçil ve an
nesi perşembe günü Al
manya'ya uçuyor.

Almanya'nın Hannover 
kentindeki özel bir klinikte, 
Prof. Dr. Rudolph Rehl- 
mayr'ın sağlık kontrolünden 
geçecek olan Seçil, organ 
nakli için gerekli olan para 
sağlandığında, kliniğe ya-
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iklik sentezindeki temel etmeninin bir kez daha altını çiz
mektedir.

Günlük siyasi tercih ve kararlar ne olursa olsun, uzun sü
rede kalacak tek gerçek, toplumun kendisi, onun ger
çekleşmesini zorladığı özlem, istek ve iradesidir.

Türkiye bir "sivil toplum için gerekli ölçülü bir önderi hâlâ 
bulamamışsa, siyaset çıkmazda, iktisadi yapı bunalımda, 
şeriat kapımızda güneydoğu cephesi ve sokak kan-revan 
içindeyse, bütün bunlar tarihi daha geniş biçimde "yeniden" 
oluşturmanın kurallarını eyleme koymayı gerektirir.

Bu nedenle "ne olursa olsun" Türkiye düğümü, öncelikle 
-diner ki ve PKK Düğümü- daha fazla çözümsüz kal- 

. mamalıdır.
Sorunları çözmek ise, tıpkı yüzmenin ancak belli ölçüde . 

su yutmayı göze alma pahasına gerçekleştirilebilir.
Yeni bir önder ve ileriye güvenilir katılımlar getirecek sivil 

bir toplum ve sivil bir iktidar gökten inmez yere. Koşulların 
alacağı biçim belirler ve yaratır bunları.

ötesi bir tarih öyküsüdür. Onu, bir gün, olumlu ya da 
olumsuz yargılarını da ekleyerek, gelecek kuşaklar okur.

önemlisi, "yol ayrımı"nı aşmaktır.

Mayasında, acıya alışkın Anadolu halkının kanı, teri ve 
emeği olan bağımsız, anti-emperyalist, laik ve asla bö
lünmez T.C. 'nı dinerki yandaşlarına ve teröre teslim edenler, 
parayı sıkıp halkımızın suyunu çıkaranlar, hiç bir ayırım yap
maksızın. ülkemizi bugünlere getirmiştir.

Sinsi bir yaklaşımla, "dinerki şahinleri ve diyanet işleri 
başkanlığı"nın girişimiyle oluşturulan ve şeriat'ın genel ör
güsünün bütün çizgileriyle onaya konduğu "din şurasında" 
dinerkine geçişin denemesi yapılmıştır.

Eşzamanlı olarak da terörle savaşım, yasasında de
ğişiklik öngören "yasa tasarısı"ndanDYP, ANAP ve RP el 
ele vererek "laiklik karşıtı şiddet eylemlerini içeren suçlar" 
suç olmaktan çıkarılmıştır.

Şunu önemle vurgulamak gerekir; siyasetçilerin, siyasal 
partilerin ve parlamentonun varoluş gerekçesi çözüm üret
mektedir, sorun değil, hele laikT.G.rıi yıkmaya yönelik so
run haline getirmek kesinlikle değildir.

Saf aktıngösterdiği yollardan sapanların, gericiliğin, yo
bazlığın, terörün ve durumun ağırlığı karşısında, bir ölüm/ . 
dirim sonucuna varacak "yol ayrımı"nda, siyasal par
tilerimizin sayın başkanlarından, Türkiye halkının tüm ke
sitleri öğrenmek istemektedir.

SONUÇ
Kapitalizmin baskısını dinsel baskılarla pekiştirip yerel 

somut kazanımlara yönelen ve dinsel sömürüyü de
rinleştiren birtakım partiler laikliği sadece yok saymak değil, 
yoketmeuğraşındadıriarda. ' .

Halkın bağrından gelecek bir önder ve yönetimin işlevi 
çağdaş ve uygarlığın ölçütü, bağımsızlığı, anti- 
emperyalizmi, laikliği demokrasiyi ve hukuk devletini sa
vunmaktadır. Tarikat büyüklerinin ardına takılmak değil.

İçteki darboğazlar, PKK terörünü de aşan şeriat'ın Sivas 
katliamı ile, dana da vahim bir durum almıştır. Ne var ki hiç 
bir dar geçit laikliğin, demokrasinin ve hukuk devletinin gö
nencine dayalı önlemler alınmaksızın toplumsal, siyasal ve 
ekonomik çalkantılar durdurulamaz.

Seçim sandıklarından oy kapışma yarışına kalkan ve 
ödün vere vere ülkemizi kargaşa ortamına sürükleyen ve gü
venimizi yok eden politika bezirganlarını, topraklarımıza göz 
dikenleri, dinerkine geçişin denemesini yapanları, usdışı 
davranan ve tam bir ihanet içine girenleri uyarırız. Olayların 
önlenemeyen yükselişi karşısında çaresiz kalan ve ülkemizi 
günlük politikalarla oyalayama çalışanları da uyarırız.

Ve uyarırız ki; laik, demokratik ve bağımsız Türkiye Cum- 
huriyeti'ndeh en küçük bir ödün dahi verilemez.

Dost düşman bunu böylece bilmeli.
Başlıca kaygısı dinerkini ele geçirmek olan şeriat'ın önde 

gelenlerine ve terörü tırmandıranlara, SHAKESPEARE'in 
ünlü sözünü anımsatırız: "Düşmanlarınız ya da karşıtlarınız 
için yaktığınız ateşi, kendinizi yakacak kadar ale v- 
lendirmeyiniz."

t3cak
Prof. Dr. Rudolph Rehl* 

mayr tarafından Seçil Ka- 
ra'nın babası İbrahim Kara'ya 
gönderdiği mektupta, böyle 
bir ameliyat için 150 bin DM. 
yanında, günlük yoğun ba- 
kım masrafı olarak da 983 
DM. gerektiğini bildiriliyor.

Perşembe günü annesiyle 
birlikte Almanya'nın Han
nover kentindeki Gemlikli ak
rabalarının yanına gidecek 
olan Seçil Kara için, gerekli 
paranın toplanması ça
lışmaları sürdürülüyor.

Baba İbrahim Kara, yeni 
teklif ile Seçil'in sağlığına ka
vuşması için umut ışığının 
doğduğunu belirterek, yar
dımsever Gemlikli'lerin İş 
Bankası Şubesi'nde açılmış 
olan 423350 nolu hesaba 
desteklerini vermelerini is
tedi.

Bursa Birinci Amatör kü- 
me'de 3 yıldır şampiyonluğu 
son maçta rakiplerine kap
tıran Gemlikspor Kulübü Yö
netim Kurulu üyeleri, kulübe 
maddi ve manevi destek sağ
lanması amacıyla bir lokal aç
tılar.

Gemlik İskele Meydanı 
Mevkii'nde DYP Eski İlçe Bi- 
nası'nda açılan Lokal Gem
liklilerin hizmetine girdi. Es
tetik açıdan hoş bir görünüm; 
verilen ve bir tarih senteziyle 
dün ve bugünün ilginç gö
rünümü olan ve şark köşesi 
ile Bar'ı bulunan Lokal, Gem
liklilerin özlediği Nezih bir yer 
görünümüne bürÇindü.

Gemlikspor Başkanı Mahir, 
Gencer, Lokalin oluşumunda 
100 milyon lira harcandığını 
belirterek, "Gemlikspor Lo- 
kali'nin açılmasındaki ama
cımız sadece kulübe maddi 
destek sağlamak değil. 
Gemlik'in seçkin insanlarını 
bir araya getirerek, kulübe 
manevi destek de sağ
lamak. Gemliklilerin öz
lediği lokali hizmete soktuk. 
Şimdi sırada özlenen Gem- 
likspor'u oluşturmakta. Bu
nu da başaracağız, kimse 
merak etmesin" dedi.

Devlet Hastanesi'ne 
ultrasonografi cihazı

. Araç ve gereçlerin yanı 
sıra personel kalitesiyle de 
gelişen ve 50 yataklı sı
radan bir hastane sta
tüsünden çıkan Gemlik 
Devlet Hastanesi bir ek
siğini daha giderdi.

Devlet Hastanesi Baş
hekimi Doktor Vedat Ök- 
ter, ultrasonografi ci
hazıyla hastanenin büyük 
bir eksikliğinin daha gi
derildiğini Delirterek, ma
liyetinin döner sermaye ta
rafından karşılandığını ve 
520 milyona malolduğunu 
anlattı.

Gemlik Devlet Has
tanesi Röntgen uzmanı 
Doktor Aykız Kuzucuoğlu 
da» ultrasonografi ci
hazının yararlarını an
latarak, Karaciğer, Böbrek, 
Boyunda Troıd, Meme, 
Dalak, Pankreas, Meane,

Prostat, Rahim ve YıA 
murtalık gibi iç bf. , 
çanlarımızdaki kist, tümör 
ve iltihabı olayların, anında 
tesbiti ultrasonografi cihazı 
ile yapılabileceğini söyledi.

Aykız Kuzucuoğlu, ult- 
rasonografinin hastaya za
rar vermediğini bildirerek, 
"Röntgendeki radyasyon 
riski yok. Hamile ba
yanlara karşı son derece 
güvenli. Anında teşhis 
Sin de önemli bir araç.

ide, kalp ve ba
ğırsakların dışında tüm 
iç organlardaki tümör, 
kist ve iltihabı has
talıkları ortaya çı
kartabiliyor" diye ko
nuştu.

Ultrasonografi cihazı 
Bursa Hastaneleri'nin dı-. 
şında, ilçelerde ilk olarak 
Gemlik'e alınmış durumda

CHP Belediye Başkan Adayı Refik Özer:

‘Biz seçilirsek,
Gemlik hizmet görecek’

CHP Gemlik Belediye 
Başkan adayı Refik Özer, 
CHP'nin değişimci ve ye
nilikçi bir parti olduğunu 
vurguluyarak, "Biz se
çilirsek Gemlik bunu an
layacak" diye konuştu.

CHP'nin en önemli il
kesinin dürüstlük ve şeffaf 
Belediyecilik anlayışı ol
duğunu bildiren Refik 
Özer, Belediye'nin yaptığı 
ihalelerin halkın ve Noterin 
huzurunda bildirerek, Gem
lik'te yaşıyan diğer şe
hirlerden göç etmiş va- 
tandaşlarla hemşeri Meclisi 
oluşturulacağını, Belediye 
Sendikası ve diğer de
mokratik kitle örgütleri ve 
meslek odaları baş- 
kanlarıyla ortak bir Da
nışma Kurulu oluş

turulacaklarını bildirdi, 
özer, "Belediye olarak 
her kesimin sorunlarına 
duyarlı olacağız. Ku
racağımız Muhtarlar 
Meclisi ile mahalle ve 
köy sorunlarımızı ya
kından takip edeceğiz. 
Gemlik'in çevre sorunu 
da bünyemizde oluş
turacağımız ekiple çöz
meye çalışacağız. Be
lediyecilik .temiz bir şe
hirle gerçekleşir" dedi.

CHP'nin köklü bir parti 
olduğunu savunan Refik 
özer, "Atatürk'ün kur
duğu partinin neferleri, 
olarak Gemlik'e hizmeti 
görev biliyoruz. Biz hal
kımızın sağduyusuna 
güveniyoruz” şeklinde 
konuştu.

Gemlik'te kar yağışı 
öğrencilere yaradı...

Aniden bastıran soğuk 
hava ve buna bağlı kar ya
ğışı, tüm yurdu etkisi altına 
alırken, bu durumda na
sibini alan Bursa ve çevre 
ilçelerde de Valilik ka
nalıyla okullar 2 gün sü
reyle tatil edildi.

Gemlik Kaymakamı Or
han Işın, yaptığı açık
lamada, okulların Valilik 
kanalıyla 2 gün süreyle salı 
ve çarşamba günü tatil 
edildiğini belirterek, şu ana 
kadar ilçeye bağlı 24 köy
den 3'ünün kar yağışı ne
deniyle önceki gece trafiğe 
kapandığını söyledi.

Kaymakam Orhan Işın,

"Şahinyurdu, Haydariye • I 
ve Hamidiye köyleri yo
ğun kar yağışı ne
deniyle önceki gece ula
şıma kapandı. Ancak, 
durumun bize intikal et
mesinden sonra böl
geye gönderilen grey
derler, yollan açtılar. Şu 
an trafiğe kapalı yo? 
lumuz yok ancak gray- 
der ve diğer araçlar her 
hangi bir aksaklığı gi
dermek için hazır bek-.. [ 
liyorlar" dedi.

Işın, ilçe ve köylerde 
kar kalınlığının tespit edi
lemediğini sözlerine ek
ledi.

İterç
Tl Şubat 1994 Salı Akdeniz Ecz.

23 Şubat 1994 Ç arşamba fimin Ecz.

24 Şubat 1994 Perşembe Veziroslu Ecz.

25 Şubat 1994 Cuma Viîjit Ecz.

26 Şubat 1994 Cumartesi Seda Ecz.

27 Şubat 1994 Pazar Ç amlıca Ecz.

28 Şubat 1994 Pazartesi Demiriz Ecz.
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Hastanesine 
Başhekim 
[atandı...
t Sosyal Sigortalar Ku
rumu Gemlik Hastanesi 
Başhekimliğine, *has- 

ttanenin Genel Cer
rahlarından, Dr. Ümit Yı
lık atandı.
[ Eski Baştabip; Meh- 
llrnet (Avcı'nın Orta'ya 
ata ’’ ısından sonra bir I 

isüı<*oır vekaleten yö
netilmekte olan SSK 
Hastane si B aş - 
Hekimliğine getirilen Dr. 
Ümıî Yılık, 2.5 yıldır aynı 
hastanede görev ya
pıyor Ümit. Yılık İzmir 9 
Eylül TIP Fakültesi me
zunlarından.

Kamu kurumlarında ça
lışan memurlar, bugün sen
dikal haklarının engellenmesi 
nedeniyle, ülke çapında "vi
zit eylemi" düzenliyorlar.

Gemlik Kamu çalışanları 
Platformu adına yapılan açık
lamada, 15 yıldır uygulanan 
politikalarla, ucuz iş cen
netine çevirilen ülkemizde, 
kamu görevlilerinin fakirlik sı
nırlarının altında bir ücretle 
sefalete itildiği iddia edildi.

Eğit Sen, Tüm Bel Sen, 
Tüm Sağlık Sen, Tarım Sen 
ve Tüm Maliye Sen Gemlik 
temsilcilerinin kamu ça
lışanlarına gönderdikleri açık

Eğit- Sen baskıları kınadı:
‘Haberleşmemizi 
engelliyorlar9

■ Eğit- Sen Gemlik Şube 
temsilcisi Abdullah Çelik, İl
çe Milli Eğitim Mü
dürlüğümün sendikal ör
gütlenmeyi ve üyelerle ha- 

. berleşmeyi engellemek is
tediğini, belirterek, durumu 
kınadı.

Dün, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü önünde basın 
toplantısı düzenleyen Eğit
sen Gemlik Temsilcisi Çe
lik, kamu çalışanlarının 
üzerindeki baskıların .gi
derek arttığını; yasalar İLO 
sözleşmeleri, Başbakanlık 
genelgelerine karşı sen
dikal örgütlenmelerinin, 
hatta üyelerle ha
berleşmenin engellenmek 
istendiğini söyledi.
' İlçe Milli Eğitim Mü

dürlüğünü suçlayan Eğit
sen Gemlik Temsilcisi Çe
lik, "Bir partinin mil
letvekili adayı olma kim
liğinden. öte özelliği ol
madan İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü görevine ge
tirilen, Milli Eğitim ça
lışanları tarafından se
vilmeyen, her altı ayda 
bir görevinden alınan, 
ama görevine geri dö
nebilen Sayın Celal Yüce 
ile İlçemize atama usul
leri zorlanarak yapılan 
Şube Müdürü Veysel Oz-

men, Anayasa'da gü
vence altına alınan ha
berleşme hürriyetini ve 
sendikalarla ilgili ya
saları, genelgeleri çiğ
neyerek, üyelerimize ile
tilen mektupları, üye
lerimizin ellerinden zorla 
almış, köy öğ
retmenleriyle ha
berleşmemizi en
gellemişlerdir.

Aynı yöneticiler. 12 
Ocak öncesi, Milli eğitim 
çalışanları üzerine baskı 
kurmaya çalışmışlar, ça
lışanların yasal hakkı 
olan doktora sevk ka
ğıtlarının verilmemesi 
için, yasaları çiğnemeyi 
göze almışlardır." dedi.

Eğit- Sen Gemlik Tem
silcisi Çelik, yasal boyutlar 
içinde yürütülen mü
cadeleyi hiçb.ir güç ve bas
kının engelleyemeyeceğini, 
yasaları çiğneyenlerin ken
dilerini yasa dışı yollara 
çekmek istediklerim, fakat 
oyuna gelmeyeceklerini 
söyledi.

Çelik, haberleşme öz-? 
gürlüklerini ve sendikal ör
gütlenmelerini engellemek 
isteyenlerden, mahkeme 
önünde hesap so
racaklarını da sözlerine ek
ledi.

Tüm Gemlikli 
hemşehrilerimizin 
Mübarek 
Ramazanlarını kutlar, 
sağlık ye mutluluklar 
getirmesini dileriz-

Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
İlçe Başkanlığı

Kamu çalışanları haklarını arayışlarını sürdürüyor... 
Memurlardan Toplu Vizit Eylemi

mektupta, şu görüşlere yer 
verildi:

"Ekonomik, özlük ve 
mesleki haklarımızı ko
ruyacak, geliştirecek ör
gütlerimizin olmaması si
yasi iktidarlarca aleyhimize 
en iyi şekilde de
ğerlendirilerek, tek yanlı 
belirlenen ücretlerle, sa
daka mahiyetindeki maaş 
artışlarıyla bugünlere ge
lindi. Artık, örgütlüyüz ve 
güçlüyüz, haklarımızı ko
ruyan sendikalar var.

Enflasyonun 100'ü geç
tiği gözlenirken, bizlere ve
rilen %60'lık maaş artışı

karşısında duyarsız ka
lamayız. Ocak ayında ve
rilen %15'lik dilim maaş ar
tışı, ay içinde yapılan 
%14'lük devülasyonla geri 
alındı."

Bugün, Belediye, Milli Eği
tim, Sağlık Bakanlığına bağlı 
kurumlar ile maliye ve Tarım 
bakanlıklarına bağlı iş yer
lerinde çalışan kamu gö
revlileri, Kamır Sendikalar 
Platformu'nûn aldığı işi ya
vaşlatma, toplu vizite çıkma 
eylemleriyle özlük ve sen
dikal haklarının yerilmesi için 
uyarı eyleminde, bu- 
lunacaklar.

Serdar Hadın.ıiı 
DSP'nin aenc 

Beledıyö Başkan Adayı

DSP yöneticileri 
gazetemizi ziyaret etti

Demokratik Sol Parti İl
çe yöneticileri ve Belediye 
Başkan Adayı Serdar Ha 
dimli gazetemizi ziyaret etti

Yeni işyerimize gelerek 
gazetemizi kutlayan DSP'lı 
yöneticiler, 27 Martta ya
pılacak yerel seçimlere yo
ğun bir şekilde ha 
zorlandıklarını, Belediye 
Meclis üyelerini tesbit et
tiklerini, Gemlikte en iyi hız 
metin kendilerinin ge 
tireceklerini söylediler.

• DSP İlçe Başkanı Kemal 
YeŞildal, İlçe'de en genç ve 
dinamik Belediye Başkan 
adayının partilerinde bu
lunduğunu, Gemlik'i mo
dern ve çağdaş bir kent ha
line getirmek için prog
ramlarımı hazırladıklarını 
bildirdi.

Ofset tesisimizi de ge
zen DSP'liler, "Gemlik için 
böylesine modern tesis

bir ihtiyaçtı. Bu eksiği gi
dermeniz ve öncü ol
manızdan dolayı sîzleri 
kutlarız" dediler.
> DSP'liler seçim ça
lışmalarında kullanacakları 
basım işlerini tesislerimizde 
yaptırmaya karar verdiler.

ANAP Armutlu Belediye Başkan Adayı Celal Göç:
‘Hizmetleri sürdürmeye kararlyız’

Armutlu ANAP Belediye 
Başkan Adayı .ve Belediye 
başkanı Celal Göç, 27 Martta 
yapılacak olan yerel se
çimlerde kazandığı taktirde, 
yarım kalan hizmetleri ta
mamlayarak, beldenin çeh
resini değiştireceğini söyledi.
. İki dönem,1 Armutlu'da Be

lediye Başkanlığını sür
dürdüğünü belirten Celal Göç, 
bu süre içersinde Armutlu'nun 
büyük değişikliklere uğradığını 
ve adının Türkiye'de du
yulduğunu belirterek, şunları 
söyledi:

"Körfezin doğa harikası olan Armutlu'muzu Be
lediye çalışmalarıyla bölgenin en modern bel
delerinden biri haline getirdik. Başlattığımız ça
lışmaları sürdürmeye kararlıyız. 27 Martta hem
şehrilerimin güvenlerini tazelemeleriyle, hiz
metlerimize yenilerini katarak, Armutlu'yu laik olduğu 
düzeye getireceğim."

M. Turgut MMO'yu ziyaret etti
DYP Belediye Başkan 

Adayı Mehmet Turgut, Mi
marlar Odası Gemlik Tem- 
silcil iği'ni ziyaret etti.

Mehmet Turgut, be
raberinde İl Genel Meclis 
Adayı Abdullah Yenice ve 
Belediye Meclis adayları ile 
dün saat 11.00'de MMO 
Gemlik temsilciliğine gi
derek, Başkan, yöneticiler 
ve Gemlikli mimarlarla soh
bet etti.

Oda Başkanı Mimar Or
han Bulut, DYP Belediye 
Meclis listesinde'teknik ele
man eksikliğinin Oda ta
rafından karşılanabileceğini 
seçilen Belediye'ye da
nışmanlık ve müşavirlik hiz
metleri verebileceklerini 
söyledi.

Bulut. Mehmet Tur

gut'tan, seçildiği taktirde 
Belediye ile Oda arasında 
yapılan protokolün günün 
koşullarına göre ye
nilenmesini, Gemlik Be
lediyesi İmar yö
netmeliğinin ha
zırlanmasına katkıda bu
lunacaklarını, yapı de
netimlerinin Oda ile birlikte 
gerçekleştirilmesini istedi.'

Mehmet Turgut ise, Mi
marlar Odası ile her türlü 
teknik danışmanlığın ya
pılacağını, Belediye'den 
ruhsati alınmış, ancak yapı 
kullanma izin belgesi alın
mayan 1000'e yakın in
şaatın sorununa çözüm ge
tireceğini. Belediye'de imar 
sorunlarını daha kolay çö
zecek bir birim oluş- 
turalaçağını söyledi.

SON NOKTA
Medya Refaha karşı

Cemal KIRGIZ
Seçimler yaklaştıkça Medya, Gazetesi ile televizyonu 

ile Dergileriyle RP aleyhinde geniş kapsamlı bir kam
panya başlattı.

Kampanya başlattı derken değişik bir şeyler yok., 
1950'lerden başlayan MNP, MSP ve RP ile devam eden 
bir çok iddia ısıtılıp ısıtılıp bir arada yeniden sofraya ko
nuyor. Bir tek yeni olan, Suudiler'in RP'sine ayırdığı 10 
bin kişilik Hac Kontenjanı olayı var.

Şimdi aklımıza şunlar geliyor.
Adil Düzen İdeolojisi içinde yer alan, "Faizsiz Top

lum" özlemi, her zaman ekonomisi bozuk ülkemizde ilgi 
çekmesine rahmen, RP'liler Faizsiz bir ekonomik dü
zenin nasıl kurulacağına sanki yıllardır cevap vermişler 
gibi basında bu soruluyor.

Sanki RP yıllardır İslâm ülkeleriyle haşır neşir de
ğilmiş gibi bunun altı eşeleniyor.

Sanki RP'ye yıllardır, Milli Görüş Teşkilatı kanalıyla 
yurtdışından para aktarılmıyormuş gibi bunlar merak edi
liyor.

Sanki Milli Gençlik Vakfı yıllardır özellikle Hac iş
lerinde RP'nin ekonomik çıkarlarıyla ilgilenmiyormuş gi
bi, bugün gündeme geliyor.

Sanki RP, tarikat destekli.değilmiş gibi, sanki RP Hiz- 
bullah'I a, (Ve de ilginçtir DEP'le) Güneydoğu'da ve Doğu 
Anadolu'da yapışık kardeşler değilmiş gibi, bugün büyük 

• puntolarla yazılıyor.
Sanki RP, yıllardır laikliğin yılmaz savunucusuymuş 

gibi, bugün RP'lilerle laiklik tartışılıyor. i
Erbakan Hoca'nın Atatürk'ün anıt mezarına zi

yaretlerle başlayan, baldırı çıplak mankenleri RP'ye kat
masıyla, bastırılan parti afişlerinde başı açık kadınlara 
yer vermesiyle devam eden değişiminin sebebi se
çimlere 40 gün kala merak ediliyor.

Sanki bundan sonra Kemalist olacaklarmış gibi, 
"Acaba RP gelirse Kemalizm ölür mü?" diye so
ruluyor.

Sanki RP'yi destekleyen yayın organlarının yazdığı- 
"Stalin, Lenin öldü. Heykelleri yıkılıyor. Türkiye'de de 
yıkılacak inşallah..." gibi yazıları, bundan sonra su
sacak ve çark edecekmiş gibi bunlarla dalaşılıyor.

Sanki, RP gelirse genelevler, meyhaneler, plajlar ka
panacak korkusu yeniymiş gibi, bu korkular halka ye
niden empoze ediliyor.

Sanki, İmam Hatip Okulları ve Kur-an Kursları'nın sa
yısı şimdi artıyormuş gibi, yaygara koparılıyor.

Sanki; RP'nin köklü biçimde başta yerel yönetimler 
sonra iktidar olmalarıyla, Şeriat yönetiminin temelleri atıl- 

. m ayacakmış gibi, "Eyvah Şeriat geliyor" diye çığlıklar 
atılıyor.

Neden mi bunlar yazılıyor, çiziliyor, ekranlara geliyor? .
Çünkü, yukarıda yazdığımız ve bunlara eklenebilecek 

daha çek şey olan unsurlara karşı olan diğer siyasi par
tiler, medya ve aydın geçinen halk, "yumurta kapıya 
gelince folluk arıyor" da ondan.

Çünkü, RP tüm parti merkezlerini, beldeler dahil,-bil
gisayarlarla donatırken, diğer partiler ve medya "RP 
gösteriş yapıyor" kanısına kapıldı da ondan.

Çünkü RP, düzenin tekliyen yerlerini, kapı kapı do
laşarak halka aktardı da ondan.

Çünkü RP, bugünkü güçlü duruma gelinceye kadar 
kimseye renk vermedi de ondan.

. Çünkü, RP çalışırken, diğer partiler olduğu yerde kal- 
'■ dı da ondan.

Şimdi, akılları başlarına geldi. "RP'yi durdururuz" di- 
' ye çırpınıyorlar. '

Pek bir şey değişeceğini sanmıyorum.- Ama, mevcut 
ekonomik ve siyasi bunalıma tepki olarak, RP'yi kurtarıcı 
olarak gören 3-5 kişi, belki geri dönmeyi düşünür. Bun
dan başka sonuç beklemek hayalcilik olur...

Bir de şu ihtimal var: Hadi medya başarılı oldu, RP 27 
Mart'ta umduğunu bulamadı diyelim. O zaman ne ola
cak?

■ Ne olacağını ben söyleyeyim.
RP, 1996'ya kadar yine muhalefette kalacak ve biraz 

daha güçlenecek.
İşte o zaman, Meclisin yarısından fazlası RP'lilere ay

rılacak...
Erbakan Hoca niye medyaya karşı tepki göstermiyor 

. ı zannediyorsunuz?
Aslında, o da bu gidişten memnun.
Ünlü yazar Bernard Shaw ne demiş: "Reklamın iyisi 

kötüsü olmaz"
Anlıyorsunuz değil mi?..

ÇMAMYOR
Ofset tesislerimizde 

Matbaacı ve
Ofset Yardımcısı olarak 

yetiştirilmek üzere çıraklar 
aranıyor.

Körfez OFSET
Gazhane Cd.

Beceren Apt. altı- GEMLİK 
(FİKRET OTO ELEKTRİK yanı)
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Kıı nkspor 
iftar 
yemeği 
veriyor...

Kıimîaspor Kulübü Yö
netim kurulu Ramazan ayı 
nedeniyle, .Atamer Te
sislerinde "İftar Yemeği" 
düzenledi.

. Kulüb yetkililerinden al
dığımız bilgilere göre, 1 
Mart günü verilecek olan 
"İftaryemeği" için davetiye 
satışları başladı.

Kumlaspor'un gelecek 
dönem güçlü bir kadro ku
racağın ı belirten yöneticiler, 
"Şimdiden kollan sıvadık. 
Gerekli maddi desteği 
sağladığımızda güçlü 
transferler yaparak, önü
müzdeki sezona gi
receğiz. Takımımız bel- 
demimizin sesini böl
gemizde duyuracak" şek
linde konuştular.

Kumlaspor yararına bas
tırılan takvimlerin de sa
tışları ile elde edilecek ge
lirin, transferler için katkı 
sağlıyacağı belirtildi.

Mimarlar Odası Gemlik 
Temsilcileri Belediye baş
kanı Nezih Dimilryi ma
kamında ziyaret etti.

Belediye ile Oda ara
sında yapılan protokolün 
işlemesinde ve uzmanlık 
ayrımı komisyonunda gös
terilen olumlu Kat
kılarından dolayı Belediye 
başkanı'na ve Fen İşlerine 
şükranlarını dile getiren 
Oda Başkanı Orhan Bulut,

KAYIP
Bursa Trafik
Şube Mü- 

dürlüğü'nden al
dığım ehliyetimi 

kaybettim. 
Hükümsüzdür.
Ekrem Polat

İLAN
GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKANLIĞINDAN

1994 yılı Çevre Temizlik Vergi Be
yannamesi, 28 Şubat 1994 günü 
mesai bitimine kadar Belediyemiz 
Çevre Temizlik Vergisi Dairesine ve
rilecektir.

Tahakkuk eden Vergi, Şubat ayı
nın son mesai günü akşamma ka
dar l'inci taksidi ödenecektir. Vergi 
vade tarihinde ödenmediği taktirde, 
6183 sayılı Yasanın 51. maddesi 
uyarınca her ay için ayrı ayrı % 9 
oranında gecikme zammı uy
gulanacaktır.
= Halkımıza duyurulur. ,

Av. Nezih DİMİLİ 
Belediye Başkanı

Basın- 6

T.C.
Gemlik İcra Dairesi
Dosya No. 1993/ 1300

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Mimarlar Odası temsilcileri 
Belediye'yi ziyaret etti...

birinci derece deprem ku
şağında yer alan Gemlik'te 
yüksek katlı yapılaşmaya 
izin verilmemesi ko
nusundaki düşünce ve eh-/ 
dişelerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Ne
zih Dimili de, Mimarlar 
Odası'nın Belediye ile di
yalog halinde, Gemlik'in 
güzelleştirilmesi için kat
kılarından dolayı Oda yö
netimine teşekkür etti.

Başkan Dimili, pro
tokolün seçimlerden sonra 
yeni seçilecek Belediye 
başkanı ile yeniden ele alı
nıp, görüşülmesinin doğru 
olacağını söyledi.

Dimili, yapı . de
netimlerinin birinci deprem 
kuşağında olan ilçemiz için 
çok önemli olduğunu, mü
hendis ve mimarlara bu 
konuda büyük görevler 
düştüğünü hatırlattı.

Küçük Kumla’da 
Satılık Havuzlu Daire 
ve 50 m2 £>ükka£k
Tel. 5131797

KONGRE İLANI
S.S. AZOT MEN TÜKETİM 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN 
• Kooperatifimizin onaltıncıolağan Genel Ku

rul Toplantısı 5 Mart 1994 Cumartesi günü saat 
14.00'de Gazi İlkokulu'nda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde, 19 Mart 
Cumartesi günü, saat 14.00'de aynı yerde tekrar 
yapılacaktır. ’ . 9

Yönetim Kurulu
GÜNDEM
1—Açılış ve saygı duruşu.
2- Divan teşkili.

-'■j- Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporu.
Yönetim ve Denetim Kurulu aklanması.

5- 1994 Yılı Bütçesinin görüşülüp karara 
bağlanması.

6- Sermaye Artışının görüşülmesi.
7- Yönetim ve denetleme kurullarının se

çimi.
8- Dilek ve Temeıihiler.
9- Kapanış.

MALİYE BAKANLIĞI 
BURSA DEFTERDARLIĞI 
GEMLİK VERGİ DAİRESİ 

MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
GAYRİMENKUL 

SATIŞ İLANI
1 - Amme borcundan dolayı hacizli bulunan ta

punun' Gemlik İlçesi Gencali Köyü Köy civan 2 
pafta 906 parsel 1991 m2 Zeytinlik..

2- G.emlik-Kurşunlu asfalt yoluna cepheli zey
tinlik, imar planı kotû gereği E=0,max h  2 
kat inşaat müsadeli.

m.de

3- Gayrimenkulun açık artırmaya esas raiç be
deli 500.000.000 TL. (Beşyüz Milyon)dur.

4- Gayrimenkulun geçici teminatı 37.500.000. 
TL'dir. Teminat olarak para, banka teminat inek- < 
tubu, hazine tahvil bonoları, hükümetçe belli edi
lecek milli esham ve tahvilat (esham ve tahvilat 
en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı 
ile değerlendirilir.)

5- Gayrimenkul 16. 3. 1994 Çarşamba günü 
saat 14.00 de Gemlik Vergi Dairesi Mü- 
dürlüğü'nde satış komisyonu huzurunda ya
pılacaktır

6- Gayrimenkul satış şartnamesi mesai sa
atinde gemlik vergi .dairesinde görülebilir. (İs
teklilere masraflarını ödemek kaydı ile PTT va
sıtasıyla gönderilir.)

7- İsteklilerin yukarıda belirtilen gün ve sa
atten Önce geçici teminat makbuzunu satış ko
misyonu Başkanhğı'na verilmesi zorunludur. Pos- ! 
tadaki gecikmeler kabul edilmez.

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel 
gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ini bul
madığı ve şayet artırılan bedel alacağına rüçhanı 
olan alacakların tutarından fâzlaya çıkmadığı ve 
yapılmış, yapılacak masrafları karşılamadığı tak
dirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
şartıyla artırmanın 23. 3. 1994 tarihine rastlayan 
gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ini bul- > 
madiği ve şayet artırılan bedel alacağına rüçhanı ; 
olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve 
yapılmış, yapılacak masrafları karşılamadığı tak
dirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
şartıyla artırmanın 23. 3. 1994 tarihine rastlayan 
çarşanba günü gayrimenkul aynı yerde ve saatte 
tekrar açık artırmaya çıkartılacaktır.

Taliplerin anılan gün ve saatte belirtilen yerde 
hazır bulunmaları ilan olunur.

KAYIP
(Çaycuma 

Zonguldak Nüfus 
Müdürlüğü 'nden 

aldığım nüfus 
cüzdanımı kay

bettim.
Hükümsüzdür. 
Cemil Çiloğlu

DüzeltmeGeçtiğimiz halta, gazetemizin 3. sayfasında yayınlanan Beton Parke imalatı ihalesi Küçük Kumla Belediyesi'ne aittir.İlan veren kurum, 
Küçük Kumla Be

lediye Baş
kanlığından olarak düzeltilir.

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

Gemlik tapu sicilinin Pafta: 31. Ada: 553 ve Parsel 
: 40'ta kain Hamidiye Mahallesi Ihlamur Sokakta ka
in 127.50 m2 miktarındaki arsa üzerine inşaa edilen’ 
tapu sicilinde kat irtifakı halindeki kargir apartmanın 
ikinci kattaki 8/20 arsa paylı (2) nolu meskenin 3. 
oda, 1. salon, balkonlu 1. mutfak, banyo ve WC ayrı 
ayrı elektrik ve suyu mevcut olup mesken olarak kul
lanılır. Mesken bilirkişi tarafından 25U.000.000 TL. 
kıymet taktir edilmiştir. Açık artırma süratiyle çı
karılmıştır.

Satış şartlan:
1 •— Satış '28/ 3/1994 pazartesi günü saat 

11.40'dan 12.00'ye kadar Gemlik İcra Mudürlügü'nde 
açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tah
min edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacakların 
varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geç
mek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık
mazsa, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şar- 
tıyle 7/ 4/ 1994 perşembe günü aynı yer ve aynı sa
atlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada 
da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok' 
artıranın taahüdü saklı kalmak üzere artırma 
ilânında gösterilen müddet sonunda en çok artırana 
ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın 
tahmin edilen kıymketinin. %40'ını bulması ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların top
lamından fazla olması ve bundan başka, paraya Çe
virme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa, satış talebi dü
şecektir.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen 
kıymetin %20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar 

kadar milli bir bankanın teminat mektubunu ver
meleri lazımdir. Satış, peşin para iledir, alıcı is
tediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. 
Tellâliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları 
alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden öde- 
nir.

, K.D. .Vergisi alıcıya aittir.,

3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) 
bu gayrimenkul üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on- 
beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça pay
laşmadan hariç bırakılacaklardır.

. 4 — İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini ya
tırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm 
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale be 
deli arasındaki farktan, ve diğer zararlardan ve ayrıca 
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. 
İhale farkı ye temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kal
maksızın Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

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

6 — Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş 
ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 993/ 1300 sayılı dosya nu
marasıyla Müdürlüğümüze başvurmalar! ilan olunur.

(îc. jf. K. 126)
(*) İlgililer tabiririe irtifak
hakkı sahipleri de dahildir. İcra Müdürü

ÇATAK 
GIYİM'DE

Fiyatlar görülmeye değer

ALİ ÇATAK ve OĞULLARI

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

m.de
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DP <enclik Komisyonu Başkanı idi
, , . ........................

tyîteytti Bakan Köse Sanayi Sitesi'ni açtı
Komisyonu Başkanı Fatih tide bazı kişilerle an- ı sKomisyonu Başkanı
Odabaşı, partisinden istifa
etti.
■ Partisiyle ilke an
laşmazlığına düştüğünü 
anlatan Odabaşı, yaklaşık 
4 aydır arkadaşlarıyla bir

ilikte özveriyle çalıştığını 
1 ifade ederek, bugüne ka
dar hep ilk önce BDP daha 
sonra DP'ye hizmet ver
diğini belirterek, "Ben bu 
'partinin gelişmesi için 
gece gündüz çalışmak I

tide bazı İnsilerle an
laşmazlığa duştüıp. An
laşmazlık kişisel (değil, 
siyasi yönden ilkesel."
dedi.

Fatih Odabaşı, bir süre 
siyasetle uğraşmayı dü
şünmediğini söyledi.

Bir hafta öncesine ka
dar "en iyi kadro bizde" di
yen ve diğer partileri eleş
tiren Odabaşı'nın istifası 
siyasi çevrelerde şaşkınlık 
yarattı.

Cemal KIRGIZ- Sanayii 
I ve Ticaret Bakanı Tahir Kö
se, bir dizi temaslar yapmak 
üzere geldiği Bursa'dan 

|| Gemlik'e uğrayarak, Küçük 
Sanayi Sitesi'ni hizmete açtı.

I Tahir Köse, geçtiğimiz 
hafta cumartesi günü, önce 
SHP .İlçe Örgütü'nü ziyaret 
etti. İl Başkanı Yjlmaz Ak- 
kılıç, Parti Meclisi Üyesi Asu
de Şenol, İl ve İlçe yö- 

■ neticıleriyle birlikte, SHP İlçe

binasına gelen Tahir Köse, 
burada bir süre partililerle 
sohbet etti. Köse, SHP İl yö
netiminin minibüsü ve par
tililerin konvoyu ile ilçe mer
kezinde tur attıktan sonra, 
Gemlik- Bursa karayolunda 
bulunan ve yapımı ta
mamlanan Küçük Sanayi Si- 
tesi'ne giderek, siteyi'hiz
mete açtı.

Tahir Köse ve partilileri, 
Bursa Valisi Rıdvan Yenişen,

■ ilçe Müftüsü Mustafa 
Aksoy, hakkında yerel ga- 
zetelere gönderilen, "Müf
tü, Diyanet Vakfı'na ve 
Müftülüğe yapılan yar- 
dımları, kendi cebine atı
yor. Bu yüzden Müf
tülüğe alınan arabayı da 
kendi üzerine yaptırdı. 
Bosna-Hersek'e gön
derilen erzaklarda da 
usulsüzlük yaptı" şek
lindeki iddiaları ya
nıtlayarak, "Ben, ne de 
Müftülükte çalışan diğer 
arkadaşlarım haram mal 
ve para yememişlerdir. 
Hakkımda yapılacak her

Müftü Mustafa Aksoy, iddiaları yanıtladı
“Haram para yemedim”

tûrlü iddiayı ya
nıtlarım" dedi.

Gemlik Diyanet Vakfı 
Şube Başkanı ve müftüsü 
olan Mustafa Aksoy, Müf
tülüğe 1989 yılında Kü
tahyalı Mehmet Başpınar 
tarafından hibe edilen Re
nault marka aracın, Maliye

Demokrat Parti 
listeleri belli oldu

Belediye Başkan Adayı 
Mehmet Kaptan, yap- 
tığıbasın toplantısıyla, Be
lediye ve İl Genel Meclisi 
adaylarını açıkladı.

DP Belediye Başkan 
adayı Kaptan, Gemlik'te 
tüm kesimlere hitap ede
cek ve hizmet edecek bir 
kadro kurduklarını bil
direrek, BDP'nin olmasıyla 
hiçbir şeyin değişmediğini, 
aksine, daha da güç
lendiklerini söyledi.

Kaptan, listelerinde si
yasi olarak tüm partilerin 
üye ve delegelerine kucak 
açtıklarını öne sürerek, 
DYP Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Turgut'un 
ağabeyi Hikmet Turgut'un 
kendi partilerinden Be
lediye meclis üyesi ol
duğunu, daha önce çeşitli 
partilerde görev yapmış 
değerli politikacıların da 
DP'ye üye olup Meclisten 
aday adayı gösterildiğini

anlattı.
Mehmet Kaptan, Gem

lik Belediye 'Meclisi üye
lerinin şu isimlerden oluş
tuğunu söyledi:

H ü s evi n Ka-
raahmetoglu, Ramazan 
BüyükyılmaZt Sinan Bal, 
Maşuk Tunç, İsmail Aydın, 
Mustafa Karaaşlan, İb
rahim Çapkın, Süleyman 
Tunç, Nurullar Göker, Mu
hammet Çiftçi, Akın Ada- 
çay, Hayrettin. Akdoğan, 
Hikmet Turgut, İbrahim Ak- 
yol,r Necati Çelik.,

II Genel Meclisi, birinci 
sırasında ise Nuri Kap- 
tan'ın geldiğini bildiren 
Mehmet Kaptan, 2'nci sı
raya Sami Öztin, 3.- Fahri 
Ertürk, 4- Yusuf Gürhan, 
5- Erdoğan Yurtseven ol
duğunu söyledi.

Belediye Meclisi kon
tenjan adayları ise: 1“ Ta
ner Gençoğlu, 2- Osman 
Ayaz, 3- Ahmet Kaya.

İVS^Gümrük Bakanlığı'nın 
.1990 yılı Bütçe, üygulama 
talimatının 12 sıra nolu teb
liği gereğince., 28 Şubat 
1991 tarihinde İstanbul Tas- 
ıfiye İşletme Müdürlüğü'ne 
■teslim edildiğini kay- 
idederek, "O araç, yabancı 
menşeli olduğu için, ka
nunen teslim edilmişti" 

I dedi.
Mustafa Aksoy, Müf- 

, tülüğe Türkiye Diyanet Vak- 
fı Gemlik Şubesi'nce alınan 
16 ZD 032 plakalı 1994 mo
del Şahin marka otomobilin, 
23 Eylül 1993 tarihinde top
lanan bağışlarla 121 milyon 
liraya alındığını bildirerek, 
aracın onayının Diyanet İş
leri Başkan Yardımcısı 
Mehmet Gürler tarafından 
17 Eylül 1993 tarihinde ya
pıldığını söyledi.

Gemlikte görev yaptığı 8 
yıl içinden 3 kez şikayet 
edildiğini anımsatan Müftü 
Mustafa Aksoy, "Ben, din 
adamıyım. Benim bo
ğazımdan haram lokma

geçmedi. Geçmez de. 
Hakkımda yapılan şi
kayetlerin iddia sahibinin 
ortaya çıkmasını is
tiyorum. Göre^ yaptığım 
her günün hesabını ve
rebilirim" dedi.

Bosna-Hersek'e gön
derilen erzaklarda da usul
süzlük yaptığı öne sürülen 
Aksoy, "Aralık ayında 
gönderilen yardımlar, ka- 

j. rışmasın diye Orhangazi 
ve İznik'ten toplanön er- 
zakları bir kamyona, 
Gemlik'ten toplananları 
da başka bir kamyona 
doldurdum. Erzakların 
muhteviyatı zeytin, zey
tinyağı, turşu ve ayçiçek 
yağı. Toplam 13 bin. 800 
kilo tuttu. Erzaklaıjı İzmir 
Diyanet İşleri Vakfı'nın 
Bornova Diyanet Vakfı 
Özel lisesi'ne teslim ettik* 
Teslim tutanakları ve 

. Bosna-Hersek'e yapılan 
yardım makbüzları ben
de. İsteyen gelip ba
kabilir." dedi.

Gemlik Kaymakamı Orhan 
Isın, Belediye Başkanı Nezih 
Dimili ve çok sayıda partili 
karşıladı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasından 
sonra bir konuşma yapan 
Küçük Sanayi Sitesi Başkanı 
Süreyya Bayrak, Müteahhit 
Firma İsmet özcanlı ile 26 
mart 1990 tarihinde anlaşma 
yapıldığını belirterek, sitenin 
Iceşif bedelinin 7 milyar 125 

T milyon lira olduğunu, 130 dö
nüm arazi üzerine 60 ve 360 
metre kareler arasında de- 

ı ğişen 160 atölye inşaatı bu- 
• lunduğunu kaydetti. Bayrak, 
j Küçük Sanayi Sitesi ala- 

nında ayrıca, Sosyal Te- 
'Sisler, PTT, Lokanta, Çay 
Ocağı ve Çıraklık Meslek Lı- 

j sesi de bulunduğunu söz- 
| lerine ekledi.
। Belediye Başkanı Nezih 
' Dimil de yaptığı konuşmada, 

kendi emeğini de- 
l ğerlendirmek için gece gün- 
' düz, yaz kış çalışan esnaf ve 
ı zanaatkarların bu tesislerle 
! birlikte daha iyi üretim ya- 
| pabileceğini öne sü- 
ı rerek,hayırlı olmasını diledi.

BAKANIN KONUŞMASI 
Hükümet ve Bakanlık ola- 

. I rak, küçük ve orta ölçekli iş- 
letmöTere büyük önem ver- 

' diklerini vurgulayan Sanayi 
ı ve Ticaret Bakanı Tahir köse 
I de, KOOT çalışanlarının en 
önemli sorununun kredi ol- 

.duğunu bildirerek, 1994'te 
Küçük Esnaf ve Sa
natkârların sorunlarını çö- 

I zeceklerini ifade etti.
Köse, çalışma ko- 

i çullarının iyileştirilmesi ve 
daha iyi üretim için kredilerin

1994 yılı içinde artırılacağını 
bildirerek, "Kredi 1993'te ' 
yüzde 70 artmasına rağ- । 
men, KOOT İçin yeterli de-’ 
ğUdlr"dedi.

1992 ve 93 yılları ara- I 
sında 38 adet küçük sanayi ■ 
sitesinin hizmete açtıklarını ' 
vurgulayan Tahir Köse, bu 
sitelerin 7776 işyeri ve 42 bin 
işçi kapasiteli olduğunu söy
ledi. Bakan Köse, "Bu ra
kamlarda daha önceki yıl
lara göre büyük artış var. 
DİE'nin yaptığı son açık
lamalara göre, ihracatımız 
içindeki sanayi payl yüzde 
82'ye ulaşmış. 1995'te 
Gümrük Birliöl'ne gi
receğiz. Türk Sanayicisi 
kendisini rekabete ha
zırlamak için çalışmalar 
yapmaktadır. Buna kalite 
yönünden de mecburdur” 
diye konuştu.

Gemlik Küçük Sanayii Si- 
tesi'nin 1992 ve 1993 yıl
larında ödeneği olmamasına 
rağmen, kendi talimatlarıyla 
kredi kullanıldığını hatırlatan 
Bakan Tahir Köse, 15,6 mil
yar lirası nakit, geri kalanı iç 
ve dış kaynaklı kredi olmak 
üzere, 50 milyar Hra ödenek 
çıkartıldığını söyledi. Bakan 
Köse, Gemlik Küçük Sanayii 
Sitesi'nin Çıraklık Okulu, 
PTT ve Sosyal tesisleriyle 
modem bir tesis olduğunu 
vurguladı.

Bakan Tahir Köse'ye, Kü
çük Sanayii Sitesi Başkanı 
Bayrak tarafından, bir şilt ve
rildi. Köse, Sanayi Sitesi'nin 
açılışını yaptıktan sonra bir 
süre gezip bilgi alışverişinde 
bulundu. Köse, daha sonra 
Gemlik'ten ayrıldı.
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El İlanı, Poster,

Gazhane C<L Beceren Apt. altı, GEMLİK 
, . (Oto Elektrik Fikret yanı)

TEL. 5131797

Nurettin Avcı'dan Kadın Komisyonu'na brifing:
‘Belediyecilik ANAP'ın işidir’

ANAP Belediye Başkan 
Adayı Nurettin Avdı, Kadın 
Komisyonu üyeleriyle yap
tığı toplantıda, partililerinin 
Belediyecilik konusundaki 
görüşlerini 'aktararak, 
1989'dan beri Gemlik'e ya
pılan hizmetlerin ANAP za
manından kalma projelerin 
devamı olduğunu bildirdi.

Deniz Restaurantta ya
pılan toplantıda konuşan 
ANAP Belediye Başkan 
Adayı Nurettin Avcı, Be
lediye Başkanı Nezih Di
kili'nin bir kaç küçük proje 
dışında gözle görülür çok 
şey yapmadığını be
lirterek, ^Belediyecilik bi
zim işimizdir. Büyük pro- 
j e I e r i g e r - 
çekleştirebilmemiz için, 
ilk önce Belediye'yi, da
ha sonra iktidarı al
mamız gerekir.

Kendi Belediyesini 30 
milyar borçlu bıraktıran 
hükümet, kim bilir bize 
ne yapar. Bu yüzden, 
Gemlik Halkının özlemini 
duyduğu Belediyeciliği
,vej?roıe 
ve projel

ı av ata oe- 
layata ge-

çirmek için bizim, iktidarı 
da almamız gerekir. Biz,

bu yüzden göreve talip 
olduk" dedi.

Belediye Başkanı Ne
zih Dimili'nin ça- 
lışmalarınada değinen Av
cı, "Sayın Dimili, bazı ça
lışmalar yapacağını se
çim öncesi açıklamıştı. 
Bunlardan parke taşı 
atölyesi, çarşı deresi ıs
lahı ve park düzenlemesi 
kendisine ait. Muammer 
Aksoy Kordonu ve Ata
türk Kordonu'nun tan
zimi ise, bizim dö
nemimizden kalan pro
jelerdi. Bu durumda bun
lara 'biz yaptık* demeleri 
ayıp olur" diye konuştu.

Gemlik Manastır sem
tinin birkaç'yila kadar 30 
bin nüfuslu olacağını an
latan Avcı, buranın altyapı 
ve kanalizasyon so
rununun başgöstereceğini 
bildirerek, "Biz seçimleri 
kazanırsak, önceden bu 
projeleri hayata ge
çirerek, Gemlik'in arıtma 
tesisti güzel bir semt ol
masını sağlayacağız, bu- 
nuh yanında, daha da 
nun yanında, daha da 
büyük projelerimiz de 
var." dedi.

Seçimlere yaklaşık 35 
gün kala, siyasi partiler ça
tışmalarını artırdılar.

Belediye Başkan ve 
Meclis üyeleriyle, İl Genel 
Meclisi ve Belde Başkan ve 
Meclis üyelerini tek tek 
açıklayan siyasi partiler, 
seçim çalışmalarını köy, 
mahalle ve eânaf ge
zileriyle başlattılar. Oluş
turdukları kurullar ile tek. 
tek esnafları ve va
tandaşları gezen, çeşitli ku
ruluşların temsilcileriyle gö- • 
rûşen partililer, çalışma 
programlarını ve parti il
kelerini anlatıyorlar.

Geçtiğimiz hafta içinde 
gazetemiz bürosuna uğ
rayan siyasi partilerden 
DYP'nin Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Turgut, ba
sının çalışmalarını ya
kından takip ettiklerini be
lirterek, Belediye'yi aldıkları 
taktirde, yerel, basına her 
türlü kolaylığı sağ
layacaklarını bildirdi.* Tur
gut, DYP Çalışma prog
ramını da anlatarak, Gem
lik için önemli projeler üret-

tiklerini ve bunları çok ya- 
kında basına açık
layacaklarını söyledi.

RP Belediye Başkan 
Adayı Cemal Aydın Aybey 
de, RP'nin güçlenmesinin 
korkutucu değil, sevindirici 
bir gelişme olduğunu be
lirterek, RP olarak, dürüst 
ve temiz politikayı ilke edin
diklerini, Gemlik'in hiz
metlerine talip olduklarını 
söyledi.

DSP Belediye Başkan 
Adayı Serdar Hadimli de, 
DSP'nin gün geçtikçe bü
yüyen bir parti olduğunu 
öne sürerek, Gemlik'te 
sürpriz yapacak güçte ol
duklarını ifade etti. Hadimli, 
DSP'nin kadrosunun Gem
lik'in sorunlarını bilen ve 
duyarlı olan kişilerden ku
rulduğunu bildirerek, ilçeyi 
çağdaş şehircilik anlayışına 
uygun olarak Vö- 
netebilceklerini vurguladı.

Siyasi partilerin Be
lediyecilikle ilgili çalışma 
programlarının önümüzdeki 
günlerde açıklanması bek
leniyor.

DS.P Belediye Meclisi 
ve II Genel Meclisi üye 

adayları belirlendi

Seçil'e vardım kamparip$£ 
ediyöilillı

iş Bankası Gemlik Şubesi
«423:350 nolu hesabO^s 
yardımda bulundunuz mu? 

Seçil yardımlacimıflaOİ

Demokratik Sol Parti İl
çe Başkanı Yeşildal, ga
zetemize yaptığı açı
lamada Gemlik Belediye 
meclisi aday listelerinin şu 
kişilerden, oluştuğunu söy
ledi.

Ali Altuntaş, Mehmet 
Eren, Kamuran Kaya, Er
doğan Beşe, Nurşen Kah
raman, Erdem Mete, Nu
rettin Duyar, Musa Çelen, 
Mevlüt Çakır, Cezmi Ök
süz, Kemal Dama, Kemal 
Korsan, Abdullah Akın,' 
Halit Sümer, Salim Uysal, 
Mehmet Oğuz, Abdullah-

Altın, Hüseyin Akdoğan, 
M. Atilla Yücel, Hüseyin 
Ergül, Yaşar Bakır, Yüksel 
Utgin.

Kontenjanı oluşturan 
adaylar ise:

Cengiz Keneş, Erkan 
Yavuzdoğan ve Haşan 
Durmaz olduğunu belirtti.

Başkan Veşildal'ın yap
tığı açıklamaya göre, De
mokratik Sol Parti'niri II 
Genel Meclisi Üye adayları 
da şöyle:

Vedat Emek, Ziya Altın, 
Kazım Dalkılıç/ Rahmi 
öner, Ali Ahçı.



Mehmet Kaptan

Demokrat 
Parti 
Belediye 
Başkan 
Adayı

SİYAH-BEYÂZ HER 
ÇEŞİT KALİTELİ 

BASKI İŞLERİNİZ 
İÇİN BIZl'ARAYİltf

...SEÇİM AFİŞLERİ,
KİTAP, DERGİ, 

DAVETİYE, KART 
VİZİT, CİLT, LASTİK 
MÜHÜR, RESMİ VE

ÖZEL BÜRO 
EVRAKLARI 

BASIMI...

BİLGİSAYAR donanımlı OFSET ve TİPO 
tesislerimizi YENİ İŞYERİMİZE taşıdık. 

Eski yerimizle ilişkimiz kalmamıştır. 
Tüm dost,ve müşterilerime duyururum.

Körfez OFSET
MATBAACILIK, YAYINCILIK, ORGANİZASYON

Kadri GÜLER
Gazhane Cadde, Beceren Apt. altı 

(OTO Fikret yanı)
Tel. 5131797
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