
Umudun partisi, Türkiye’yi 21. yüzyıla fi; 
demokratik, laik ve kentleşmiş bir H 
toplumak taşıyacak tek güvence

İşığaâzkâİdı■■ Yarım bırakmayıp

B Siyasi partilerin yaptığı ortak açıklama ile, RP Milletvekili Haşan Mezarcı ve arkadaşlarının Atatürk'e karşı 
TBMM'ne verdikleri önerge ve demeçler, İlçemizde de şiddetle kınandı.

Refah Partisi İstanbul Mil
letvekili Haşan Mezarcı ve 
11 Milletvekili arkadaşının 
TBMM'ne verdikleri önerge 
ile Atatürk'e İzmir'de suikast 
düzenlemek isteyen ve ola
yın ortaya çıkması üzerine, 
yakalanarak, yargılanıp idam 
edilen sanıkların itibarlarının 
iadesi ve Haşan Mez- 
çarcı'nın Atatürk'e, "Veled-i 
zina" demesi, bütün yurtta 
büyük tepkilere neden oldu.

, İlçemizde de Mezarcı ve 
önergeye imza atan mil

A W Belediye Başkan Adayı 
N. Avcı, haberi yalanladı

e İlçemizde yayınlanan yerel gazetelerden bi- ■ 
rinde çıkan yazı üzerine basın toplantısı dü
zenleyen ANAP Belediye Başkan Adayı Nu
rettin Avcı ve İlçe BaşkanrFaruk Güzel, haberi 
yalanladılar.

® Avcı açıklamasında, ANAP'ın iddia edildiği gibi 
ilçede güç kaybetmediğini, gençlik kollarının 
istifasının son anda önlenmesihin de söz ko
nusu olmadığını söyledi. Avcı, haberi yazan 
gazetecinin, partilerinden beklediği meclis üye- 
liği sırasına gelemediği için böyle bir yazı yaz
dığını iddia etti.

Haberi sayfa 3'te
ANAP Belediye Başkan Adayı 
Nurettin AVCI haberi yalanladı

HAFTAYA BAKIŞ

Gün dem değişti
RP İstanbul Milletvekili Haşan Mezarcı, TBMM 

verdiği Atatürk düşmanı bir önerge ile Türkiye'nin 
gündemini değiştirdi.

Geçtiğimiz aylarda medyanın manşetlerinden in
meyen Refah Partisi'nin yükselişi ve buna karşı ba
sının bu partinin gerçek yüzünü gösterme girişimleri 
devam ederken, Haşan Mezarcı'nm RP'ye yaptığını, 
RP'nin düşmanları bile yapamazdı.

Haşan Mezarcı, RP'nin içine sızmış bir ajan mıy
dı?

Bunu çözmek bizim işimiz değil. Ama, Mezarcı, 
bu düşüncenin gerçek yüzünü biraz erken gösterdi. 
Mümcu'nun ölümünden sonra kitleler yeniden Ata
türkçülüğün çevresinde ve laik Cumhuriyetin et
rafında kenetlendiğini göstermek için ulus düzeyinde 
eylşmler yapıyor.

İlçemizde de dün siyasi parti temsilcileri bir araya 
gelerek Haşan Mezarcı ve 11 milletvekili arkadaşının 
Atatürk'e ve annesine karşı çirkin saldırıyı kınamak 
için toplanarak, bir deklarasyon yayınladılar. Bu dek
larasyonu, gazetemizin 6. sayfasında aynen ya
yınlıyoruz.

Sevinilen nokta şu ki, laik Cumhuriyetin sa
vunucuları öyle kolay papuç bırakacak kadar az de
ğileli.

Mustafa Kemal "Benim naçiz vücudum bir gün 
toprak olacaktır. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti 
dünya durdukça yaşacaktır" demişti.

i Büyük devrimcinin kurduğu Cumhuriyeti yıkıp, ye
rine şeriat düzeni getirmek isteyenler, kafalarını her 
zaman sert taşa çarpacaklardır.

Bu böyle bilinmelidir.

letvekilleri kınamak için bir 
araya gelen, DYP, SHP, 
ANAP., DP, CHP, DSP ve 
MHP İlçe Başkanlar! ve Be
lediye Başkan Adayları, ha
zırladıkları ortak dek
larasyonla, olayı kınadılar.

Haşan Mezarcı ve 11 Mil- 
letvekili'nin Atatürk'e saldırısı 
üzerine, İlçemizde ilk tepki 
Atatürkçü Düşünce Der
neğinden geldi. Dernek Baş
kanı Avukat Ali Aksoy, yap
tığı açıklamada olayı nefretle 
kınadı. Atatürk'ü öyldürmek 

isteyenlerin hepsinin suç
larını kabul ve itiraf ettiklerini, 
verilen önerge ile ise, bu ki
şilerin "şerefli ve saygın" 
ilan edilmesi istendiği, böy- 
lece eylemin alkışlandığını 
iddia etti.

Atatürk'ün annesine yö
nelik çirkin saldırının da onun 
ulus gözündeki saygınlığını 
lekelemeye kalkışmak oİ? 
dudunu söyleyen Aksoy, şöy
le dedi:

"Gazi'ye TBMM ta
rafından verilmiş olan 'Ata-

DYP listesi 
değişti...

25 Ocakta yaptığı önr 
seçimle Belediye Baş
kan, Belediye meclis ve 
İl Genel Meclisi aday
larını belirleyen DYP, 
Genel Merkezin ka
rarıyla liste dışında kalan 
İlçe Başkanı Yüksel Yıl- 
dırım'ı, İl Genel Mec- 
lisi'nin ikinci sırasına yer
leştirdi. Belediye Mec- 
lisı'nin 11. sırasına se
çilen M. Ut kıran da do
kuzuncu sıraya çıkarıldı. 

MHP adayı Zeki Sarat 
gazetemizi ziyaret etti

MHP Belediye Başkan Adayı Zeki Saral, gazetemizi 
ziyaret ederek, tesisimizin hayırlı olmasını diledi.

Zeki Saral, 27 Martta yapılacak yerel seçimlere par
tilerinin ilk kez katılacağını ve kendi güçlerini gös
tereceklerini belirtirken, kitle partilerinin diyet borçlarını 
ödemekten hizmet yapmaya vakitlerinin olmadığını, yıl
lardır ilçenin ana meselelerine dokunulmadığını, bunları 
ancak bilgili, kararlı, becerikli ve'inançlı kadroların ba
şarabileceğini, bunun da MHP'de bulunduğunu söyledi.

Saral, "Bizim kimseye ödeyecek diyet borcumuz 
yok. Bu yüzden, Gemlik'in çehresini değiştirecek 
projeleri biz gerçekleştirebiliriz" dedi.

zeki Saral, dana önce yapılan seçimlerde değişik par
tilere giden'milliyetçi oyların, şimdi MHP'nin çatısı altında 
toplanacağını da sözlerine ekledi.

türk' soyadına itiraz eden 
mezarlık baykuşu bir zat, 
konuyu kişisel düzeye in
dirgeyip, 5Benim atalarım 
Selanikli bir adamın so
yundan değil; atalarım Ba- 
tumlu' derken, sadece Gür
cü asıllı bir müslüman ol
duğunu belirtiyor. Gem
lik'te yaşayan ve ataları Ba- 
tum'dan bu ilçeye gelmiş 
binlerce hemşehrim hiç 
üzülmesinler; algınlık gös
termesinler.

Tam tersine, Samsun'a 
giderken Mustafa Kemal'in 
eline 'yetki belgesi' veren 
dönemin Harbiye Nazırı 
Mehmet Şakir Paşa, Gem
lik Adliye Köyü'ndendir, 
aslen Batum'lu bir aileden 
gelen bir kişi olarak, Ga
zi'ye yetki mühürü ver
miştir"

Bugün olanları, yarınki şe
riat devleti için yapılan ha
zırlığın işareti olarak gör
düğünü belirten Aksoy, ya
pılanların kınamakla ye
tinmenin yanlış olduğunu, 
özellikle gençlerimizin Os
manlI'nın neden yıkıldığını, 
Cumhuriyetimizin hangi güç
lükler yaşanarak ku
rulduğunu, Gazi'nih dehasını 
ve devrimciliğini iyi öğ
renmelerinin gerektiğine de-> 
ğinerek, "Yakın tarihimizi 
ve Atatürk'ü iyi bilmeliler 
ki, emperyalizmin kul
landığı bölücü akıma karşı 
ve yine Cumhuriyetimizin 
temel niteliği laiklik kav
ranarak, gericiliğe karşı bi
linçle çıkabilsinler" dedi.

Yerel seçimlere 26 gün kala siyasi çalışmalar yoğunlaştı 

Adaylar görücüye çıktı 
0 27 Mart Yerel seçimlerine geri sayım devam ederken İlçemizde Be

lediye Başkanlığı yarışına katılan siyasi parti adayları; dernek ve ku
ruluş ziyaretlerini sıklaştırıyorlar.
DYP ve ANAP Belediye Başkan adayları, TMMOB'yi ziyaret ederek, 
prdogramlannı açıklarken, SHP adayı Nazım Bayrak da esnaf ve iş yer
lerini gezerek hazırladığı seçim programını tanıtan broşürleri dağıttı.
Haberi sayfa 5'te

Aksoy, önümüzdeki cu
martesi günü bütün Ata
türkçüleri, İlçede yapılacak 
Atatürk'e saygı yürüyüşüne 
davet etti.

ORTAK
DEKLARASYON
Dün, Gemlik Ticaret ve 

Sanayi Odası'nda bir araya 
gelen siyasi parti temsilcileri 
ve Atatürkçü Düşünce Der
neği yöneticileri, Haşan Me
zarcı ve arkadaşlarını kı
nama ve yürüyüş için top
landılar.

Deklarasyon metni okun
madan önce, RP İl Genel 
Meclis Adayı Erdinç Arabalı, 
deklarasyonun RP'yi ka- 
ralayıcı nitelikte olmamasını 
isteyerek, konunun Haşan 
Mezarcı ile sınırlanmasını is
tedi.

Arabalı, "Biz de Haşan 
Mezarcı'yı tasvip et
miyoruz. Ancak, altına im
za atacağımız bildiride RP 
karalanmamalı" dedi.

Bunun üzerine, siyasi par
ti temsilcileri, konunun siyasi 
boyuttan çıkarılıp, Atatürkçü 
Düşünce Derneği'ne mal 
edilmesini istediler.

Organizasonunu Derneği 
yapacağı, her türlü faaliyete 
katılacaklarını ifade eder
lerken, söz alan Avukat Ali 
Aksoy, "Biz derneğiz. Bizim 
tüzüğümüz ayrı, partilerin 
tüzüğü ayrıdır. Benim mer
kezim Ankara'da, onların 
talimatı doğrultusunda ha
reket etmek zorundayım. 
Bu yüzden, RP'nin de al
tında imzasının bulunduğu

BİRLEŞMİŞLER...
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER,
BİRLEŞMİŞLER
İNSANLIĞA KARŞI.
İSLAMA KARŞI.
TÜRK NİYETİNE, BOŞNAĞA KARŞI.
BUNLAR DOST, MÜTTEFİK HA.
NE DOSTU... KANA SUSAMIŞ CANAVAR.
YİRMİNCİ YÜZYILIN HAÇLI ORDUSU.*
MALAZGİRT'İN, KOSOVA'NIN İNTİKAMI PEŞİNDE. 
ASİL MİLLETİMİ UYANI
DİN KARDEŞİM, UYAN! 
ÇOK UYUDUK, ÇOK... 

bir bildiriyi imzalamam" de
di.

Buna tepki gösteren RP 
Belediye Başkan Adayı Ce
mal Aydın Aybey ve Erdinç 
Arabalı, "Bizim imzamızı zül 
sayan bir zihniyet ile sir 
arada kalamayız" diyerek 
toplantıyı terkettiler.

Daha sonra toplanan si
yasi parti temsilcileri ortak 
bildiri hazırlayarak, im
zaladılar.

Bildirinin tam metni ga
zetemizin altıncı sayfasında 
yer alıyor.

Mezarcı Olayı'nş tepki 
olarak SHP ve CHP İlçe yö
netim kurulları ve Belediye 
Meclis adayları, Atatürk Anı
tına giderek saygı duruşunda 
bulundular.

öte yandan, RP İlçe Baş
kanı ve Belediye Başkan 
Adayı Cemal Aydın Aybey, 
gazetemize yaptığı yazılı 
açıklamada şöyle dedi:

"Son günlerde RP'ye 
karşı açılmış olan karalama 
ve çamur atma kam
panyasını, politikanın çir
kin bir uygulaması oylarak 
gördük.

Bunu olgunlukla ve ib
retle karşıladık. Bu konuda 
partimize gönül verenlerin 
daha da arttığını tesbit et
tik. Ancak, RP Milletvekili 
Haşan Mezarcı'nın Atatürk 
hakkındaki beyanatına ka
tılmadığımız gibi, kendisini 
şiddetle kınadığımız bil
dirir, fikirlerinin de ancak 
kendisini bağladığını ifade 
ederiz."
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Kumsas kaçak yapı cenneti
Yılma-AKKII.K

Uyanma zamanı...
I teç»m eğik düzlemi"ne girildi. Partiler ve aday- 
I lar her il, ilçe ve beldede kıyasıya savaşıma ko- 
| çuldular. Köylerde ve mahallelerde, yasa gereği 
| bağımsız, ama gerçekte büyük çoğunluğuyla belli birsı- 
। yasal eğilimin temsilcisi adaylar arasında "muhtarlık" se- 
I çimi yarışı var -doğrusu, yerel yönetimin bu en alt bi- 
| riminde siyasetin dışlanmış olmasını anlayabilmek de 

pek kolay değil-.
Kimse, "Yoğurdumekşi" demez. Amael-Hak! TV ka

nallarında her gün ve gece izlediğimiz aday tartışmalarını 
> bir anımsayalım: İstanbul'daZültu Livanelinin, Ankara'da 

I Korel Göymen'in, İzmir'de Yüksel Çakmur ve Bursa'da 
Mithat Kırayoğlu'nun eline su dökecek aday var mı?

Gemlik'te Nezih Dimili'nin kendi isteğiyle boşalttığı ye 
yere, uygar kişiliği ve birikimleriyle Nazım Bayraktan. Ar- 
mutlu'da soldan sağa çark etmiş Celal Göç'ûn koltuğuna 
torun Abdullah Gencer'den daha yaraşırı var mı?

Bunları SHP'nin Bursa İl Başkanı olduğum için, pro
paganda amacıyla yazmıyorum. Gerçekten, olabildiğince 
objektif bir yaklaşımla irdelenecek olursa; Livaneli'nin, 
Göymen'in, Çakmur'un, Kırayoğlu'nun, Bayrak ve Gen- 
cenn, aday oldukları kentin sorunlarını en "âşinâ",yalan- 
dolansız ve gıllügişsiz kişiler oldukları kabul edilecektir.

Buraya kadar iyi. Ama bu noktadan sonra işler ça
tallaşıyor. Bütün bu irili ufaklı yerlerde, sosyal demokrat 
kesim bölünmüş olarak seçimlere giriyor. Olaya şöyle ge
riye doğru çekilip de uzaktan baktığınız zaman, asıl 
amansız kavganın sosyal demokrat -veyademokratik 
sol- kesimin partileri ve adayları arasında olduğunu gö
receksiniz.

Birbirlerine en çok yüklenen, belirli birseçmen ke- ‘ 
simini şaşkına döndürmek için ellerinden geleni esir
gemeyen parti ve adaylar sosyal demokrat -veya de- 
mokratiksol- görüşü savunanlar.

Lider kadroları ne derlerse desin, sosyal demokrat - 
veya demokratik sol-parti ve adayların ideolojileri, ülke 
sorunlarına, demokrasiye, kişi ve hak özgürlüklerine yak
laşımları arasında pek bir fark yok.

Fark, bu kesimin üç partisinin kurulüşu aşamasında 
veya pay biçimde çıkan, hatta -bir bakıma-çıkması için 
çaba harcanan uyuşmazlıklardan kaynaklanıyor. Örneğin 
ben, 1982 sonu ile 1983'ün baharındaCHP'nın ardılı ola
cak partinin oluşum hazırlıklarına katıldım. O evrede Sa
yın Bülent Ecevıt.yine kendisi gibi yasaklı Sayın Sü
leyman Demirel gibi parti örgütünü "bir bilen" i olmak ye
rine, demokrasinin saksı ve tarlada üretimi üzerine ku
rumsal tartışmaları yeğledi; kurulmasına çal ışılan partinin 
bir "hiziplerkoaiisyonu" olacağını savlamakla yetindi - 
ki, bunda bir ölçüde haklıydı- ve eski parti ar
kadaşlarına mesafeli durmayı yeğledi.

SÖDEP'in ve SHP'nin kuruluşuna katkıda bu
lunanlardan bir grup ise, daha o zamanlar, yeni partiye 
"1976Kurultayı"ndaki "hizip hareketi"nin parti içi iktidar 
savaşımına araç yapmaya kalkıştı. Buna karşı geldiğim 
için de-şimdiki CHP Bursa yöneticileri iyi bi
leceklerdir-tasfiye edildim.

Sonra bir de baktık, Sayın Ecevit ve DSP olayı çıktı 
ortaya. Hizip ayrışmasının kol gezdiği, oluşmamış SO- 
DEP'e karşı bir umut ışığı gibi geldi çoğu kimse gibi bana 
da, başlangıçta DSP olayı.

Ve ardından, Rahşan Hanım'ın "kartotek"inden çıkan 
düş kırıklığı...

Derken SHP içi iktidar kavgası. Sayın Ecevit'i adeta 
yerden göğe haklı çıkartan post kapma savaşımı, iki bu
çuk yıl içinde dört kez Genel Başkan seçimi...

,;.ve yeni CHP'riin doğuşu...
Bursa'nın en tanınmış hizip öncülerinin, hani o en faz

la sosyaldemokrat olduklarını savlayan Şemsettin 
Şenlerin, ilçe örgütünü göçerterek yeni CHP'ye kapağı 
atan Fazilet Dönertaş'ların ANAP'a kapağı atışları...

Bir çapraşıklık var bu işte ey kendine sosyal de
mokrat" veya "demokratik solcu” diyenler! Hepiniz 
Atatürk geleneğinin izleyicisi, ulusal bütünlüğünün, insan 
haklarınasaygılı, laik, demokratik hukuk düzenin sa
vunucularısınız değil mi?

Öyleyse koyunuz şapkanızı önünüze de düşününüz!
Aralarında bir şeyleri paylaşma savaşım ı verenlerin 

gözleri görmeyebilir, ama olan insan haklarına dayalı,.la
ik, demokratik hukuk düzeyine olacağa benzemektedir. • 
TV ekranlarından 1920 öncesine açıktan övgüler düzen, 
transparan mankenler transfer ederek, "takıyye" yap
maya kalkışan "milli görüş" çığlıkları atarken, dolariarla 
markları cebellezine etmekte sankınca görmeyen "hac 
kotaları" apartan siyasipartiler-SHP'lilerinve 
DSP'lilerin ve de CHP'lılerin aymazlıkları ile dalga ge
çe- 27 Marttan sonra, Pierre Cardin'e "çarşaf defilesi" 
siparişi vermeye hazır!anmaktadırtar.

Uyanın ey kendilerine "sosyaldemokrat" veya "del- 
mokratlksoıcu" sayanlar!

Uyanın, uyanın artık bu "hab-ı gâflet"ten!..
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Gençali ve Kurşunlu 
köyleri arasında Kalan 
Kumsas Mevkii, bir türlü 
sonuçlanamayan mülkiyet 
davası nedeniyle, kaçak 
bina cennetine döndü.

1975 yılında böylgeye 
kadastro uygulanması 
başlatılmasından bu yana 
Gençali, Kurşunlu ve Kum
sas köyleri arasında ara
sında mera olarak geçen 
birinci parselde 451 dö
nüm, ikinci parselde 144 
dönüm arazi üzerinde mül
kiyet hakkı davaları mah
kemelik oldu. Bir türlü so
nuçlanmayan mahkeme 
nedeniyle, bölgeye gelen 
vatandaşlar, bu durumu 
fırsat bilip, plansız prog
ramsız yapılaşmaya git
tiler. Kumsaz şu an irili 
ufaklı dükkan ve binalarla 
kaçak bina cennetini an
dırmakta.

Gemlik Mal Müdürlüğü 
ve Milli Emlak yetkilileri 
1975 yılından beri iki köy 
arasındaki devam eden 
mülkiyet köy davasının, 
geçtiğimiz yıl kadastro 
mahkemesi tarafından. 2 
Nisan tarihinde so
nuçlandığını ve bölgenin 
mera olarak sı
nırlandırılmasına dair ka
rarın çıktığını belirrterek, 
kararın taraflar tarafından 
temyize gönderildiğini söy
lediler. Yetkililer, temyiz 
sonucunun, mahkeme so
nucu doğrultusunda çıktığı 
halde asliye hukuk mah
kemesine dava açılıp, yı
kıma gidilebileceğini bil
dirdiler. Milli Emlak Mü
dürlüğü yetkilileri, kanunen 
meraların ölçü tespitlerinin 
yapılıp, kimseye ve
rilmemesi gerektiğini, mah
keme kesin sonucu belli

SHP çalışma raporunu açıkladı
SHP Gemlik' Belediye 

Başkan Adayı Nazım Bay
rak, Belediye seçimlerini 
kazanmaları halinde, ya
pılacak çalışmalar hak
kında hazırladığı broşürleri 
dağıtmaya başladı.

Dört sayfadan oluşan 
broşürün birinci say
fasında kendini tanıtan 
Nazım Bayrak, ikinci say
fasında SHP'li belediye 
olarak Nezih Dimili'nin 5 
yıllık çalışmalarına yer ve
rildi. Broşürün üçüncü say
fasında 15 maddelik ça
lışma raporunu anlatan 
Nazım Bayrak, son say
fada Gemlik Belediyesi'nin 
yaptığı çalışmalardan, iki 
görüntüye yer verdi.

Geçtiğimiz hafta grup-

MHP'nin Umurbey Belediye
Başkan Adayı irfan Ünlü

MHP,. Umurbey .Be
lediye Başkan adayının İr
fan Ünlü olduğunu açık
ladı.

Umurbey'de zeytincilikle 
uğraşan İrfan Ünlü, MHP 
olarak Umurbey'de genç 
bir kadro kurduklarını be
lirterek, "Amacımız Umur- 
bey'e yakışır bir hezmit 
vermek. Ancak Umur
bey'de genel eğilim belli.

lar halinde dağıtılmaya 
başlayan, çalışmâ fa
aliyetlerini içeren bro
şürde, eski Zeytin Hali'ne 
Katlı Ötopark, İş ve Kültür 
Merkezi yaptıracaklarını 
anlatan Bayrak, şeffaf be
lediyeciliğe önem ve
receklerini halkla ilişkiler 
birimi oluşturup, Halk Gün
leri düzenleyeceklerini, 
çöp sorununu, kendi ima
latları olan çöp bidonlarını 
ve modern araçlarla çö
zeceklerini belirtiyor.

Bayrak, çevre yoluna 
modern terminal, belediye 
hastanesi, sanayi ve ko
nutlara doğal gaz ge
tirilmesini, yaşlılar için hu
zur evi, belediyeye ait aş 
evi, çocuk bakım evi, kreş,

modern çocuk parkları, şe
hir içi minibüs, otobüs se
ferleri gibi projelerini de 
anlattığı broşürde ayrıca 
kültür hizmetleri için Kültür 
Sanat Vakfı, Belediye 
Spor kulübü kuracaklarını, 
az kükürt dioksit kul
lanılmasını sağlanacağını 
ve Manastır Bölgesi'nin 
kanalizasyon sorununu çö
zeceklerini belirtiyor.

ŞHP Belediye Başkan 
Adayı Nazım Bayrak, Be- 
lediye'yi almaları halinde 
bu projeleri tek tek hayata 
geçireceklerini iddia etti.

Bayrak, başlayan hiz
metlerinin devamı için, mo
dern ve çağdaş bir Gemlik 
için kendisinin - des
teklenmesini istedi.

Bu yüzden biz ka
zanacağımızı zan
netmiyoruz. Ancak bu 
seçimlerde MHP olarak, 
Umurbey'deki tabanımız 
belli olacak.

Bir sonraki se
çimlere daha iddialı ha
zırlanacağız" dedi.
- Umurbey Belediye 
Meclis.listelerini de açık
layan İrfan Ünlü, Meclis

adaylarının hepsinin 
Umurbey'in sorunlarına 
duyarlı kişilerden oluş
tuğunu vurguladı. MHP 
Umurbey Belediye Meclis 
listesi şu isimlerden oluş
tu:

Ercan Dağdelen, Ah
met Ünlü, Celal Çakır, 
Süleyman Keskin, Ali İh
san Bekar, Arif Tanık, Ab
dullah Çoklu.

PROTESTO
Türk Cumhuriyeti 'nin 

kurucusu Ulu Önder Atatürk’e 
yapılan çirkin saldırıyı 

şiddetle kınıyoruz.
Ayrıca, bu tür insanları 
Meclis’e taşıyanları da 

şiddetle protesto ediyoruz. 
Hiç bir güç, bizi Atatürk'ün 

izinden gitmeyi engelleyemez. 
Bu tür insanlar, Türk 

toplumunun ayakları altında 
ezilecektir.

ANAVATAN PARTİSİ 
GEMLİK GENÇLİK KOM. BŞK. 

MEHMET DİNÇ

olduğunda, Kurşunlu'nun 
belediye olması ile, bu
rasının hâzineye dev
redilip, ileride imara açı
labileceğini vurguladılar.

Öte yandan, yine Kum
sas iki nolu parselde, top 
sahası yanında mera ola
rak geçen alana 35 me.tre 
kare dükkan yapan Meh
met Şahin (27), hakkında 
yasal işlem başlatıldı.

Mehmet Şahin, kum- 
sas'ın her yerinin kaçak bi
na ve dükkanlarla dolu ol
duğunu vurgulayarak, ya
pılan çifte standardı an
layamadığını söyledi.

Şahin, yaklaşık iki ay 
önce yaptığını iddia ettiği 
dükkanın 100 milyon liraya 
malolduğunu belirterek, 
"Kumsas'ın her ta
rafından kaçak ya
pılaşma aldı başını gi
diyor. Kimse bir şey ya

pamıyor. Buna karşılık 
benim yaptığım bina, şi
kayet üzerine yıkılıyor. 
Bu adalet değildir. Üs
telik, bu binayı küçük bir 
bakkal dükkanına çe
virip, ekmek parası ka
zanacaktım." dedi.

Olay yerine giden, Mal 
Müdürlüğü ve Milli Emlak 
memurları, tesbit tutanağı 
tutup, ifadelerin alın
masından sonra, Kay
makamlığa bildirdiler.

Gemlik Kaymakamı Or
han Işın, göreve baş
ladığından beri hiç bir ka
çak yapılaşmaya izin yed
mediğini belirterek, tesbiti 
yapılan kaçak binaların 
anında yıkıldığını söyledi.

Mehmet Şahin'e ait ka
çak yapının da, gerekli iş- 
I e m I e r i n t a - 
mamlanmasından sonra 
yıkılacağını bildirdi.

I

Büyük Birlik Partisi 
Belediye Başkan Adayı 
Durmuş Eker olduğu 
açıklandı.

BBP olarak seçimlere 
iddialı hazırlandıklarını 
vurgulayan Durmuş Eker, 
ilçe merkezinde üç adet 
seçim bürosu açtıklarını, 
ilçenin sorunlarını BBP 
kadrosu ile birlikte ya
kından takib ettiklerini, 
söyledi.

Durmuş Eker, geniş 
halk tabanından destek 
gördüğünü belirterek, 
özellikle Kara Deniz böl
gesinden gelen hemş- 
hrilerinin büyük desteğini 
aldığını söyledi.

Eker, "Biz Gemlik'te 
büyük sürpriz yapmaya 
hazırlanıyoruz. Kimse 
bizleri küçümsemesin. 
Gerek kadro, gerekse 
proje olarak oldukça id
dialıyız" şeklinde ko
nuştu.

MEjSAPZ/
Tel. 5132284 - 5131175 |

I Mart 1994 Salı Demiriz Ecz.

2 Mart 1994 Ç arşamba Serim Ecz.

3 Mart 1994 Perşembe Czer Ecz. । 12

4 Mart 1994 Cuma Gemlik Ecz.
K

19
5 Mart 1994 Cumartesi Onur Ecz. ! Ha

6 Mart 1994 Pazar Merkez Ecz. 2ü

7 Mart 1994 Pazartesi Afşar Ecz. !
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5 yıl önce bulduğu para, kendine teslim edildi

Böyleleri de var.
Osmaniye Mahalesi

Çe- 
kj.

Gemlik Belediye Baş
kanı Nezih Dimili'nin ma-

ftt, 
Û$.

SOVNOKIA::

'ak 
’9ı 
Ib

S |

Ilıcaksu mevkiinde 5 yıl 
önce bulduğu 457 bin li
rayı götürüp, Gemlik Be
lediyesi Zabıta Mü- 
dürlüğü'ne teslim eden 
Ömer Lütfü Yılmaz'a, pa
ranın kanunda belirtilen 
süre içinde sahibi çık
madığı için, teslim edildi.

67 yaşında olan ve 
yaşlı aylığından başka bir 
geliri olmayan Lütfi Yıl
maz, bugüne kadar kim
senin bir kuruşuna te
nezzül etmeden ya
şadığını ifade ederek, pa
rayı bulduğunda aklına 
götürüp, Zabıta Mü- 
dürlüğü'ne teslim etmek 
geldiğini ve gerekli işleri 
tamamladıktan sonra, bu 
parayı verdiğini söyledi.

kam odasında dü
zenlenen törenle, pa
rasını Zabıta Müdürü 
Ömer Kahraman'dan 
alan Yılmaz, "Umarım 
haram riski ortadan 
kalkmıştır" diye konuştu.

Gemlik Zabıta Müdürü 
Ömer Kahraman da yap
tığı açıklamada Lokata 
Kanununa göre, bulunan 
para veya malın 5 yıl için
de sahibi çıkmadığı tak
tirde, bulana verildiğini 
belirterek, 5 yıl önce bu
lunan pardayla ilgili ola
rak gerekli ilanın Belediye 
hoparlörlerinde günlerce 
yapıldığını, ancak sa
hibinin çıkmadığını be
lirtti.

PROTESTO
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Büyük İnsan, kurtarıcımız 
Mustafa Kemal Atatürk'e, 
ailesine, Cumhuriyetimize, 
TBMM'de bazı kendini bilmez 
sapıklarca yapılan çirkin 
saldırıyı nefretle kınıyoruz. 
Bu tür insanları Meclis'e 
getirenleri ve barındıranları da 
üzüntüyle izliyoruz.
Bizler, Gemlikli küçük 
sanayiciler olarak, 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Atatürk'ün izinde olduğumuzu 
bildirir, melun olayı nefretle 
protesto ederiz.

YipKamsıtififiaşkm

DUYURU
Gemlik Küçük Sanayi Sitesi'nde 

Satış Dükkanları Kiraya Verilecektir
Vezirova Mevkii Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooreratifi bünyesinde bu

lunan Oto Metal ve Yedek Parça Malzemeleri, Mobilya Malzemeleri Satış Dük
kanları ile Çay. Ocakları, Büfe gibi çeşitli iş kollarında kullanılacak satış dük
kanları açık artırma suretiyle Sanayi Sitemizin İdare Binasının Toplantı Sa
lonunda 18.03.1994 Cuma, günü saat 14.00'de Kooperatif Yönetim Kurulu'nca 
01.06.1994 tarihi ile 30.05. 1996 tarihlerine kadar sabit fiyat ile açık artırma 
usulü ile kiraya verilecektir-. Açık artırma ihalesine iştirak etmek isteyenlerin Kü
çük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine müracaat ederek, kayıtlarını yaptırmaları 
geçici teminat makbuzu ve ihale şartname dosyası makbuzu ile birlikte ihaleye 
katılabilmek için ibraz etmeleri gerekmektedir. Ellerinde dosya ve makbuzları ol
mayanlar, ihaleye katılamayacaktır.

Daha geniş bilgi almak için, Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığına mü

racaat edilebilir. ______________________________

DÜKKAN NO: MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ- SAATİ

1-2- 3- 4 1.000.000 TL 5.000.000 TL 18.3.94 14.000

5- 6- 7- 8- 6 1.500.000 TL 7.500.000 TL 18.3.94 14.000

10 1.000.000 TL 5.000.000 TL 18.3.94 14.000

11 1.500.000 TL 10.000.000 TL 18.3.94 14.000

12- 13- 14- 15- 16 2.000.000 TL 15.000.000 TL 18.3.94 14.000

B-C-D-E Çayocaklan 1.000.000 TL 8.000.000 TL 18.3.94 14.000

19 Kahvehane 4.000.000 TL 25.000.000 TL 18.3.94 14.000

Kafeterya 15.000.000 TL 75.000.000 TL 18.3.94 14.000

20 Lok. Pide salonu 4.000.000 TL 25.000.000 TL 18.3.94 14.000

YÖNETİM KURULU ADINA 
başkanı 

SÜREYYA BAYRAK

ATATÜRK E SAYGI
Türkiye Cumhttriyetfnln kurucusu 
Ulu Önder ATATURK e <H1 uzatan ’ 
ATATÜRKdüşmanlannınefretle 

tanıyoruz, 
MİMARLAR ODASI

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 Milyon)dur.

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- 
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 Başkanlığı'na verilmesi zorunludur. Pos 
fadaki 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.

ANAP 
Başkan 
Adayı 
Avcı 
iddiaları 
yanıtladı

ANAP Belediye Baş
kan Adayı Nurettin Avcı, 
İlçemizde yayınlanan bir 
gazetede çıkan iddiaları 
yanıtlayarak, "Bunlar 
asılsızdır" dedi.

ANAP İlçe Başkanı 
Faruk Güzel, Gençlik ve 
Kadın Komisyonları ile II 
Genel Meclisi ve Be
lediye Meclisi adaylarının 
da katıldığı basın top
lantısında konuşan Nu
rettin Avcı, gazetede çı
kan haber ve makalenin 
gerçekleri yansıtmadığını 
öne sürdü.

Haberde adı geçen 
partililerle hiç bir sorunu 
olmadığını ve partisinin 
iddia edildiği gibi Balık 
Pazarı'nda oy kay
betmeyeceğini savunan 
Avcı, naberi yazan ga
zetecinin, partisinden 
meclis üyeliği için bek
lediği yere ge
lemediğinden dolayı bu 
tür yollara başvurduğunu 
söyledi.

Avcı, Gençlik Ko
misyonu üyelerinin de is
tifasının son anda ön
lenmesinin söz konusu 
olmadığını, bu tür id
diaların ANAP'ı yıp
ratamayacağını dile ge
tirdi.

Demokrasiyi sindirmek
Cemal KIRGIZ

Fransız Düşünür Voltaire "Fikirlerinize katılmıyorum. An
cak, fikirlerinizi söyleme hakkınızı sonuna kadar sa
vunacağım. Bunun için gerekirse ölebilirim." demiş.

Bu değerli düşünürün söyledikleri, günümüz Türkiyesi'nde 
ne denli geçerli anlamak gerçekten çok güç.

Bir ülkede demokrasinin varlığı, yasama (Meclis), yürütme 
(Hükümet), yargı (mahkemeler) ve basın (medya)'nın bir
likteliğinden ve güçlü oluşundan anlaşılabilir. Bu dört kuvvet, 
bir makina çarkının dişlileri gibi ahenkle çalışırsa, Demokrasi, 
sosyo-ekonomik, adalet gibi konularda sorunların üstesinden 
rahatlıkla gelinebilinir.

Ne var ki. Yasamayı oluşturan Meclis'in değerli mil
letvekilleri, TBMM'ye gerekli önemi vermiyerek, devamsızlık ya
pıyorlarsa; yürütmeyi oluşturan hükümet temsilcileri, seçimler 
öncesi halka verdikleri sözleri yerine getirmiyorlarsa; yargıyı 
oluşturan mahkemeler, gereksiz dosyalar yüzünden kararları 
geciktiriyorsa; basın, tekelleşip, haberciliğin ötesinde rant iş
leriyle ilgileniyorsa, ülkede pek çok şey doğal olarak ağır ak
sak ilerleyecektir.

Birçok şey ağır aksak ilerlerken, sorunların birikiminden do
ğan hoşgörüsüzlük ve güvensizlik ortamı da bir sorun ya
ratmakta.

ANAP, ülkemizin son on yılına damgasını vurmuş bir parti. 
Yasamayı- ve yürütmeyi oluşturan organlara çok sayıda birey 
kazandırmış, büyük projeleri hayata geçirerek, ülkemizin çağı 
yakalamasına öncülük etmiş, kısacası 10 yılda büyük işler ba
şarmış bir parti. Hatta, (Cumhurbaşkanı bile çıkarmış bün
yesinden.

Son 10 yıla imzasını atmış olan ANAP, 27 Martla birlikte 
■ kısa bir süre ara verdiği iktidarı yakalamak amacında. (Alacağı 
sonuçla, erken seçim hesaplarını yapmakta.)

Bu yorum benim kişisel görüşüm değil. Büyük Medya ku
ruluşlarının yaptırdıkları anket sonuçları, şu an ANAP'ın ülke 
çapında birinci parti durumunda olduğunu vurguluyor.

Gemlik'te yapılan iki anket sonucunda da ANAP birinci parti 
olarak belirlendi.

Belediye Başkan adayı Nurettin Avcı, İlçe Başkanı Faruk 
Güzel, Belediye ve İl Genel Meclis adayları bu sonuçtan mem
nun bir şekilde, gerçekleşmesi için şu günlerde harıl harıl ça
lışıyorlar.

Ancak, bir nokta var ki, gazeteci olarak es geçemiyeceğım.
Gazeteciliğe yanında başladığım, Çağrı Gazetesi sahibi 

Mustafa Eren, ANAP'lıİar tarafından ekonomik ambargo uy
gulanmakla tehdit ediliyor. Bununla da kalınmayıp, bir daha 
ANAP İlçe binasına girmemesi konusunda (kendisinin çağ
rılmadığı bir basın toplantısında) bızler kanalıyla ültimatom yol
landı.

Neden mi ?
Geçtiğimiz hafta yayınlanan Çağrı Gazetesinde, ANAP'ın 

seçimleri riske attığını, bazı isimlerin Belediye Meclisi listesine 
alınmaması yüzünden büyük oy kaybına uğrayacağını, kon
tenjan adaylarını beğenmeyen Gençlik Komisyonu üyelerinin 
istifasının son anda önlendiğini ve Balıkpazarı semtinde en az 
bin oy kaybedeceğini yazmış.

Nurettin Avcı, yazıyla ilgili olarak düzenlediği basın top
lantısında bu iddialara yanıt verdi.

Avcı, yazıda ismi geçen şahıslarları basın toplantısına da
vet etmemesine karşın, aralarında hiçbir sorunun bu
lunmadığını, bu kişilerle tek tek görüştüğünü söyledi. Avcı, 
Gemlik'in hiçbir yerinde ANAP olarak bin oy kay- 
betmiyeceklerini, Gençlik Komisyonu üyelerinin de kesinlikle is
tifasının söz konusu olmadığını açıkladı. Avcı, ayrıca, gazetede 
yayınlanan bir köşe yazısındaki ismin de sahte olduğunu vur
guladı.

Buraya kadar gerek Eren'in, gerekse Avcı'nın açık
lamalarını saygıyla karşılıyoruz.

Gazeteci duyumlarını gazetesinde yazmış, politikacı bun
ların asılsız olduğunu yanıtlamış. Üstelik Avcı, tekzip haklarını 
da kullanacağını söyledi.

Gelelim asıl konuya. ANAP'ın iç işlerine karışacak değilim. 
Avcı, Eren'in Belediye Meclis sıralamasında iyi bir yere gel
memesi yüzünden böyle bir tutum içine girdiğini belirterek, 
"Mustafa Eren iyi ve dürüst gazetecilik yapmadı. Bu yüz
den bir daha bu partiye giremez. Gazetesi okunmayacak, 
matbaası ile üyelerimiz ilişkiye girmiyecek" dedi.

Yıllardır ANAP'ı savunan bir gazetenin bir defa olsun öze
leştiri yapması, yasamayı ve yürütmeyi oluşturan organlara 
çok sayıda birey vermiş ANAP'ı bu kadar kızdırması gerçekten 
ilginç.

Gazeteci, Bosna Hersek'e, Azerbaycan'a, Latin Amerika'nın 
kanlı darbe ortamlarına, mafya yatağına, PKK kampına, 
TBMM'ye, spor sahalarına, DYP'ye, SHP'ye, RP'ye, DSP'ye 
.CHP'ye, DP'ye, MHP'ye, BBP'ye girerken. ANAP’a girmesinin 
yasaklanması da hem daha irginç. hem daha acı...

Ağır aksak ilerleyen sorunları beraber çözmek varken, kü
çük hesaplar için zıtlaşmak, birbirine tehditler savurmak, kı
saca gün geçtikçe karmaşa halini alan 4 kuvvet arasındaki 
bağlantılı sorunlara katkıda bulunmak bu güne kadar kime ya
rar sağlamış ki.

ANAP'ın da içinde yer alacağı demokrasi ortamı daha güzel 
olur.

Basının tehdit edilmediği, yasaların her şeyin üstünde ol
duğu günler dileğiyle...

VEFAT VE
BAŞSAĞLIĞI

Meslektaşımız, 
* Sağlık Ocağı Doktoru 

Kâzım Köksoy'u 
kaybettik.

Kederli ailesine ve sağlık 
camiasına başsağlığı dileriz.

Gemlik Sağlıkçılar ve 
Emeklileri Derneği Adına 

Dr. Cahit YORULMAZ

m.de
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Kooperatifimizin hizmete açılışı törenlerine katılarak, bızlen onurlandıran 
Sanayi ve Ticaret Bakam

Sn. Tahir KOSE’ye
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Sn. Sedat Balak'a
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Siteler 
ve Organize Sanayi Siteleri Genel Müdürü 

Sn. İnci Özgüç'e 
ve Müdür Yardımcıları

Sn. Zeki Sümer, Yücel Altuğ ve Hayrettin Altun
Bursa Valisi

Sn. Rıdvan Yenişen'e 
Kaymakamımız 

Sn. Orhan Isın'a 
Belediye Başkanımız 

Sn. Nezih Dinıili'ye 
Umurbey Belediye Başkanı 

Sn. Pars Dönmez'e 
Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürü 

Sn. Ümran Orel'e
Bursa Sanayi ve Ticaret Müdür Yardımcısı

Sn. Turhan Konuşkan'a
Bursa Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Sanayi Şubesi Müdürü 

Sn. Alaettin Üçok'a
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Sn. Kemal Akıt'a
Sn. ANAP, SHP, DYP İlçe yöneticilerine, 

Körfez Kooperatifler Birliği Başkanı 
Sn. Fazlı Yılmaz ve yöneticilerine, 

Dolapdere, Bursa Beşevler, İnegöl, İzmit Köseköy, 
Orhangazi Sanayi Sitesi Başkan ve yöneticilerine, 

Sitemizi zamanından önce bitirerek, 
bizleri modern iş yerlerimize kavuşturan müteahhitlerimiz 
Sn. İsmet Özcanlı ve Sn. Bahri Mertan ile tüm ekibine 

Sitemizin kuruluşunda büyük emeği geçen, eski Belediye Başkanımız
Sn. Hakkı Çakır'a 

ANAP eski İlçe Başkanları
Sn. Haşan Başaran'a, Sn. Esat Coşkun'a ve yöneticilerine

Açılış törenimize katılan, tüm değerli ortaklarımıza 
ve diğer konuklarımıza teşekkürü bir borç biliriz.

S.S. Gemlik Küçük Sanayi Sitesi :
Yapı Kooperatifi Başkanı

Süreyya BAYRAK
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I DSP Gemlik'ten Mezarcı'ya tepki: 
Belediye Başkan Adayı 

Cemal Aybey de muhacir
RP İstanbul Milletvekili 

i Haşan mezarcı'nın cuma 
| günü düzenlediği basın 
| toplantısında, Atatürk hak

kında sarfettiği sözler, 
| DSP Gemlik yönetimini çi

leden çıkardı.
Mustafa Kemal'e Ata

türk soyadının verilmesine 
karşı çıkan Mezarcı'nın, 
"Bu ne demek, türkün 
atası demektir. Benim 
atam Selanik'li değildir. 
Ben veled-i zina değilim. 
Benim atalarım ba- 
tum'ludur" şeklindeki söz
lerine büyük tepki gös
teren DSP Yönetim Ku
rulu, üyesi ve Belediye 
Meçlisi üyesi Ali Altıntaş, 
RP İstanbul Milletvekili Ha
şan mezarcı'nın Türkiye'de 
bölücülük ve ayrımcılık 
yaptığına dikkat çekerek, 
bugün özgürse hareket 
edip siyaset yapmayı Ata
türk'e ve Selanik'ten ge
lenlere, bu ülkenin ba
ğımsızlığı için kanını dö
kenlere borçlu olduğunu

söyledi.
Ali Altıntaş, yaptığı 

açıklamada, "Biz de Ata
türk gibi, Selanik ve 
Trakya muhacirleriyiz. 
Öyleyse bizler de ne 
müslüman, ne de Tür- 
küz. Öyle mi? Öyleyse 
RP Gemlik Belediye Baş
kanı Cemal Aydın Aybey 
de Trakya muhaciri ol
duğuna göre, Me- 
zarcı'nın sözlerini nasıl 
yorumlamak gerekiyor" 
dedi.

DSP Yönetim Kurulu 
üyesi ve Belediye Meclis 
Adayı Ali Altıntaş, RP Be
lediye Başkanı Cemal Ay
dın Aybey'den açıklama 
yapmasını isteyerek, "Ce
mal Aydın Aybey, Haşan 
Mezarcı'nın sözlerini na
sıl kabul ediyor. Merak 
ediyorum. Eğer kabul et
miyorsa, basın hu
zurunda bu talihsiz söz
leri bizler gibi mutlaka kı
naması gerekmektedir." 
diye konuştu.

GEMLİK BANKACI VE EMEKLİLERİ 
DERNEĞİ

1994 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTISI

Derneğimiz tüzüğünün 10'uncu maddesi gereğince, 
1994 yılı olağan genel kurul toplantısı 20.03.1994 Pazar 
günü saat: 11.00'de lokalimizde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı, 
27.03.1994 Pazar günü saat 11.00'de aynı verde va-

Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
Saygılarımızla, 

Yönetim Kurulu
1-Açılış ve saygı duruşu.
2- Başkanlık Divanı seçimi-
3-1993 yılı faaliyet raporu okunması ve hesapların mü
zakeresi.
4-1994 yılı tahmini bütçenin müzakeresi ve kabulü.
5- Yönetim Kurufu'nun ibrası.
6- Üyelik aidatlarının artırılması.
7- Dilek ve temenniler.
8- Yeni Yönetim ve Denetim kurulu (üyeleri ile ye
deklerin seçimi.
9-Kapanış.

DYP ve ANAP'lı Belediye başkan adayları ziyaret etti

Gemlik TMMOB 'ye yakın takip
Türk Mühendis Ve Mi

marlar Odaları Birliği Gemlik 
Şubesi ANAP ve DYP'li Be
lediye başkan adaylarının sı
kı markajına girdi.

TMMOB Gemlik Şubesini 
ziyaret eden DYP Belediye 
Başkan Adayı Ahmet Turgut 
ve ANAP Belediye Başkan 
Adayı Nurettin Avcı, Oda 
Başkanı Orhan Bulut ve Yö
netim Kurulu üyelerimden 
destek istediler.

Ziyaretlerde DYP ve 
ANAP'lı Belediye Başkan 
adaylarından seçimleri ka
zanmaları halinde Belediye 
olarak bazı istekleri olduğunu 
bildiren Oda Başkanı Orhan 
Bulut, Belediye Meclis lis
telerinde DYP'de hiç, 
ANAP'ta ise sadece bir tane 
teknik eleman olduğuna dik
kat çekerek, "Yapılacak se
çimden başarılı çıkarak 
Gemlik Belediyesi yö
netimine geldiğinizde, Oda
mız ile yapacağınız işbirliği 
ile Belediye Meclisindeki 
teknik kadronun boş
luğunu doldurabiliriz. Tek
nik konularda danışmanlık 
ve müşavirlik hizmeti ve
rebiliriz" dedi.

Belediye ile TMMOB ara
sinda 1938 yılında im
zalanan protokol bu
lunduğunu bildiren Bulut, bu 
protokolün 3. maddesinin 
Mart 1993'te değiştirilerek,

uzmanlık ayrımı baş
latıldığını kaydetti.

Bulut, parti belediye baş
kan adaylarından seçilmeleri 
durumunda, bu protokolün 
devamını istediklerini bil
direrek, teknik uygulama so
rumluluğunu gündeme ge
tirilmesini belediye ile 
TMMOB oluşturacağı ko
misyon çalışmaları sonucu, 
"Gemlik belediyesi İmar 
yönetmeliğini" Belediye 
Meclisinden geçerek yü
rürlüğe girmesi önerisinde 
bulundu.

TMMOB Gemlik Şube 
Başkanı Orhan Bulut, yapı 
denetiminin Belediye ile bir
likte yapılarak, kaçak in
şaatların ve proje dışı ay
rılıkların önlenebileceğini be
lirterek, "Şu anda yü
rürlükte bulunan imar plan
larındaki mimari alan pro
jesi (MAP) ile birinci de-

rece deprem kuşağı üze
rinde bulunan Gem
liklinizde yüksek katlı ya
pılaşmaya gerekli inceleme 
ve araştırma yapılmadan 
izin verilmesi konusunda 
endişelerimiz vardır. Mes
lek Odası olarak, söz ko
nusu imar planları Mecliste 
kabul edilmeden önce, biz- 
lere bildirilmesini isterdik. 
Bu konuda fikirlerimiz ola
bilirdi. Bu konudaki en
dişemizi, mevcut Belediye 
Başkanı ve Fenişleri Mü- 
dürlüğü'ne daha önce bil
dirdik. Ayrıca, şehir mer
kezinde yapılmakta olan 
Lostro Salonu, yer ve bi
çim yönünden hiç de uy
gun değil. Bunun de
ğiştirilmesi gerekir." diye 
konuştu.

TMMOB'yi ilk ziyaret eden 
DYP gurubu, odanın getirdiği 
tüm teklifleri inceleyeceklerini

belirterek, belediyeyi ka
zandıkları halde, birlikte gü
zel şeyler yapacaklarını söy
lediler.

DYP Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Turgut, 
Oda'nın projelerinin Be- 
lediye'de beklemeyeceğini, 
getirdiği tüm teklifleri yerine 
getireceğini öne sürerek, 
"Gelin Gemlik'! birlikte yö
netelim" dedi.

Daha sonra Oda'yı ziyaret 
eden, ANAP Belediye Baş
kan Adayı Nurettin Avcı, il
çede kaçak yapılaşmayı ön
lemek amacıyla, ge
cekondulaşmayı hazine ara
zisi üzerine çok katlı bina ya
parak engelleyeceklerini be
lirterek, Belediyeyi almaları 
halinde, TMMOB yö- 

-neticileriyle her türlü teknik 
konuda bilgi alışverişinde bu
lunarak, hizmet vermeye ça
lışacaklarını söyledi.

Dosya No : 1994/69.T.

ÇIRAK 
ARANIYOR 
Ofset tesislerimizde 
yetiştirilmeki üzere 

çırak 
aranmaktadır. 

Mür. Körfez Ofset 
Gazhane Cd. 

Beceren Apt altı. 
Tel. 5131797

gemlik icra dairesi
İLAN

Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cinsi, miktarı ve kıymetleri yazılı mal
lar satışa çıkarılmıştır.

Birinci arttırma 28/3/994 günü saat 9.oo ile 9.15 arasında İstiklal Caddesi 
No. 18 Gemlik de yapılacak ve o günü kıymetinin % 75 ine istekli bulunmadığı 
takdirde 29/9/994 günü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapılarak satılacağı. 
Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkım 
bulmasının ve satış isteyenin alacağma rüçhanı olan alacakların toplamından 
fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma mas
raflarını geçmesinin şart olduğu, mahcuzun satış bedeli üzerinden % 15 ora
nında. KDV. nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında gö
rülebileceği, masrafı verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene 
gönderilebileceği, fazlaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı' dosya nu
marasıyla Dairemize başvurmaları ilan olunur.

Not: İhaleya iştirak edenlerden % 20 nisbetinde teminat alınacaktır.

Muhammen kıymeti 
(Lira)

Adedi Cinsi

İcra Müdürü

(Mahiyeti ve önemli nitelikleri)

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 
GEMLİK HASTANESİ

SATINALMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINDAN

Hastanemizin 8 aylık öğle, akşam ve sabah yemekleri kapalı teklif usulü ile 
ihale suretiyle bir lokantaya verilecektir.

Yemek ihalesi 10. 3. 1994 Perşembe günü saat 13.00'de yapılacaktır. İhaleye 
katılacak lokantalar en son teklif mektuplarım 10.3.1994 günü saat 11.00'e ka
dar vermeleri rica olunur.

1- Muhammen bedel (8 aylık) KDV dahil 1. 244. 704. 000.- TL olup geçici te
minat (%3) 37. 341. 120.- TL'dir.

2- İhaleye iştirak etmek isteyen lokantalar tekliflerini hazırlarken 5.800.TL 
lik damga pulunu tekliflerine yapıştıracaklardır.

3- Teklif mektuplarında öğle, akşam ve sabah yemeklerinin fiyatları ayrı ayrı 
ve KDV dahil olarak belirtileceklerdir. Öğle ve akşam yemekleri aynı fiyat ola
caktır.

4- İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar tekliflerini hazırlarken, tekliflerini 
mühürlü zarf içerisine koyarak üzerine isteklinin adı ve açık adresi yazılacak, 
teklifi ihtiva eden bu mühürlü zarf istenen diğer belgeler île beraber ikinci bir 
zarfa konularak kapatılacak ve istekli tarafından firma kaşesi ile ka- 
şelenecektir. Dış zarfın üzerine de isteklinin adı va seyadl yaailâaakttf .-

5- Tekliflere eklenecek belgeler
'a) Gemlik huduttan içinde ikametgah adrasi
b) Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair kasa tahsil fişi veya hâifita te

minat mektubu.
6- İhaleden doğacak hertürlü masraf karar pulu feadafi §©2teŞfflS puiu fiadafi

vs. ihaleyi kazanan firmaya aittir.
7- İhale üzerinde kalan firma kesin teminat olarak geçici teminatın%3'ünü 

daha yatıracaktır.
8- Firmanın yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde geçici teminatı ku

ruma irat olarak kaydedilecektir.
9- Kurumlunuzun izni olmadan ihale üzerinde kalan firma bir başkasına yü

kümlülüğü devredemez.
10- Hastanemiz mutfağı faaliyete geçtiği takdirde ilgili lokanta ile olan söz

leşme faaliyet tarihi itibariyle sona erdirilecektir.
11 - Yemek ihalesine ait şartnameler Hastanemiz Malzeme Ser visinden te

min edilecektir.
12- Kurumumuz 2886 sayılı Devlit ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi ya

pıp yapmarnakta yahut kısmen yapmakta serbesttir.
İlan olunur. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 

GEMLİK HASTANESİ 
SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

208.000.000-
150.000.000-

3500 26.000 Kg.
Sabun Pres

Kg.'mı 8.000 TL'dan Sema marka el sabunu 
makinası MAZONİ marka faal.

KONGRE
Gemlik S.S. İLKOP TÜKETİM KOOPERATÎFİ'nin yıllık olağan Genci Kımıl tnp- 

lantısıaşağıdaki gündem gereğince 3 Nisan 1994 Pazar günü saat 13OO'de Gemlik Akı kez 
Atatürk İlkokulu Salonunda yapılacaktır.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM

İr- Açılış ve saygı duruşu.
2— Divan heyetinin oluşumu.
3- Yönetim Kurulu faaliyet 
raporunun okunması
4— Denetleme kurulu raporunun 
okunarak görüşülmesi, raporların 
aklanması.

5- Tahmini bütçenin görüşülüp 
onaylanması.

6- Hisse paylarının 1.000.000 TL. 
çıkarılması hakkında karar alınması
7- Dilekler ve temenniler
8- Kapanış

İHALE İLANI
S.S. ARKADAŞLAR YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN
Hisartepe Mahallesi Jandarma Karşısı tNFA Sitesi'nde kooperatifimize ait 58 adet 
daire ve 6 adet dükkan olmak üzere, toplam 64 adet bağımsız bölümden ibaret 
olan, yarım kalmış inşaatlarımızın imalat, yapım ve bitirilmesi için aşağıdaki şart
larda ihale açmış bulunuyoruz.
l. A 1,A 2,A3,A4,A5, A 6 bloklarının yeni imalatı A 9, A 10,Ali,A 12 blok
larının eksik kalmış imalatlarının malzemeli taşeron usulü yapımı ve imalatı.
2. A 1, A 2 blok imalatları ve A 9, A 10, A 11, A 12, bloklarının yarım kalmış 
imalatlarının tamamlanmasına karşılık, A 3, A 4, A5, A 6. bloklarının ve bağımsız 
dükkânların devri karşılığı inşaatların bitirilmesi.
3. A 9, A 10, A11, A 12 bloklarındaki bağımsız bölümlerin A 1,A 2,A3,A4, A5, 
A6 bloklarına taşınması devri karşılığı bağımsız bölümlerin bitirilmesi.
4. İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini en geç 11 Mart 1994 Cuma günü saat 
17.30'da S.S. Arkadaşlar Yapı Kooperatifi'nin Gürle îşhanı Kat 2 No. 81'deki ad
resinde olacak şekilde postaya vermeleri.
5. Kooperatif yönetimi ihaleyi istediğine verip vermemekte serbesttir.

YÖNETİM KURULU



ilİİH
KAMUOYUNA
1£W DUYURU

Biz, aşağıda imzaları bulunan siyasi par
tilerin ilçe başkanları olarak, önce Gemlik . 

İl halkına, oradan da Türkiye halkına ses- .. 
leniyoruz.
■ Son günlerde, Atatürk'e ve Laik Cum- i? 
huriyet'e karşı saldıranların karşısında ay- ,, 

|| dınlık, çağdaşlık, laiklik, demokrasi, öz-
gürlük bayrağı ile dikiliyoruz. ,F

Bu kavramlar Atatürk ile özdeşleşmiştir. || 
;: Bunları geri almaya hiç kimsenin gücü yet- f. 
■; meyecektir. Ülkemizi Ortaçağ zihniyetine f • 
|1götürmek isteyen, çağ dışı düşüncelerini ; . 

halkımıza kabul ettirmek isteyen bu za- [i 
' vallıgörüş ve onun sözcülüğünü yapan me- !j 
zar kazıcılar, açtıkları çukurdan kendileri | 

| çıkmayacaklardır. Laik cumhuriyetin inançlı [ 
savunucuları karşısında hiçbir güç du- i 
ramaz, halkın öfkesi ve tepkisi dev dalgalar ■ |

> gibi kabardı. Haşan Mezarcı gibiler, halkın 
. bu şahlanışı karşısında, kendi açtıkları çu- |

DYPİlçeBaşkam 
Yüksel YILDIRIM

SHP İlçe Başkam
Mehmet PARLAK

kura kendileri düşecektir. Cumhuriyetin ku- ANAP İlçe Başkanı 
rucusu, yüce Atatürk mazlum ulusların ve i Rarük GÜZEL 
İslam toplumunun iftiarı ve yüz akıdır. Va- I >■ ' 
tam olmayanın dini, dini olmayanın Allahı .
olmaz. Çünkü Kurtuluş Savaşı Türk halkını | £«jjp İlce Başkanı 
yalnız yabancı güçlerden değil, dini siyaset i RUMBAL 
ve menfaat aracı olarak kullanan ülkeyi, v

| Ortaçağ karanlığına tutsak eden zihniyetten i 
| kurtarmıştır. Bugün, Atatürk'e küfretmeye İ 
| kalkanlara şunu soruyoruz:

Eğer Türk ulusu Atatürk ve silah ar- | 
| kadaşları ile birlikte Kurtuluş Savaşını kay- | 
| betseydi, hangi camiide ezan okunacaktı? | 
| Atatürk'ün şeceresinden şüpheye düşenlerin | 
| kendi iğrençlikleri ve pislikleri ortaya çık- | 
| tıkça bizlerde onların şeceresinden şüphe et- | 
| mekteyiz. Haşan Mezarcı ve onun gibi dü- | 

şünen ve önergeye imza koyan mil- |
1 letveklilerini lanetliyoruz.

MHP İlçe Başkanı 
iBBfÇAKMAK

DP İlçe 2. Başkanı
Hüseyin KARAAHMETOĞLU

DSP İlçe 2. Başkanı 
Ali ALTINTAŞ
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Gazi ye yapılan çirkin saldırıyı 
bilinçle" kınıyoruz-..

Atatürkçü Düşünce 'nin 
aklı var!
Elleri var!
Türk Ulusu güvensin 
Bilmeyenler bilsin

Değerli Gemlikliler,
Atatürk'e ve O'nun değerli anısına çirkin saldırılar ulusça hepimizi derinden yaralayıp üz

müştür. Bu menfur saldırıları elbet bizler de kınıyoruz. Fakat, üzülmekle ve kınamakla, salt bu 
kadarla kalmak doğru değildir. Çözüm bugün olanları ve yarın olabilecekleri düşünerek, ona göre 
tavır almaktır.

Bugün olanlar, Atatürk'e yönelik İzmir süijcastı sanıklarını, hepsi suçlarını kabul ve itiraf et
miş insanları "şerefli ve saygın" ilan etmek isteği, bu sanıkların Atatürk'ü öldürme amaçlarını doğ
ru bulmaktır. Bu yarıda kalmış eylemi alkışlamaktır.

Bugün olanlar: Gazi'nin annesine yönelik çirkin saldırıyla, O'nun ulus gözündeki saygınlığını 
lekelemeye kalkışmaktır. Gazi'nin Türk ulusu ve bu yurt için yaptığı tüm güzel işlerle anıtlaşan 
adını kara çalmaktır.

Gazi'ye TBMM tarafından verilmiş "Atatürk" soyadına itiraz eden mezarlık baykuşu bir zat, 
konuyu kişisel düzeyi indirgeyip, "Benim atalarım Selânikli bir adamın soyundan değil; benim ata
larım Batumlu" derken, sadece Gürcü asıllı bir müslüman olduğunu belirtiyor... Gemlik'te ya
şayan ve ataları Batum'dan bu ilçeye gelmiş binlerce hemşehrim hiç üzülmesinler; alınganlık gös
termesinler. Tam tersine, Sarpsun'a giderken Mustafa Kemal'in eline "yetki belgesi" veren dönemin 
Harbiye Nazırı Mehmet Şakir Paşa, Gemlik Adliye Köyü'ndendir, aslen Batumlu bir aileden gelen 
bir kişi olarak Gazi'ye yetki mühürü vermiştir...

Ve nihayet bugün olanlar, yarınki şeriat devleti için yapılan hazırlığın işaretidir.
Peki, bugüne nasıl gelindi?
Gazi'nin, "Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir" ilkesine arka dönülerek... 1950'den son

raki ödünlerle gelindi. Politik amaçlarla laiklikten büyük ödünler verildi. "Siz isterseniz hilafeti bile 
geri getirebilirsiniz" denildi. Atatürk devrimleri, tutan ve tutmayan devrimler diye ikiye ayrıldı ve 
gericiliğe göz kırpıldı. Köy Enstitüleri kapatılarak, yerine İmam Hatip Okulları furyası başlatıldı.

Ayrıca ekliyoruz: Geçmiş dönemdeki siyasal iktidarların, tarikatların siyasal amaçlarına, 
"Efendim, neden büyütüyorsunuz? Adamlar teşbih çekiyorlar" basitliği içinde bakması vardır. De
mokrasiye ve laikliğe inanmayan bir partinin, özgürlükçü demokrasiyi kullanarak, gerici amaçlar 
için çalışması vardır.

Değerli Gemlikliler,
Haşan Mezarcı'nın hazırladığı önergeye, bazı DEP milletvekillerinin de imza koymaları yine 

çok anlamlıdır. Sevr Antlaşması, Güneydoğu'da bir Kürt devletine yer verirken, yörenin Kürt halkı 
bunu kabul etmeyip, Türklerle birlikte yaşamak için, türklerle birlikte Kurtuluş Savaşına ka
tılmışlardır. Bugünkü bölücü eylemler, emperyalizmin oyununa gelmektir. Ortak önergedeki imza 
sahipleri, Mezarcı'nın Atatürk'e bakışını paylaşıyorlar.

Önerge sahiplerinden bazılarının sonradan imzalarını geri çekmeleri, bizim onlara bakışımızı 
değiştirmez. DYP yöneticileri, Abdülmelik Fırat'ın, Şeyh Saidin torunu olduğunu bilmiyorlar mıydı? 
Mezarcı'nın ne denli bir Atatürk düşmanı olduğu Refahçıların meçhulü değildi. Bu adamı bile bile 
meclise soktular. Böyle marifetleri için milletvekili yaptılar. Her iki jpartinin şimdi bu adamları pa- 
rilerinden atmaya kalkmaları dünkü sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Evet, bütün bu olanlardan sonra üzülmekle yetinmek, yapanları kınamakla yetinmek, yan
lıştır. Hepimiz, özellikle gençlerimiz Osmanh'nın neden yıkıldığını, yeni devletimizin hangi güç
lükler yaşanarak kurulduğunu, bu savaşta Gazi'nin dehasını ve devrimciliğini çok iyi öğ
renmelidirler. Yakın tarihimizi ve Atatürk'ü iyi bilmelidir ki, emperyalizmin kullandığı bölücü akı
ma karşı ve yine cumhuriyetimizin temel niteliği laiklik kavranarak gericiliğe karşı bilinçle çı
kabiliriz.

Değinmekte yarar gördüğümüz bir başka önemli nokta da şudur: Gemlik'te gerici güçler bü
yük bir çalışma içindeler. İlçemizdeki bir lisede, Atatürk'e hakaret eden bir öğrencinin bu dav
ranışı öğretmen tarafından okul yönetimine götürülünce, yönetim hiç tınmıyor. Başka bir erkek 
öğrenci yurdun da, laikli karşıtı çalışmalar doruğa çıkarken, bazı idare amirleri iftar yemeklerine 
çağrılıp sempati toplanıyor. Birkaç gerici gazete, her gün Emniyet Müdürlüğü'ndeki polislerin ma
salarına armağa ediliyor. Ve Gemlik İmam Hatip Lisesi'nde her yıl 10 Kasım töreni 10 dakika dahi 
sürmeden bitiyor.

Değerli Gemlikliler,
Tüm bunlar yakın dönemde yapılan bir siyasal tercihin sonucudur. 12 Eylül sonrasının bi

linçle sunduğu, emperyalizme zararı olmayan, "yorgun Atatürkçülük" anlayışı, gerici çevrelerin ar
kalarını sıvazlama yarışının sonuçları, bugün bütün pervasızlığı ile laik cumhuriyetin karşısına di
kilmiştir.

Hiçbir siyasal rejim kendini yıkmağa azmetmiş güçleri kendi elleriyle beslemez. Bu çok önem
li konuda dalgın büyüklerimizi ayılmaya ve yine parlamentoyu göreve çağırıyoruz.

Gemlik'te Dernek olarak, "Atatürk'e Saygı Yürüyüşü" düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu amaçla 
ilgili olarak ilçedeki siyasal partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin yöneticileriyle konuya du
yarlılık göstereceklerini ve bizlere katılacaklarına inanıyoruz.

■Sözlerimi bağlarken, Gazi'nin anısı önünde saygıyla eğilir, hepinize selam ve saygılar su
nanın.
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KADIN HAKLARI TARTIŞILDI

HAFTALIK SİYASİ GAZETE şiirlerinden dr.ıınalizasyon sundular. gözyaşının durdurulması istendi.

* Gemlik Kamu Platformu Sendikaları, Kıldın 
Komiteleri tarafından Belediye Meclis Salonunda 
düzenlenen toplantıda, "Kadın ile ilgili konular"

düzenlenen toplantıdan sonra, "Tüm 
Kadınlarımıza" başlığıyla yayınlanan-bir bildiride, 
kadınların toplumda erkeklerden her konuda 
farklı oldukları aile, çalışma, eğitim, sosyal ve 
toplumsal alanlarda kadının ikinciliğe itildiği ve 
sömürüklüğü iddia edildi. Kadınların erkeklerden 
iki kat daha fazla ezildiği belirtilen bildiride, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde fırsat eşitliği, 
güvenlik kapsamının genişletilmesi, kreş ve bakım 
yuvalarının yaygınlaştınlrnası, doğum öncesi ve

Kadın", Ülkü Demircioglu "Çalışan Kadınların 
'Sorunları",' Dr, Muteber Güngör "Kadının Evrimi", 
Avukat Zekeriya Salih "Kadın, ve Hukuk", 
Dr.Sadiye Ekici "Kadın ve Sağlık”, Nafiye Işık ise 
"Kadın ve Medya” konularında görüşlerini 
açıkladılar. İlgi ile izlenen toplantı sonunda Bursa

Ata'ya Saygı yürüyüşünde

Körfez
i Mezarcı’ya büyük tepki!..

• Atatürkçü Düşünce Demeği'nce düzenlenen mitinge siyasi partiler, demokratik kuruluşlar, halk, öğrenciler katıldı.
' Atatürkçü Düşünce Derneği 
Kemlik Şubesi tarafından 
[düzenlenen Atatürk'e saygı 
[iniıingi büıtik ilgi gördü. 
İBinkrce kişi Atatürk için
kürüdü
I Gemlik Kayıkhane 
nnevkiinde saat 13-30'da 
[başlayan ve Atatürk Amlı’nda 
kon bulan yürüyüşle, "Türkiye 
laiktir, laik kalacak". "Atatürk

Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nın 
okunmamsıvla başladı. Daha 
sonra bir konuşma' yapan 
Atatürkçü Düşünce Derneği 
Başkanı Avukat Ali Aksoy, bu 
vürüvüşün organizasyonunu 
kendilerine veren siyasi 
partiler ve demokratik 'kitle

İşığı sönmevecek"
(uzanan
"Türkiye

eller kırılacak", 
İran olmayacak"

■şeklinde sloganlar attılar.
I Gemlik Kaymakamı Orhan 
ilsin, Belediye Başkanı Nezih 

dimili ve RP dışındaki siyasi 
[partiler ile belediye başkan 
[adayları ve çok sayıda oda,

y ü r ü y ü ş ü n g ö r k e m 1 i
okluğunu söyledi.

Avukat Ali Aksoy, Gazi'nin 
annesine- ve kendi anısına 
yönelik saldırılar ile İzmir 
suikastının - .saınklUrını 
şereflendirme girişiminin Türk 
ulusunu çok üzdüğünü

dönüşmesin, unutmayalım ki 
bizi üzen insanları seçenlerde 
yine bizi insanlarımızdır." 
dedi.

Laikliğin, taşıdığı önemin 
-toplumlunuz tarafından ilk 
kez idrak edildiğine dikkat 
çeken Aksoy,.' "Atatürk 
devrimleri ve Ö'nun bizleri 
çağdaş ulus yapmak isteğinin 
nedenleri bugün çok daha iyi 
anlaşılıyor. İçinden geçtiğimiz 
bu zor günleri, başka ve yeni 
yanlışlara- düşmeden tarihe 

.yolcık, etmek zorundayız. 
Bunu yapabilmek için 
Atatürk'ün çağdaşlık ölçütleri.

dernek kuruluş
I kalabalık vatandaş, öğretmen 
ve öğrencilerin katıldığı 
mitingde yaklaşık 3 bin kişi 

■ Atatürk ilke ve devrimlerine 
sahip çıkarak, anti laik ve 
Atatürk karşıtı her türlü 
propaganda n ı n k a rş ı s ı n d a. 
olduklarını vurguladılar.

1 Yürüyüş sonunda Atatürk 
anıtı önünde düzenlenen 
törenler, saygı duruşu, İstiklal

Cumhuriyetimizin eh temel 
niteliği olan lâiklik yanında, 
ülke ve ulus bütünlüğümüze 
yönelik tehditler, bizleri 
birbirimize kenetlemişim. Son 
bir haftadır ülke çapında 
gözlenen tepkiler, mitingler ve 
yürüyüşler ve yine 
Cumhuriyet tarihimizde ilk 
kez- Anıtkabir'e böylesine 
ziyaretçi akını, Türk ulusunun, 
Atatürk'e sevgisini ve 
bağlılığını gösterdiler. Fakat, 
üzüntümüz asla bir öfkeye

yeterlidir." diye konuştu.
Öte. yandan Soroptomist 

K u 1 ü b ü1 n d e n y a p 11 a n 
açıkla m a d a, "At a t ü r k 
Ilkeleri'ne' ‘ ve -ı Laik 
Cumhuriyetimize saldırmayı

amaçları Türk M illet i' n i 
karanlığa mahkum. etmek 
isteyen Haşan Mezarcıları 
nefretle lanetliyor; Ata'mıza

daha tekrarlıyoruz." dendi.

SHP’li aday Bayrak, 
muhtarları ziyaret etti

* Yerel seçimler yaklaştıkça. Belediye Başkan adaylarının 
ziyaretleri de sıklaştı. SHP Belediye Başkan adayı Nazım 
Bavıak ve Meclis üyeleri Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek 
çalınma program' hakkında Dernek Başkanı İdris Kurt ve 
Yönelim b ıjrulu inçlerine bilgi verdiler. Şl ll’mn lOMÇ'dan beri 
köy ve nı.ıi aile - "inlarn'ı yakından ilgilendiğini bellilen

Li’ıâşkâh ad. Bayı teki ıı belediyeyi almaları halinde 
[mılhtarlarııı . mİ. la d.ıha yakından ilgiler avda bir 
P|Uİı- ' t i < dif, 'eve. ı -ğinı s< >\ ledi

; HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

CADDELER ŞENLENDİ
Pazaı guııu Gemlik'le siyasi partiler. seçim "saht-ı mahalline" girdi. 

Caddeler bir "ecede şenlendi.
binlerce buyruk birkuç saat içinde ilçenin girişinden Ziya Kuyu 

Bulvarı'na dek heryeri kapladı.
Pazar geçesi partililerin bayraklarıyla caddeleri süslemeleri 

görülmeye değerdi. Bu yarışı herzamanki gibi Refah Partisi 
birincilikle bilirdi. DP ve BBP dışında- tüm siyasi partililer, alanlardan 
yer kapmak için kıyasıya mücadele verdiler.

Bu iğin birinci raundu.
Caddelerin .şenlenmesinden sonra yakında da alanlar şenlenecek. 

Bu kez sokaklar-binlerce broşürlerle dolucuk. Yarışa katılan siyasiler. 
"Benim malım daha güzel, benden buyurun" diyerek yarışta ipi 
göğüslemek için ekor şadedecekler. ,

Bize, "İpi kim göğüsleyecek?" diye soruyorlar.
Bu secimler için birşeyler tahmin etmek o kadar zor ki.
ANAP ve DYP kaynıyor. Dalış dün Devlet Bakanı'nın önünde 

"Seçmenin tercihini deldiniz." diye bağıranlar oldu.
MHP, CHP, BBP ve DP ilk kez seçimlere katılıyorlar. Sağ tabandan 

büyük kopmalar bekleniyor. .27-Mari'ta her görüş yerli yerine 
oturacak.

Solda ise yansa üç parti katılıyor. .
Tablo öylesine karışık ki, seçim totodan hangi partinin çıkacağını 

tahmin etmek hayli güç.
Malını iyi satabilen parti, pazardan payını diğer satıcılardan ilaha 

fazlasıyla alacağı bir gerçek.
önümüzdeki günlerde tahminler daha da netleşecek.
Gemlik'i 21 .yüzyılın başına götürecek başkan, 27 Mart gecesi belli 

olacak. Halkımız, kendini daha çağdaş bir kentte yaşatacak adayı 
mevcutların içinden bulup çıkaracak.

Kadrosuz işbaşına gelecek başkanların başarılı olamayacağı 
bilinen bir gerçek. Bu nedenle siyasi partilerin meclis kadroları çok 
önemli. Tercih sırasında başkanlar kadar, alt kadrolar da dikkatlice 
incelenmeli ve sandığa giderken tercihler bir bütün olarak yapılmalı.

Meclislerde uyuyan, konuşmayan, salt parmak kaldıran kişiler 
yerine, kentin sorunlarını dile getiren adaylar görmek istiyoruz.

Direğe çarpan 
otonun sürücüsü 

öldü
Bürsa’dan .İstanbul'a 

gitmekte olan Ramazan 
Mutlu yönelimindeki 3 İ D 
f89f| plakalı araç, Sıınğipek 
Fabrikası uzerinde yolun 
kavgan olm.r-ı nedeniyle 
elektrik direğine çarptı.
Kazada ağır, yaralanan 

Ramazan Mutlu, Gemlik
Devlet Hastanesi'ne 

kaldırıldı. Buradan Bursa
Devlet Hasianesi'ne 

gönderilen araç sürücüsü, 
tüm çabalara karşın 

kurtarılamayarak yaşamını 
yitirdi.

İF: ül

BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ:'RP Milletvekili Haşan Mezarcı'nın Atatürk'ün annesini' \e kendisine suikast 
düzenleyenler için yaptığı konuşmalar, yurt düzeyinde büyük tepkilere neden oldu. Cuınariçsı günü Atatürk 
Kordonu'nda'toplanan binlerce kişi, Mezarcı'yı kınadı. "Ata'ya uzanan eller kırılacak" şeklinde slogan.attı.'

@ DP İlçe Gençlik ' 
Komısı/onıı Başkanlığımı Ali 
Demir getirildi. •

41 Bazı PTT jeton 
bayilerinin yüksek fiyatla 
satış yapınası tepkilere 
neden Oldu. Yapılan 
şikayet ılzerine iki bayinnt 
orta' boy jetonu i.şoo 
TT dan sattığı saptandı,.

9 Sosyal Yardımlaşma Vakfı, 
> Adem Yavuz adlı özürlüye 
yirmi milyon lira değerinde. ■ 
sakat arabası armağan etti. 
Kaymakam Orhan Işın, 
vakfın 1993 yılında 282 
kişiye yiyecek, 4.^6 hastaya 
ilaç, 200 yoksuI öğrenciye 
yiyecek iv kırtasiye yardımı 
yaptığını söyledi, ç

Bakan Erdem den seçim armağanı

Kapalı Spor Salonu'nun
TEMELİ ATILDI

ADAYLARLA BERABER: Bakan Şükrü Frdeın Kapalı Spor Salonu'nun 
temelini anıklan soma I A I' İki ,\h ı.|-.</ı'ıuiı- v.ıptıgı komilin.ula. 
partilerinin seçim -öncesi birlik Ve beraberliğe büyük ihtiyaç 
duyduğunu söyledi. Erdem, DYP'li Belediye Başkan adaylarıyla hatıra 
l'otoğralı ıckfii'di.
Konu ile ilgili haberi Sayfa 2'de

Parçaladıkları erkeği çuvala koyup gömdüler

■ İlçemiz Kayıkhane mevkiinde, 
hunharca bir cinayete kurban 
-gittiği sanılan parçalanmış 
erkek cesedi bulundu.
Cılklığımı/ hafta Salı günü 
20-25 yaşlarında bir gence ait

ettikten sonra okula dönmekte 
olan Borusân İlköğretim Okulu 
öğrencileri tarafından fark 
edildi.

Deniz kıyısında bir torbaya 
konulmuş vaziyette bulunan 
cesedin başı, ayaklan ve 
gövdesinin kesik olduğu 
belirlendi. Cinayete kurban 
giden gencin kafası, ayakları ve 
gövdesinin muhtemelen başka

gömülü olduğu
bildirildi' Gemlik Deylet 
Hastanesi'nde O RH pozitif kan 
grubuna sahip olduğu 
belirlenen gencin cesedi otopsi 
için Bursa Adli Tıp Kurumu 
Morgiı'na kaldırıldı. Olayla

ilgili soruşturmayı başlatan 
Gemlik Cumhuriyet Savcısı 
Ahmet Görmüş, cesedin diğer 
kısımlarının cesiıli verici e

sövledi.
ğini

bulunmayan cesedin kimlik 
teshili için çalışmalar 
sürdürülüyor. Bu arada 
toprağın 15 santimetre altına 
g öm ü 1 ü olarak b u I u n a n 
cesetteki siyah renkli erkek 
külodu ile bıçak darbeleri 
bulunan pijamanın cinayetin 
aydınlatılmasında, önemli 
ipucu oluşturacağı kaydedildi.
Öte yandan Gemlik Emniyet 

Müdürlüğü ve Jandarma Bölük 
Komutanlığı yetkilileri

aydınlatılabilmesi için olay 
gününden bu yana yakını 
kaybolanların vakit
kaybetmeden kendi 
başvurmalarını istediler.

TAŞI gediğine
ZELİLLER

ATASINA SÖVEN, MİLLETİ BÖLEN;
İSTER ŞERİATÇI OLSUN, İSTERSE LAİK.
ASLA DEĞİLDİR!..
BU VATANA LAYIK,
ZEI.İLLER1 KABUL ETMEZ
MEZARCI DA OJ.SA MEZARLIK 
MEZAR- MAZİDİR, VATANDIR. 
BU TOPRAĞI VATAN YAPAN, ATA'NDIR.
Ölçur ve. Jûtn^efirUerimin, Amazon fBayranu'nı 
en iifi dilelçlerle Içııtfannt.

İNAN TAMER

'.JHI



Türkive demokrasisi geçtiğimiz hafta hiç de 
i sınav veremedi kanısındayım. Milletvekili

gösterilmeksizin ve -sanki- anlam yüklü bir 
telaş içinde oylanıp kaldırıldı. TBMM önünde, 
dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerine 
"tilki tuzağı" kuruldu, iki milletvekili dünyanın 
gözleri önünde neredeyse sille-tokat polis 
otosuna tıkıldı; hatta bir milletvekili de
hakkındaki dosya daha Meclis'ıe 
görüşülmemişken, "nasıl olsa, dokunulmazlığı 
kaldırılmıştır" önyargısıyla evinden alınıp 
götürüldü, sonra yapılan "yanlışhk"(!)

duydum. Adına 
kavram bize, göre

demokrasi"

doğrusu henüz bir arpa boyu yol almış 
sayılmayız. "1946 ruhu"nun mirasçılarının, 
demokrasiyi yalnız kendileri için istedikleri bir 
kez daha açık seçik sırıtıyor. DYP'nin "şahinler" 
kanadından, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı 
susturabilmek için yasa önerisi hazırlayanların 
önderi ve profesör ünvanlı bir milletvekilinin, 
bu konudaki suçu koalisyon ortağının sırtına 
yıkayabilmek için demogojiye sarılması da 
doğrusu ibret vericiydi...

Hemen şunu belirtmeliyim:
Haşan Mezarcı'ya çok kızıyorum, hatta nefret

buçuk, yıldan bu yana, dokunulmazlık 
kalkanının arkasına saklanarak abuk subuk

birde Atatürk'e dilkonuşmasını,
.uzatmasını bağışlayabilmem asla söz konusu 
değildir. Ama bana kalırsa "Türk Devrimi"ni ve 
Atatürk ilkelerini korumak, Mezarcı'yı yirmi, yıl 
içeriye tıkamakla olanaklı değildir.

Bir yandan Mezarcı'ya bağırıp çağırıp 
küfredeceksin, bir yandan da ilçe milli eğitim 
müdürlüğüne "bayan meslekdaşlarının elini 
sıkmayan" tarikat erbabını getireceksin...

Bir yandan Mezarcı'nın dokunulmazlığını 
kaldıracaksın, ama bir yandan da din derslerini 
zorunlu kılacak, anadolu lisesine "laiklik" 
konusunu müfredat dışı tutan din ve ahlak 
dersi öğretmeni atayacaksın...

Bir yandan Mezarcı'yı RP'ye alılan taşların 
mancınığı gibi kullanacaksın, bir yandan da 
sırlını tarikatlara dayıyarak oy goygoyculuğu

'dini siyasete alet etmeapacak,
lakkını tekelinde tutmaya kalkışacaksın... .
Olmaz böyle şey! Kaldi ki. Türk Devrimi'nin

Harun Kolçak, 
Seçil Kara, 
için geliyor

. Siroz haftalığına yakalari vex 
iyileşebilmesi için biran önce 
yurtdjşinda karaciğer nakli ameliyatı 
olması gereken 13 yaşındaki Seçil Kara 
için yardı kampanyası tüm hızıyla ■ 
devam ederken; toplanan paraların 
yetersiz olması nedeniyle, çeşitli ? 
kuruluşlar harekete geçti; : <■

Bursa Marmara Radyo tarafından 
organizasyonu yapılacak: olan konser 
Seçil Kara içinîşon umut durumunda. 
Baba İbrahim kara; Gemlik İş Bankasi 
Şubesinde açılan 42Ş350 nolu hesapta 
toplanan paraların oldukça yetersiz 
olduğunu A bildirerek, Marmara 
Radyosu'nuh düzenlediği konserin son 
şansları öldüğünü vurguladı,

Marmara Radyo yetkilileri yaptıkları 
açıklamada, 15 Mart T994 günü saat 
17.00'de Bursa Atatürk Kâpâlı'Sjior. 
Şalonu'ndâ düzenlenecek olan konsere * 
ünlü pop sanatçısı Harun Kolçak'ıh yanı 
sıra çok sayıda yerel sanatçının 
çıkacağını söylediler. ” 
/Konserin, biletlpri Radyo Marmara 

stüdyosundan ye,Gemlik'teki gazete 
bayilerinden s^ışa çıkarıldı.,. ? ,

r

Bursa- Valiliği'nce 18 Ekim 1993 
tarihinde şikayet üzerine kapatılan cezası 
verilmesine rağmen, faaliyete devam 
eden Cihatlı köyü girişindeki kireç 
ocakları köylüleri çileden çıkartıyor.

Gemlik Cihatlı köyü Liverya mevkiinde 
bulunan ve daha önce de Gemlik 
kaymakamlığınca geçici süreyle kapatma 
cezası alan kireç ocakları, lastik ve 
benzeri maddeler yakılmak suretiyle 
çevre kirliliğine yolaçtığı gerekçesiyle 
Bursa Valiliği ve Sağlık Grup Başkanlığı 
tarafından 18 Ekim 1993 tarihinde 508 
sayılı gayrisıhhi müesseseler yönetmeliği 
uyarınca kapatma cezası almasına 
rağmen, ocakların bir türlü 
kapatılmadığını söyledi.Murat Kaptan, 
kireç ocaklarının çevresinde bin ağaç 
zeytinliği olduğunu ancak, kireçlerin 
yakılmasında kullanılan lastik dumanları 
nedeniyle her geçen yıl zeytinde ürünün 
azaldığını söyledi. Kaptan, Geçen yıl 5 
ton bu yıl 2.5 ton zeytin alabildim. Buraya 
gelen yetkililer, profesörler, kireç 
ocaklarında yakılan lastiklerin sağlığa ve 
çevreye zararlı olduğuna dair raporlar 
tutmasına rağmen, bir türlü kapatılmadı.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

YIL: 21 SAYI: 1003 
Fiyatı: 3.000 TL. 

Sahibi ve Sorumlu Müdür: KADRİ GÜLER 
Haber Müdürü: Cemal KIRGIZ 

İdare Merkezi: Gazhane Cad. No:53/A 
Tel: 51 47 97 GEMLİK

Basıldığı Yer:
KÖRFEZ OFSET

Gazhane Cad. No:53/A Tel: 513 17 97

KÖŞEMDEN ,
Yılmaz Akkılıç

Demokrasi topallar
ve Atatürk'ün göstermelik yasal düzenlemeler 
ve sıkışınca bir ya da birkaç kişiyi feda ederek 
korunabileceğine de inanıyorum. 1950'den bu 
yana ikdidar uğruna ödün vere vere bu hallere 
düşürdüğüm laik rejim, Atatürk'e hakaret ettiği 
gerekçesiyle Mezarcı'yı ve onun gibileri hapse 
tıkamakla kurtarılmaz.

Mezarcı ve o gibiler, bataklıkta üreyen 
sivrisineklerden farksızdırlar. Bataklığı 
kurutmadıkça, dini 
kullanmaktan vez Batı'nın
yüzyıllar boyu savaşım vererek ekle ettiği "laik"

Mezarcı'yı demir parmaklıklar arkasına 
atmanın bir yararı olmaz. Bu siyaset anlayışıyla 
bu bataklıktan, binlerce yeni Mezarcı'nın 
üremesini önleyemeyiz!

Önce şu sorunun içtenlikle
verilmelidinTürk Devrimi'ne, Atatürk'e, insan 

devletine, siz ey Mezarcı'nın dokunulmazlığını 
kaldıranlar, siz inanıyor musunuz gerçekten?..

DEP'liler olayına gelince: Yukarıda da 
değindiğim üzere, eğer "söylem" ile "eylem" 
arasında bir ayrım gözetmiyorsak ve eğer 
milletvekilini TBMM içinde veya dışında 
söylediklerinden dolayı dokunulmazlığından 
arındırıp polisin hoyratlığına te-sli-m» 
edebiliyorşak, biz, "Güneydoğu sorunu"nu 
kolay çözümleyenleyiz.

Terör elbette lânetlenmelidir, terörle ilişki 
asla bağışlapmamalıdır. Bu doğru! Ne var ki, 
Türkiye'nin kanayan yarası; sadece 
Genelkurmayın önlem ve önerileriyle 
sağaltılacak gibi görünmüyor.

'şiddef'le bastırmaTBMM,
yolunu benimsememelidir. TBMM; sorunun 
barışçı ve demokratik yollarla 
çözümlenebilmesi için de çaba göstermek 

DEP'lizorundadır.
milletvekillerinin "şöylem"lerinden ötürü suçlu 
sayılarak dokunulmazlıklarının kaldırılması 
doğrultusunda yoğunlaşmıştır.

Erdal İnönü'nün komisyonda yazdığı "karşı 
oy gerekçesi", aslında Türkiye demokrasisinin 
şaşmaz kuralı olmalıydı.

Evet, DEP'lilerin söylemlerine hiç, ama hiç 
katılmayabilirsiniz. Örneğin ben katılmıyorum. 
Ancak bu, onların susturma istemlerini "haklı" 
kılmaz.

Demokraşi topallar, ayıplanırız...

Cihadı Köyü halkı isyan ediyor

"Kireç ocaklarını kim kapatacak"
Çevre konusuna duyarlı olduğunu 

savunan Murat Kaptan, zeytin ağaçlarının 
simsiyah olmasının ve havayı kapkara 
dumanların kaplamasının kendini 
üzdüğünü bildirerek, kireç ocaklarının 
biran önce köyden daha uzaklara 
taşınmasını istedi. Konuyla ilgili olarak 
görüştüğümüz Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın, valiliği kapatma cezasına 
rağmen, kireç ocaklarının faaliyetlere 
devam ettiğinin saptandığını, ancak 
Hıfzısıhha Kurulu'nun raporu uyarınca 3 
aylık süre verildiğini belirterek, Üç aylık 
süre doldu. Kendilerini son kez uyardık, 
daha önce belirlenen köyün daha 
uzağındaki Dereiçi mevkiine bu hafta 
içinde taşınacaklar. Kanunları kimseye 
çiğnetmeyiz diye konuştu

BAŞSAĞLIĞI
Değerli Arkadaşım, Yâzlık-kışlık ev komşum 

Haşan Oktay'ın güleç yüzlü, sevecen, 
_____________hatırnaz eşi_____________

MUCELLA 
OKTAY

Genç yaşta trafik canavarına kurban oldu. 
Merhumeye Allah'tan rahmet, 

Oktay Sert, Demiriz Ailelerine sabırlar dileriz.

İNAN TAMER
GÜLŞEN TAMER

| Bakan Şükrü Erdem'in Gemlik'e armağanı

Kapalı Spor
Salonu'nun temeli

ATILDI
Spordan Sorumlu Devlet Bakanı DYP Bursa 

Milletvekili Şükrü Erdem Gemlik'e gelerek, 1996 
yılında bitirilmesi planlanan Kapalı Spor 
Salonu'nun temelini attı?
Gemlik eski Orhangazi Caddesi'nde ilçe top 

sahası yanında yapılması planlanan kapalı spor, 
salonunun temel atma töreninde konuşma yapan 
Bakan .Erdem, 2-3 bin nüfuslu beldelerde dahi 
spor salonu bulunmasına rağmen 70 bin nüfuslu 
emlik'te, böyle' bir spor kompleksinin 
olmamasının kendilerini üzdüğünü belirterek, 
Ne acı ki bu Bursa'da sporun geri kaldığını 

bütçemize rağmen Gemlik'e böyle bir 
organizasyonu kazandıracağız dedi.

Bakan Şükrü Erdem, bin 500 seyirci kapasiteli 
kapalı spor salonunun 6850 metrekare alana 
»yapılacağın? söyledi? 18 milyar lira- keşif bedelle 4» 
Şubat 1994'te ihalesi yapılan spor salonu için 8.5 
milyar lira ödenek ayrıldığını anlatan Erdem, 
uluslararası standartlarda yapılacak olan kapalı 
spor salonunun çok yönlü olacağını ifade elti. 
Erdem, spor salonunda oyun, antreman, 
kondüsyon salonları ve tribünün yanı şıra 
soyunma odaları, antrenör odaları, hakem

DSP Gemlik
iddialı 

DSP Gemlik İlçe Örgütü yaptıklan basın toplantısıyla oldukça 
iddialı olduklarını belirterek, Gemlik'te belediyeciliği 
yapabilecek en iyi kadroya sahip olduklarını vurguladılar.
Önceki gece parti binasında yapılan başın toplantısında 
adayları tanıtan ilçe başkanı Kemal Yeşildal, Belediye Başkanı. 
İl Genel ve Belediye Meclis adaylarının halkın çeşitli 
kesimlerinden seçildiğini vurgulayarak, Gemlik'in şoııınl.ııau 
bilen, sorunlarına duyarlı, genç, lıaşanlı, çağdaş ve dinamik bir

belirtti
Yeşildal. Gemlik'in dışında seçimlere sade ve K Kumia'da 
gireceklerini bildirerek. K Kumia'da başkan adayLuııım 
İbrahim Yetim olduğunu söyledi. Yeşildal. Gerek Gemlik, 
gerekse K.Kunüa’da hedeflediğimiz belediyeleri almak için 
seçim startını vermiş durumdayız clıvv konuştu. .

. Gemlik Belediye Beaskan adayı Eczaçı'Serdar J&dinili de. 
DSP'riîn, halkîfr özlemini çekriğf gerçekçi bir'pârfi olduğunu 
savunarak, Arayışa giden seçmen kitleleri, bugün kimin ne 
olduğunu anlamışlardır. Türkiye'nin ye yerel yönetimlerin 
sorunlarını çözecek tek parti, etkili, plan ve projeleriyle 
DSP'dir. Ne ANAP, ne DYP, ne RP ne de diğer partililer bizim 
yapabileceğimiz hizmetleri yapamaz. Atatürk ilke ve 
inkılaplarına bağlı, 21.nci yüzyılın çağdaş partisi 
konumundayız. Gemlik'te bize şans vermeyenlere halkımız 
kutsal oylarıyla 27 Mart'ta cevap verecektir dedi.

odaları, eğitim salonu, dinlenme salonu, 
kütüphane, sauna ve sağlık merkezi!
bulunacağını bildirdi.

Daha sonra kapalı spor salonunun temelini atan I 
Şükrü Erdem, DYP ilçe binasına giderek, I 
partililerle bir süre sohbet elti. Erdem, basında I 
Şükrü Erdem Bursa'da seçim riskini aldı şeklinde I 
haberler çıktığını hatırlatarak. Ben niye bu riski I 
almayayım, kendimde bu cesareti görüyorum. I 
Bursa'da merkez ilçelerde, Gemlik'te ve I 
beldelerde seçimleri birlik ve beraberlik içinde I 
alacağıma inanıyorum dedi. .

ANAP'ın 1991'dc kendilerinden daha iyi biri 
durumda iken, hükümeti yüzde 0'büyüme iler 
bırakıp kaçtığını anlatan Erdem, şu anda büyüme j 
hızının yüzde 8 olduğunu söyledi. Erdem, parti id I 
çekişmelere de değinerek, partililerden ufaH 
hesaplar için birbirlerini kırmamalarını istedi. 1 
•Dnha«®nra Şükrü Erdem'e ilçe başkanı-Yüksdıl 
Yıldırım tarafından Hasanağa Gençlik kampının] 
Uludağ Üniversiıesi'ne bağlı yüksekokul olması I 
isteği iletildi. Erdem, bu teklifi inceleyeceklerini I 
bildirerek, yüksekokul için girişimlerdi

Armutlu'da silah zoruyla 
taksiye el koydular

Acemi gaspçılar 
şarampole

Yalova'dan Armutlu Erdilli Tesislerine! 
gitmek üzere b iri k'P' ticari taksinin şoförü) 
lsma:ı Samn ı (40) Armutlu yakınlarından 

ah zoru ile araçtan indiren ve û>- -laeKil 

nakit pam. ncılar Mınasti'j 

mevknnoc üu..û.u 
sonucu v^Vandıiar I

alarmca Ya üv<>
a günü saat û3.u<

• “lAa n'ıltal

Armutlu mevkiine gemice, şoförü silah 
zoruyla arac‘3n inri'rrl:l°r nı1’?

bulunan 360 bin lirayı da alan şahıslar. 
Gemlik yönüne doğru nareket ettiler.

Armutlu Jandarmasının olayı Gemlik'e 
bildirmesiyle harekete geçen Emniyet 
Mûdürlüğû'ne bağlı ekipler, 34 M 0163 
plakalı aracı kullanan gaspçıların peşine 
düştü. Manastır mevkiine geldiklerinde 
direksiyon hakimiyetini kaybeden şahıslar 
aracı şarampole yuvarladılar. Bunun 
üzerine polis gaspçıları yakaladı. 
Gaspçılardan Şahin Güler (20), arkadaşı 
Erdoğan Turhan'ın olayla bir ilgisi 
olmadığını söylerken, arkadaşının 
kendisiyle gezmek amacıyla geldiği 
doğrultusunda ifade verdi. Gaspçıların 
üzerinde yapılan aramada, 9 m. çapında 
Baretta marka bir silahla, kuru sıkı atan 
oyuncak bir silah ele geçirildi.

İV' ’ ■ ■ • ~ l‘‘* - -

NÖBETÇİ ECZANELER
8 Mart 1994 Salı Afşar

9 Mart 1994 Çarşamba Saral

»10 Mart Jgy4 Perşembe Çağlar

11 Mart 1994 Gama , . ■ Bayer

12 Mart 1994 Cumartesi r
13 Mart 1994 Pazar Merkez

14 Mart 1994 Pazartesi Çağlar

15 Mart 1994 Salı Gemlik

4*-
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İftar
I yemekleri 

devam 
ediyor...

■Ramazan ayı içerisinef
■eşitli kurum, kuruluş vı

yerilmesi geleneksel hale

{yemeklerinden 
Gemlik Ticaret 
[Odası verdi.

birini de

İGemlik Sünğipek İşletmesi

ve Kaymakam Orhan Işın, 
[Emniyet Müdürü Üzeyir 
[Ergüven, Jandarma Bölük 
Komutanı Mehmet Aydın 
siyasi partilerin temsilcileri

I ile işadamlarının da 
{'katıldığı iftar yemeğinde 
[Gemlik sorunlarını da 
[konuşuldu.
t Bol çeşitli bir sıfrada hem 
yemek yiyen, hem de 
ilçenin sorunları ve bu 
sorunların halledilmesi

gereken çalışmaları tartışan
konuklar. bir
ortamda geçen tartışmadan 

-sonra ilçenin en iyi 
hizmetlere kavuşabilmesi 
amacıyla ortak çalışma 
kararı aldılar.
Geçtiğimiz hafta TÜGSAŞ 

Genel Müdürlüğü de iftar 
yemeği düzenlemişti.

Trolcular 
kaçamadı

Gemlik Su Ürünleri Kontrol 
ekiplerinin Körfez'de yaptığı 
kontrollerde kaçak avlanan 
Adil Gündoğdu'ya ait Tufan- 
2 adlı balık teknesini trolle, 
avlanırken tesbit etti.
Kontrol ekiplerini faik eden 

balıkçı teknesi kaçmaya;, 
çalıştıysa da Fıstıklı 
iskelesinde yakayı ele verdi. 
Önceki gece saat 03.00'de 
meydana gelen olayda, 
kapaklan denizde bırakarak 
kaçan Adil Gündoğdu ye 
tayfası Fıstıklı iskelesinde 
trol halatları ve ağlarıyla 
yakayı ele verdi!
Armutlu Jandarmasıyla 
ortak olarak yapılan kontrol 
sonucu, tekne sahibi Adil 
Gündoğdu, bir süre Armutlu 
Jandarmasında gözaltında 
tutulmasına rağmen,; 
savcılığa sevk edilmek üzere 
serbest bırakıldı. Olayla ilgili 
soruşturma devam ediyor.

Doğum yapamayan 
koyun ameliyatla 

kurtarıldı
I Doğum yapamayan ve sağlık 
durumu gittikçe kötüleşen 
Abdullah Genç'e ait koyun, 
Gçmlik İlçe Tarım Müdürlüğü 
Veteriner ekiplerince 
ameliyatla kurtarıldı.
Veteriner Müdüriüğü'nde 

Veteriner Doktor Leyla 
Demire), Nilgün Tozun ve 
Nihal Gülseren tarafından 
gerçekleştirilen sezeryan 
ameliyatında karnında 3 gün 
önce ölmüş. yavrusu 
ameliyatla çıkartılarak alınan 
koyun başırıh ameliyat 
sonrasında sağlığına kavuştu. 
Koyunun sahibi Abdullah 

Genç, Fevziye köyünde 
koyunutıun 3 gün önce 
doğum yapması gerektiğini 
belirterek, bir türlü 
gerçekleşmeyen doğum 
yüzünden fenalaştığını ve 
çareyi veterinerliğe getirmekte 
bulduğunu söyledi. 
Veteriner Müdürlüğü 

yetkilileri, bu tip doğumların 
daha önce de yapıldığını 
kaydettiler.

< 'V • ;6 V ; ‘ ,1 'M'" i'.'-',. -

ANAP Gençlik Komisyonu Başkanı Dinç'ten öneri:

Yeşilay Derneği
kurulsun II

["““"T] ANAP Gençlik Komisyonu Başkanı Dinç, 
Z gençlerin kendilerini hemen alkol, sigara ve

I V uyuşturucu batağının içine attığını bunu 
t—:---- I engellemek amacıyla bu alışkanlıkların
kötülüklerini anlatabilecek bir derneğin kurulmasının 
şart olduğunu vurguladı.

Komisyonu Başkanı ve 
Belediye Meclis üyeliği 3.sıra 
adayı Mehmet Dinç, Gemlik'e 
bir Yeşilay Derneği kurulması 
gerektiğini söyledi. Son yıllarda 
iyice artan uyuşturucu, alkol ve 
sigara. alışkanlığının

önlenebilmesi amacıyla 
çalışmalar yaparak derneğin, 
Gemlik gençliğini kötü

tutacağına inandığını belirtti.
Dinç, konu ile ilgili yaptığı 

açıklamada büyük bir boşluk

SHP ıı hanımlardan 
erzak yardımı

Aysel Nişikli, ihtiyaç sahiplerinin

✓
 /Ayoeı inişikiI/ıı ıııyuç.öuı ıı 

yerinde tesbit edildiğini 
vurgulayarak, yardımlavurgulayarak, yardımların SHP'li

1------- kadın komisyonu üyeleri tarafından
karşılandığını açıkladı.
SHP Gemlik Kadınlar 

Komisyonu, Ramazan ayı
nedeniyle ilçedeki 
yardıma muhtaç 
erzak dağıttı.
Önceki gün

150 fakir ve 
vatandaşa

SHP
binasında yapılan yardım 
töreninde 150 fakir vatandaşa, 
!T tesit yiyecek, temizlik 

I malzemesi ve giyecek dağıtan 
kadınlar komisyonu başkanı

SON NOKTA
Cemal Kırgız

Aysel Nişikli, SHP'li- kadınlar 
olarak yardımların Ramazan 
ayı sonrasında da devam 
edeceğini söyledi.-

sahiplerinin yerinde tesbit 
edildiğini, vurgulayarak, 
yardımların SHP'li kadın 
komisyonu üyeleri tarafından 
karşılandığını açıkladı.

Gazi İlköğretim Okulu öğrencileri 
Balıkhane'yi gezdi

"Bu pisliği kim önleyecek
jcıııiık ' ı/i İlköğretim Okulu 2 T \v2 I 1 -mili ogrencılc l'.ısııkı 

...ulu ders anıiıcıyla geldiklvıı I - . aide şaşi

Öğretmenleri Zekeriya Alacabey ve Vildan Canal ile birlikle deniz 
ı.ı.şıil.ıı mı incelemek üzere Gemlik Balıkhaline gelen minik öğrenciler, 
pis deniz ve .ıgiı koku karşısında şaşkına dönerek, öğretmenlerine biran 
• -m e geri dönmek için baskı yaptılar.
Öğrenciler, Bu deniz yazında böyle olur mu? Yoksa bu yaz 

çözemeyecek miyiz? Pisliği .kim önleyecek? diyerek yetkililere biran önce 
denizi ve balıkhalini temizlemeye davet ettiler.

kendilerini hemen alkol, sigara 
ve uyuşturucu batağının içine 
altığını bunu engellemek 
amacıyla bu alışkanlıkların 
kötülüklerini anlatabilecek bir 
derneğin kurulmasının şart 
olduğunu vurguladı.

DYP'Iİ
hanımlar 
hayat 
kurtardı
DYP Kadın Komisyonu, kalp 

hastası olan 9 yaşındaki Özgür 
Koç'u ameliyat ettirdi.
Gemlik Ata mahallesinde oturan 

İsmet Koç'un 3 çocuğundan biri 
olan Özgür Koç'un ameliyatını 
üstleneceklerine dair söz 
verdiklerini belirten Kadın 
Komisyonu Başkanı Sevim 
Koçdemir, Bursa Tıp 
Faküllesi'nde gerçekleştirilen 
ameliyatın başarılı geçtiğini ve 
küçük Özgür'ün sağlığına 
kavuştuğunu söyledi.

• Sevim Koçdemir. verdikleri 
sözü tutmanın mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade ederek. DYP 
Gemlik Kadın Komisyonu olarak 
ilçemizde yaşayan tüm yardıma 
ınuhtaç inşanları 11 denline 
derman olmaya çalışacağım.. > 
söz veriyoruz. DYP verdiği

Geçtiğimiz hafta geçıuiy ■■ de 
ameliyatı sonrası sağlığına 
kavuşan Özgür Koç'un babası 
İsmet Koç. çocuğunun ameliyatı 
için varır» yoğunu sattığını 
belirterek, kurtarılmasına 
yardımcı olan tüm DYP'lilere 
teşekkür etti.

Marmara'nın incisi,
Gemlik'in sesi
KÖRFEZ FM

106.6 MgHz

Müzil<i
fırtınası

Darbe söylentileri ve 
”Veled-i zina”

SHP Genel- Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat 
Karayalçın'ın, hassas bir konuda endişelerini belirterek "birileri 
rejime ara vermek isliyor" diye konuşması, zaten kaygan olan 
politika zeminimizi daha da karıştırdı.

Türkiye'ye bir darbe daha gelir mi? Gemlez mi? Gelirse 
mevcut ekonomik ve sosyal türümümüzü düzeltir mi? 
Düzeltmez mi?

bu konularda yaklaşık 10 gündür Medya'da epey yazıldı 
çizildi. Ben en güzel yanıtı 12 Eylül 1980 ihtilalinin 

i getirdiklerinin yanıtlayacağını umuyorum 12 Eylül 1993 tarihli 
Cumhuriyet Gazetisi'nden kesip sakladığım bir yazıya göre 
1980 ihtilalinin millete, basma ve demokrasimize getirdikleri 
sunlar:

650 bin kişi gözaltına alındı. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi.
Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı.
7 bin kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası 

verildi. Haklarında idam cezası verilenlerden 49'u asıldı.
İdam edilmeleri istenen 259 kişinin dosyası Meclis'e 

gönderildi.
71 bin kişi TCK'nin 141, 142 ve 163. maddelerinden 

yargılandı.
98 bin 404 kişi "örgüt üyesi" olmak suçundan yargılandı.
388 bir kişiye pasaport verilmedi. 30 bin kişi sakıncalı olduğu 

için işten atıldı 14 bin kişi "vatandaşlıktan" çıkarıldı.
30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurdışında yaşamaya başladı.
3.00 kişi kuşkulu şekilde öldü. 171 kişinin işkence ile öldüğü 

belgelerle kanıtlandı. 14 kişi de cezaevlerindeki uygulamaları 
protesto etmek için yaptıkları "açlık grevleri" sonucu yaşamını

937 film sakıncalı bulundğu gerekçesiyle yasaklandı.
23 bin 667 derneğin faaliyeti durduruldu.
3 bin 854 öğretmen, 120 üniversitede görevli öğretim üyesi. 

47 hakimin işine son verildi.
7 bin 233 devlet görevlisi bölgeleri dışına sürüldü.
Halkın "Hayır" demesinin yasak olduğu anayasa oylaması 

sonucu 12 Eylül'ü yapanlara ömür boyu dokunulmazlık 
tanındı.

Atatürk'ün kurduğu CHP ile birlikte çok sayıda siyasi parti 
kapatıldı. Liderleri ve yöneticileri yasal işlem gördü.

Yine Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih 
Kurumu kapatıldı.

12 Eylül 1980 sonrası gazetecilere verilen hapis cezasının 
toplamı 3 bin 315 yıl 6 ay..

Getirilen yasaklar sonucu İstanbul'da yayımlanan gazetelerin 
çıkmadıkları gün sayısı 300.

13 büyük gazete için açılan dava sayısı ’
Gazetecilere islenen hapis cezai.timin toplamı i bin yıl.

Saldırıya uğrayan gazeteci 300 Silahla •itlüri'1 •

Haklarında tazminat <la 2 11.
gazetecilerden islenen tazminat miktarı 12 ınılyuı S-ı8 milyon

Sakıncalı olduğu gerekçesiyle imha edilen gazete, dergi ve 
kitap 39 ton.

Ne kadar ürkütücü değil mi?
Bu sadece 12 Eylül 1980 sonrasında yaşananlar, iyisiyle 

kötüsüyle 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971 darbe ve muhtıraları 
ile sonuçlarının bundan farkı yok gibi. .

Şimdi kafamızı ellerimizin arasına alıp düşünmek gerekir.
Darbesiz, kesintisiz demokrasi her zaman güzel...
Yine Cumhuriyette Ahmet Taner Kışlalı'nın dediği gibi 

"Darbe, üzerinde tartışmakla gelmez! Ona ortam hazırlayan 
koşulların oluşumuna göz yummakla gelir!"

■ Yaklaşık 10 gündür gündemimizi değiştiren bir- başka 
konuda, "Meczup" RP eski İstanbul,yeni bağımsız milletvekili 
Haşan Mezarcı'nın TBMM'ye verdiği önerge ve Mustafa Kemal 
Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım hakkında sarfettiği çirkin 
sözler oldu.

Mezarcı'nın, 11 arkadaşıyla birlikte verdiği önerge hakkında 
konuşmak gereksiz, bu ve bunun gibi örümcek kafalılar, 
kendileri gibi geri zekalılar tarafından o meclis'e gönderildi. 
Üstelik önergeleri diğer sağduyulu milletvekillerinden geri 
dönerdi.

Ancak, ulu önderimizin "Veled-i Zina" olduğunu ve annesinin 
Genelev kadını olduğunu iddia etmesi bardağı taşıran son 
damla oldu.

Haşan Mezarcı bü sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarını inandıramadı, ancak kendi masum ve zavallı 
annesinin öyle oluduğuna tüm Türkiye spor sahalarında, 
kahvehanelerde, evlerde, mitinglerde, toplantılarda söve söve 
inanmaya başladı.

Üstelik, kendi, annesini bile reddeden, gecekondularda 
yaşamaya lerkeden, ilaç ve yiyecek parası için konu 
komşusunun eline düşüren Mezarcı'nın, bu yediği haltlar 
bilinmeden.

Her halde bir anne için en acı şey, şerefsiz bir evlat yüzünden 
küfür yenmesi olsa gerek. Hem de milyonlarca kişiden...
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Tüm Gemlik Halkının,

r I

I

uyc ve

Ramazan Bayramını 
kutlar, sağlık ve 

mutluluklar dileriz.

İ SKA Gemlik 
I Yönetim Ku

İlçe

Tüm Gemlik Halkının 
Ramazan Bayramı nı 

kutlar, sağlık ve 
esenlikler dileriz.

Gemlik DYP İlçe Başkanlığı i

Seçile 
yardım 

kampanyası 
devam 
ediyor. 

İş Bankası 
Gemlik Şubesi 

423 350 
nolu hesaba, 
yardımda 

bulundunuz 
mu? 
SEÇİL 

yardımlarınızla 
yaşayacak!

KONGREYE DAVEİ
AZOT SANAYİ ÇALIŞANLARI ÇOCUK BAKIMEVİ \ 

KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ 
BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 19.Mart 199ı günıiI 
;aat 14.00'deGemlik Gübre Sanayi Site Gazinosu Oturma Salonu'nda I 
'apılacaktır.
' Çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı bir hafta sonra. 26 I 
dan 1994 günü .aynı yer ve saatte yapılacaktır. '

Tüm üyelerimize duvurukir. •' YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

Denetim Kurulu raporlarının okunması.' 
Raporların tartışılması..
Yöhetjlıı Kurulu'nun aklanma'sı;

Değerli Gemlikliler'in, 
dost ve müşterilerimizin 
Ramazan Bayramını 
kutlar, sağlık ve 
mutluluklar dileriz.

N9HKSTİBEIR
I^TEE

Rezervasyon: 
513 21 46

Dost ue müşterilerimizin 
Ramazan Bayramını 

kutlar, sağlık ue 
mutluluklar dileriz.

En iyi dileklerimle dost ve 

müşterilerimin mübarek 

Ramazan Bayramlarını kutlar, 

.daha nice sağlıklı bayramlar 

geçirmelerini dilerim.
-----—

Emir Doğru 
DOĞDU NAKLİYAT

UZUNLAR 
KOLL.ŞTİ. 

Gazhane Cad. 
Tel: 313 12 95

Eri iyi dileklerimizle : 
üyelerimizin ve halkımızın 

mübarek Ramazan 
Bayramlarını kutlar, 

daha nice sağlıklı ve mutlu 
bayramlar geçirmelerini 

dileriz.

GEMLİK ŞOFÖRLER ve 
OTOMOBİLCİLER ODASI 

yönetim kurulu



DSP

Gemlikli hemşehrilerimizin 

Ramazan Bayramı nı kullar, 
sağlık ve mutluluklar dileriz,/ CHP

SAYFA-5

^ûm Cjemtitdi 
fıemş e kriterimizin üye 

ve detegeterimizin 
Ramazan ‘Bayramını 

kuttan, sağtıkve 
muttutuktar diteriz.

CHP İlçe Yönetim Kurulu
■ - -I

DSP İlçe, Yönetim Kurulu ,,, ^



• Evlenme
• Nişan

w

Tel.: 513 10 71 Hükümet Konağı karşısı-GEMLİK
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Doa|Wmü$terileritnizin bayramını kutlar, sağlık vc : WÜulükîar dileriz.'
Kalite, Güvence deyince, 
akla EMRE KUNDURA gejlr. 
Gelin görür^^ûvenln.'.

O st?e hep güveniyor.EMRE KUNDURABiz, Pazar Cad. No:l Gemlik’teyiz.Gayrimenkullerin Açık Artırma İlânıGEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN■ Dosya No:992/12T1
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı;
1. Gemlik tapu sicilinin Pafta 31, Parsel 5482'de kayıtlı Küçük Kumla köyü 

yalı mevkiinde kain 312.66 m2 miktarındaki B. Blok(9) nolu zemin kattaki 
garaj vasfındaki taşınmazın tuğlaları örülmüş sıvası, elektrik ve suyunun 
yapılmamış olup inşaatın % 50 nişbetinde tamamlanmış durumu • 
taşınmaz bilirkişi tarafından 25.000,000 TL. kıymet takdir edilmiştir.
2. Gemlik tapu sicilinin Pafta 31, Parsel 5482'de kayıtlı Küçük Kumla köyü 

yalı mevkiinde kain 312.86 m2. miktarındaki arsa üzerine inşaa edilen 
taşınmaz 1. sıradaki taşınmazla aynı vaziyette olup taşınmaz bilirkişi 
tarafından 25.000.000 TL. kıymet takdir edilmiştir.
3. Gemlik Balıkpazarı mahallesi 2.nolu caddede kain 1313.96 m2 

miktarındaki C. Blok (13) bağımsız bölüm nolu 42/4578 arsa paylı zemin 
kattaki dükkanın kullanılır durumda olup bilirkişi tarafından 40.000.000 TL. 
kıymet takdir edilmiştir. Taşınmazlar açık ârtırma suretiyle satışa 
çıkarılmıştır.
SATIŞ ŞARTLARI

14.20

14.30 ila 14.50,

15.00 ile 15.20

Tekniği ile Renkli Baskı

1; Sıradaki taşınmaz 11.4.1994 Pazartesi günü saat 
atasında,
2. Sıradaki taşınmaz 11.4.1994 Pazartesi günü saat 

arasında,

14.00 ile

Bayramını

mutluluklar
dileriz.

■M
3. Sıradaki taşınmaz 11.4.1994 Pazartesi günü-saat . .. . ___

arasında, Gemlik İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu 
artırmada, tahmin edilen kıymetin % 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa 
alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile İhale olunur. 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
şartıyle 21.4.1994 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatlerde 21.4.1994 
günü ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde 
edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere 
artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. 
Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ıpı 
bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından 
fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını 
geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
4. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nişbetinde 

pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu
Vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü 
geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellalmiye resmi ihale pulu, tapu harç ve 
masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. KDV alıcıya 
aittir.
5. ipotek.şahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki 

haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu 
sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
6. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin 

feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale 
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden 
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme 
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
7. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 

olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş 

sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1992/1211 sayılı dosya 
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur,

Llt/e Çay Bahçesi

• Özel günleriniz için 
Rezervasyonlarımız 
başladı.

Dost ve 
müşterilerimizin 

bayramını kutlar 
sağlık ve 

mutluluklar dileriz

Gemlikliler’in
ve

üyelerimizin 
Ramazan

Gemlikte ilk kez Ofset

• Seçim Afişi, 
• Broşür, t El İlanı, 

• Poster, • Takvim
• Dergi, • Kitap, 
• Matbu Evrak...

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

_ _ _ _ _ _ _ TEL: 513 1797



ARTIK VAKİT 
/ GELDİ

CEMAL AYDIN
AYBEY1
Mima r

‘Tüm ÇemR^allçınm 
Ramazan ‘Bayramını fatfanm.

/İçinizden biriyim. En doğruya, en güzele, kardeşçe elele 
beraber yürümek için desteğinizi istiyorum ve diyorum ki;

"PARTİZANLIĞIN, YOLSUZLUĞUN, 
İSRAFIN OLMADIĞI, 

ADİL ve YAYGIN HİZMETİN 
HER YERE ULAŞTIĞI BİR BELEDİYE."

“BU SEFER REFAH”
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Demokrat Parti 
Belediye 

Başkan Adayı

* Ulke yönetimi siyasi karanlık gerektirir. DemokraLParti bu kararlılığa sahmtiı
• Türkiye'de siyasi kadrolara olan güven azalmıştır. Bu güveni Demokrat Parti 

sağlapıaya ş&z z^r^or^ '
• İç politikadan, dış politikaya, ekonomiden sosyal hayata kadar uzanan her alanda geriye 

aofâuşön Demo&iiP&ı^ndiy^âtoS. VyS1 w
• Demokrat Parti geleceğe ümitle ve kararlılıkla bakmaktadır.
• Değişim, hem de esaslı veköklü bir değişim. Demokrat Partisi'nin hedefidir.
• Türkiye'de ekonomik ve siyasi hayatındaki köhne ve paslı kilitleri Demokrat Parti 

açacaktır.
• Demokrat Parti ile yeni bir tarih yaşamaya başlayacağız. Ümit ediyor ve inanıyoruz ki 

bu yeni tarih, Türkiye için yeni bir yükselme devrine sahip olacaktır.
• Demokrat Partinin hedefi, hem müreffeh ve mutlu bir ülke hem de demokratik ve güçlü 

bir ülke oluşturmaktır.
• Türkiye'de siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik hedefleri gerçekleştirebilecek kabiliyet, 

cesaret, dinamizm ve gelişme ufkuna sahip herkesiDemokrat Partisi çatısı altına 
çağırıyoruz. * " f

• Türkiye'yi her yönden ileri götürmek eskiden olduğu gibi Demokrat Parti'nin 
görevidir. Demokrat Parti yirurbu göretfe cam ile kanı ile sahip olacaktır.

+Amacımız kendimizden değil, milletimizin dertlerinden ve özlemlerinden bahsettirmek 
ve bunları hak yoluna sokmak olacaktır.

• "Yeter söz milletindir." ilkesinle yola çıktil&.$öz sırası sîzindir. Sîzler ve içlerinden 
eleyerek çıkartacağınız insanlar sizi yönetmeye talip olacaklardır.

• BuJîLÜcadeleye sahip çıkınız- Kesmeyiniz. Mücadeleden kaçmayınız aksi takdirde sizi 
yönetecekleri eleştirmeye hakkınız olmaz. Her şeye evet diyen, tepki göstermeyen bir 
toplum ortaya çıkar. Bu memleketin bugünkü sıkıntısı budur.

• Bu milletin refeh seviyesini aşağıya düşürmeye, insanca demokratik bir şekilde 
yaşatmamaya bu milleti ve memleketi bölmeye bunlara da aracı olmaya kimsenin hakki 
yoktur.

• Demokrat Parti olarak bunu.müsadeedçmçyiz.
• Bu sebeple yeni bir merkezde toplanarak mücadele bayrağını açtık.

Bu merkez DerhbkfâFPîırlİ^Fdir. ” W # ’
• Demokrat Parti, olarak Aydın Menderes flcbirlikte, yeni nurlu ufuklara ulaşmak için, 

kanımız ile cammıKd^ızlerın Önuhcçd:t^ g j
• Memleket yönetimine talip olduk.

Vereceğiniz karar, memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun.

Mutlu Bayramlar Diliyoruz

RENKLİ VE
>. AH-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...

t

BİLGİSAYAR donanımlı OFSET ve TİPO 
tesislerimizi YENİ İŞYERİMİZE taşıdık. 

Eski yerimizle ilişkimiz kalmamıştır. 
Tüm dost ve müşterilerime duyururum.

Körfez OFSET
MATBAACILIK, YAYINCIIJK, ORGANİZASYON

KadriGULER
Gazhane Cadde, Beceren Apt. altı 

(OTOTikret yanı)
Tel. 5131797



İzinsiz para toplamak yasak

HAFTALIK SİYAŞİ GAZETE

CHP’den

Yurdun değişik yerlerinden Gemlik'e 
gelerek cami yaptırma derneklerine 
para toplamaya çalışan kişilerin, 
kaymakamlıksan izin almadan para 
toplamaları yasaklandı. Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işın, bu konuda 
Emniyet müdürlüğünü uyararak 
gerekli önlemlerin alınmasını istedi. 
İşın, "Cami yaptırıyoruz diye 
ellerindeki sahte makbuzlarla halkı 
kandıranlara göz yummayacağız " 
dedi. Geçtiğimiz gün Bolu'nun Mengen

ilçesinden gelerek bir Cami Yaptırma1 
Derneğine para toplamaya çalışan üç 
kişi Gemlik Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerdince gözetim altına 
alındı.Soruşturması tamamlanan üç 
kişi daha sonra, polis nezaretinde 
ilçeden çıkarıldı. Emniyet Yetkilileri," 
Bu işi Allah rızası için yapanlar olduğu 
gibi geçim kaynağı için de meslek 
haline getirernler var bunu 
engellemeye çalışıyoruz şeklinde 
konuştular.

GEMLİK MART 1994 SALI

| Yerel seçimlere 5 gün kaldı. Pazar günü sandık başına gidiyoruz.

Adaylar oy peşinde!..
27 Mart Pazar günü 
yapılacak olan yerel seçimler 
için geriye sayım başladı. 
Siyasi partilerin adayları, 

leçmenlerden oy alabilmek için 
en modern yöntemlerle seçim 
propagandalarını sürdürüyorlar. 
İçe, cadde ve sokakları siyasi parti 
pankart, afiş ve bayraklarıyla 
karnavalı andırırken, kadın partililer 
de çalışmalara renk katıyorlar.

saygı çağrısı
CHP İlçe Başkanı Fikret Kumral, 

Belediye Başkan adayı Refik 
Özer ve yönetim kurulu üyeleriyle 

birlikte düzenlenen basın toplantısında 
Mersin'de öldürülen CHP yönetim kurulu 
üyesi ve İstanbul'un Fatih semtinde 
yaşanan olaylara dikkat çeken İlçe 
Başkam Fikrbt Kumral, tüm siyasi 
partilerden bu konuda ayrı bir özen 
göstermelerini istedi.

Haberi 5.Savfada

I HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

SANDIK BAŞINA
27 Mart yerel seçimlerine 5 gün kaldı.

[ Beş gün sonra ilçemizde yaklaşık 30 bin kişi sandık başına 
giderek, 5 yıl süreyle yaşadığı kentini yönetecek kişileri görev 
başına getirecek.
ilçemizde seçimlere çok seslilikle giriyoruz.
Bir haftadır, tüm şehir bayrak ve afişlerle donatıldı. Adaylar 

yapacakları çalışmaları halka anlatmak İçin bastırdıkları 
broşürlerle kendilerini ve yapacaklarını tanıtmak İçin 
koşturuyor.
L Bunun için yeni yöntemleri deniyor.
I Kitle İletişim araçlarından yararlanıyorlar...
r Ev ev dolaşıp kendilerini tanıtmak yetmiyor, sokak sokak, 
kahvehane kahvehane dolaşarak, programlarını 
anlatmaya çabalıyorlar.
Hatta, ANAP'ın seçim öncesi TV atağında bulunduğunu 

Buyuyoruz.
’ XXX

27 Mart seçimlerine, İlçemizde, barış, kardeşlik İçinde 
giriyoruz. .
| Bugüne değin birkaç ufak, afiş yırtma olayı dışında hiçbir 
taşkın hareketle karşı karşıya kalmadık.
| Bunun sandık başına gldeslye dek devamını diliyoruz...

Toplumumuz, demokrasinin \ erdemine seçimlerle 
varabiliyor.
Seçimle mevcutların İçinden en İyisini bulup çıkarabilir, 

daha sonra da denetimini devam ettirebilirlerse, bugün 
birçok yerde yaşanan çirkin olaylar yaşanmaz.
f Halkın sağduyusu, kendini yönetecek kadroları bulup 
^çıkaracaktır. Buna güveniyoruz.

27 Mart Pazar günü sandık başına giderek, seçilebilecek 
partilere oyumuzu vermeliyiz.

* Yoksa, pek boşalmayan sürprizlerle karşılaşırız.
i Seçimlere katılan tüm adaylara başarılar diliyoruz.

Bu yarışı bir kişi kazanacak. O kişinin İlçenin sorunlarını bilen 
ve ona gerçekçi, hızlı çözüm getiren kişi olmasını diliyorum.

DYP adayı Mehmet Turgut'un 
seçim kampanyalarına Bursa 

Milletvekili Turhan Tayan, 
Spordan Sorumlu Devlet Bakanı 

Şükrü Erdem ve Çevre Bakanı Rıza 
Akçalı destek verirken, SHP adayı 

Nazım Bayrak'ın kahvehane 
konuşmalarında Belediye Başkanı 

Dimili, Bayrak için oy istiyor.

yardım için 
düzenlenmişti

Konser 
fiyaskosu
B ayramın 3.ncü günü Bursa Atatürk 

Spor Salonu'nda Karaciğer 
hastası 13 yaşındaki Seçil Kara 

yararına yapılması beklenen konser 
fiyasko ile sonuçlandı. Baba İbrahim 
KaraBursa Cumhuriyet Başsavcılığına

Haberi 3.Sayfada
Tarihçi Cemal Kutay, Rotary 

Kulübü'nün konuğuydu

“ATATÜRK’Ü 
• sevmeye değil, 
anlamaya mecburuz”
Gemlik T* bel Otel'de düzenlenen yemekte 

konuşan Cemal Kutay, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün yaşadığı dönemi ve 
geçilen aşamaları tam anlamıyla 

günümüzde anlaşılamadığını belirterek, "Herkes 
Gazi'yi sevmek zorunda değil. Ancak onu 
tanımak, yaptıklarını anlamak inşanlık^örevldir"

Haberi 2.Sayfadadedi.

Parçalanmış cesedin esrarı çözüldü

Katiller e; ve yeğenmiş!..
15 gün önce bacakları ve kafası kesilmiş 

halde bulunan erkek cesedinin Mustafa 
Öztekln'e alt olduğu saptandı. Öztekln'ln 
kardeşlı°rfn*pdHse’‘,kayıp'thbarf özerine 

yapılan sorgulamada makdülün: eşi ile yeğeni 
arasında gizil aşk ortaya çıktı. Katiller Mustafa 
öztekln'l önce boğdular, sonra parçaladılar.

Haberi 2.Sayfada

ANAP İlçe Başkanı Faruk 
Güzel, seçimlere renk katarak 

ilçede ilk özel TV'nin adımını 
attıklarını, Nurettin Avcı'nın 

anketlerde birinci sırayı aldığını 
söylerken, DSP İlçe Başkanı en 

genç adayın kendilerinde 
olduğunu, RP adayı Aybey ise 

dürüst belediye kuracaklarını iddia 
ediyor. Haberi 5.sayfada

SHP’den Atatürkçü 
Düşünce Derneği’ne 

destek ziyareti
SHP Gemlik İlçe Başkanı, Belediye 

Başkan adayı ve Belediye Meclis üyeleri 
Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik 
Şubesi'ni ziyaret ederek çalışmalarını 

yakından izlediklerini belirttikleri derneğe her 
türlü desteğe hazır oldukları mesajını verdi.

Z iyaret sırasında konuşan SHP İlçe 
Başkanı Mehmet Parlak, Atatürkçü 
Düşünce Derneği'nin ülke genelinde 
ve özellikle Gemlik'teki çalışmalarını 

takdirle karşıladıklarını, zor günler yaşayan 
ve Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e dahi dil 
uzatmaya başlayan kişilerin ortaya çıktığı şu 
günlerde, derneğin bulunmasının büyük bir 
güvence olduğunu belirtti.

Haberi 2.Sayfada

TAŞI GEDİĞİNE

Dünya Kadınlar Günü 
K UTLAN Dİ

8 Mart 1994 günü saat 12.3Q'da Atatürk Anıtı'nda 
biraraya gelen DYP, SHP, CHP İlçe Kadın Komisyonu 
üyeleriyle, Gemlik Soroptirfıist ve .Yardımsevenler 
Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Atatürk anıtına çelenk 
koyup, saygı duruşunda , bulundular. Kadınlar, 
"Türkiye'de bugün kadınlar özgürce hareket edebilip 
yaşayabiliyorlarsa, eşit haklara sahipse bunu ulu 
önderimiz Atatürk'e borçluyuz" diye konuştular.

Haberi 2.Sayfada

.DUŞUN...
HAZİNE TAMTAKIR, KURU BAKIR.
MUTLU AZINLIK...
VUR PATLASIN, ÇAL OYNASIN PÜR NEŞE 
ATIYOR GÖBEĞİ ŞIKIR, ŞIKIR.
SANKİ DEVRİ LALE...
KİMLER Mİ DÜŞÜRDÜ BİZİ BU HALE
DÜŞÜN, DÜŞÜN... İYİ DÜŞÜN 
DÜŞÜNÜRSEN BULURSUN, 
BULUNCA, KURTULURSUN...



KÖŞEMDEN 
ş 'ö ._______Yılmaz Akkılfç

Kırk katır mı, kırk satır mı?

SHP’den Atatürkçü Düşünce 
Derneği’ne destek ziyareti

Öyle anlaşılıyor kİ, koalisyon. Ortakları 
arasındaki "Centilmen anlaşması" 
geçersiz durumda. Her ne denli genel 
başkanlar düzeyinde -hala- karşılıklı bir. 
'özen'dçn- söz edilebilirse âe, örneğin 
Bursa'nın DYP milletvekilleri koalisyonu^ 
başarısızlığının suçunu SHP'ye /yükleme 
kampanyası 'başlatmış bululuyorlar.

Eskiler, "Kabahat samur kürk olmuş, 
kimse üstüne almamış"; demişler. 
Gerçekten de bir olumsuz gelişme veya 
başarısızlıktan sorumlu olanın, suçu 
başkalarına yüklemeye kalkışması çokça 
rastlanan bir durum. Özellikle politikada, 
kimse "yoğurdum ekşi" demiyor.

• JDYP'liler de öyle...

Oysa aslında koalisyonu İşlevsiz kılan, 
protokol ve,-hükümet, programını 
uygulamaktan kaçıharak, başta TOBB 
olmak üzere varlık nedeni olan çevrelerin 
güdümünde vfe "zikzak'Tarla dolun 
Kararsız bir ekonomik politika izleyerek 
ülkeyi enflâsyona tutsak hale ğetifen DYP 
kanadı.:.
SHP kanadının., t savunduğu, 

"demokratikleşme* programını işlâmei' 
kılan, < 1991 seçimi' önçeşindev ye , 
koalisyonun kuruluşu aşamasında Jopl 
keseden vaat ettiği: insan haklarına 
saygılı, .âgnşçij özgürlükçü .ve yasaksız 
TürkiYe',y* gerçekleştirmemin asri 
sorumlusu da DYP. v
Çünkü DYP, neredeyse İki yıl önce 

Çankaya’dan, yüz gerj edileg^JöB.şayılı 
İLO sözleşmesinin üzerine yatmaktan* 
sabıkalıair.Ç

-Çünkü DYP; CMLIKün, kölu kanadı 
kesilerek Ndsred’din Höcd'nm'küşlıhd 
benzetilmeSindensabıkahdır.
Çünkü DYP; ilk koalisyonun ardından 

Güneydoğu "ya sefere çıkarak, “Kürt 
rfealitesihi -tanıyoruz’^söylevlöri verdikten 
sonra, "'iyi saatte olsunlafın buyruğuna 
uyup milletvekili; doi<:uhtu!mazlığıni 
kqldırfba^qğ[.ye J-ddhâ da önemlisi- 
Güneydoğu sorununun ulusal plandan 
ulusldfarsı platformlara taşınabileceğini; 
algılayamamaktgnsalgıkâlıdır.,.

Çünkü DYP„ -şon plarak- protokol ye 
hükümet programında çok net biçimde 
yer almış bulunmasına karşın, memurlara ■ 
"grevli-, toplu sözleşmeli sendika hakkı/'nı 
vermemekten, buna açıkça, engel 
olmaktan sabıkalıdır.

‘ SHP. Gemlik İlçe Başkanı, 
Belediye Başkan adayı ve 
Belediye Meclis üyeleri 
Atatürkçü Düşünce Derneği 
Gemlik Şubesi'ni ziyaret ederek 
çalışmalarını yakından 
izlediklerini belirttikleri derneğe 
her türlü desteğe hazır oldukları 
mesajını verdi.

İlçe Başkanı Mehmet Parlak, 
Belediye Başkan adayı Nazım 
Bayrak, Belediye Meclisi, İl 
Genel Meclisi - adayları ile 
Teşkilat yöneticilerinin ziyareti 
sırasında derneğin temsilen 
Başkan Avukat Ali Aksoy ve 
Başkan Yardımcısı Diş Hekimi 
Doğam Alkaya haz'ır
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Aslında bunlar, DYP'nin belli başlı 
sabıkaları. Daha sayılamayacak.neden 
çok var...

. XXX
Şimdi bu DYP'nih önde gelenleri, halk 

kâtında yitirdikleri saygınlığı yeniden 
kazanabilmek için, suçu SHP'ye 
yüklemeye çabalamaktadırlar.
Örneğin Bursa .milletvekili ve DYP Grup 

Başkan Vekili Turhan Tayan, "Kan kustuk, 
şerbet içtik" diye, koalisyon-ortağından 
yakınmakta ve sağda solda “27 Mart'tan 
sonra bu kamburdan kurtulacağız" 
biçiminde konuşmalar yapmaktadır.
Cavit Çağlar ise, "28 Mart sabahı yeni 

hükümet modelleri arayışına gireceğiz. 
SHP önemli konularda bizi yolda bıraktı" 
diye konuşmakta, "28 Mart'ta ortaklık 
biter" demeye getirmektedir.

Bu DYP'li milletvekilleri ve DYP örgütleri, 
eğer, ara sıra her • iki "koalisyon 
protokolü"nü ve "'Hükümet programı"nı 
aç.ıp okuyacak olurlarsa, SHP'nin mi, 
yoksa kendilerinin mi işj yokuşa 
sürdürdüklerini kolayca dolayabilirler. 
Ama doğrusu, "tecahüi-i arifaneden 
gelmeyi" yeğlemektedirler.
■Çünkü i bu , seçimde yenilgiye 

uğramaktan kurtulamayacaklarını- onlar 
da görmektedirler. Son.'bir çabayla 
"kabahat"! "samur kürk" yapıp SHP'nin 
sırtına giydirme kurnazlığına 
kalkışmaktadırlar. ■
Bu kurnazlık, yürür mü? Hiç sanmıyorum. 

Göstergeler, önümüzdeki genel: yerel 
seçimden SHP'nin '"birinci parti” 
çıkabileceği, işaretini veriyor.

Peki ya DYP?
DYP, 27 Mart'ta sandıktan "üçüncü" 

veya "dördüncü, parti" olarak çıkacağa 
benzer. Telaş andandır. Çünkü Sayın 
Çağlar ve. Sayın Tayan iyi. biliyorlar ki,.28 
Mart sabahı, bu koalisyonu yürütebilmek 
için SHP'de'n "randevu" talep etıriek 
zorunda kalacaklardır.
Ya da kârayalçın.'ın Van'da açıkladığı 

"erken seçim" çağrısına ister istemez,.tıpış 
tıpış uyacaklardır. ..
.. Yani DYP için, "kırk katır mi, kırk satır mi?" 
süreci başlamış bulunuyor.., -

bulundular.
Ziyaret sırasında konuşan 

SHP ■ İlçe Başkanı Mehmet 
Paraak, Atatürkçü Düşünce 
Derneği'nin ülke genelinde, ve 
özeli i k I e. G e m I i k 'teki, 
çalışmalarını takdirle 
karşıladıklarını, zor günler 
yaşayan ye Ulu önder Mustafa 
Kemal Atatürk'e dahi- dil 
uzatmaya başlayan kişilerin 
ortaya çıktığı şu günlerde, 
derneğin.bulunmasının büyük 
bir güvence olduğunu belirtti. 
Başarılı çalışmalarının devamı 
sırasında parti olarak her türlü 
desteğe de hazır olduklarını 
söyleyen Parlak, SHP'nin her 

zaman laik, Atatürk'çü . ve 
Cumhuriyetçi düşüncenin 
yanında olacağını söyledi..;

Ziyaretleri için SHP İlçe 
Teşkilatına bir teşekkür 
konuşması yapan derneğin 
Gemlik Şube Başkanı Avukat 
Ali Aksoy „SHP'yı kendilerine 
yakın gördüklerini, aynı şekilde 
orta sağda bulunan parti 
mensuplarından fertleri de 
yanlarında görmek istediklerini 
belirterek, “Bugüne kadar her 
türlü çalışmamızda yanımızda 
otan SHP'nin laikliğin ve 
Atatürkçü' düşüncelerin 
savunucuILİğuhdâ gösterdiği 
hassasiyete teşekkür ediyoruz" 
dedi.

Başkan Yardımcısı Diş 
Hekimi Doğan Alkaya' da Milli 
Eğitim camiasında anti laik 
düşünen kişilerin bü 
düşüncelerini yayan çabası 
içinde olduklarını iddia>ederek, 
bu kişilere engel olmgk bizler 
gibi düşünen Atatürkçü laik 
çoğunluğa kalıyor, pbvletin 
çeşitli kademelerinde görevli bu 
kişileri bü göreylerinde 
tutmamak ülkenin birlik ve 
bütünlüğü için hayırlı olacaktır" 
diye konuştu.

Daha sonra üyelik başvurusu 
için form alan SHP'liler, Türkiye 
çapında, ilk örgütlenen 
Atatürkçü Düşünce Derneği 
İlçe Teşkilatı'hâ üyeliğe 
kabulleri için' .formlarını 
bıraktılar.

Tarihçi Cemal Kutay, Rotary Kulübühün konuğuydu

“Atatürk’ü sevmeye değil,
■lamaya mecburuz"

r"Th Gemlik Tibel Otel'de düzenlenen yemekte konuşan * 
f Cemal Kutay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı | 

y dönemi ve geçilen aşamaları tam anlamıyla
’------günümüzde anlaşılamadığını belirterek, "Herkes Gazi'yi
sevmek zorunda değil. Ancak onu'tanımak, yaptıklarını 
anlamak insanlık görevidir" dedi.
Tarihçi yazar. Cemal Kutay, 

Gemlik Rotary Ku Iübü'nü n 
düzenlediği yemeğe katılarak, 
Atatürk konulu bir konferans 
.verdi'."

Gemlik . Tibel Otel'de 
düzenlenen yemekte konuşan 
.Cemâl Kutay, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün yaşadığı 
dönemi ve geçilen aşamaları 
tam anlamıyla günümüzde 
a n I â ş 11 a m a d ı ğ ı.n ı' ? beli rt e r e k, 
"Herkes Gazi’yi' sevmek 
zorunda değil. Ancak onu 
tanımak,...yaptıklarını anlamak 
insanlık görevidir" dedi.

Kendisinin Ata'nın -elini öpüp, 
onunla ’ birlikte çalışma ve 
.anılarını dinleme fırsatını.bulan 
ve şu anda yaşayan tek-kişi 
olduğunu belirt,en Kuty, "O 
gelecekte dahi eserlerinin 
-hatırlanacağı ve yerinin -kolay 
kolay dolmayacağı biriydi- 
Geleceği önceden görmek, 
pl a n i'a r ı n i ■ h at a I a r a mâruz 
.bırakmadan hazırlamak gibi, bir 
m eziyete sah ipti" dedi.

Ülkemizde son günlerde 
Atatürk/aleyhinde yoğun 
p ro p agahd âl ar. yapıldığını 
ânlatan Kutay, bıinlarin üzücü 
Öldüğünü .'ancak başarılı 
öl ârh ay acağ-rn ı vu rg u I ad ı.

Dünya Kadınlar Günü, 
dünyada ve tüm yurtta 

clduğu gibi Gemlik'te de
. çeşitli etkinlikler ile 

kutlandı.
. 8 Mart 1994 günü saat 
Ûî' 12.30'da Atatürk

Anıtı'nda biraraya gelen 
DYP, SHP, CHP İlçe 

Kadın Komisyonu 
* üyeleriyle, Gemlik 

Şoroptimist. ve
Yardımsevenler Derneği 
Yönetim Kurulu üyeleri 
Atatürk anıtına çelenk 

koyup, saygı duruşunda 
bulundular.

Törende bir açıklama 
yapan Kadın Komisyonu 

’ î üyeleri, dünyada 
. sömürüden en fazla pay 

sahibi olanın emekçi 
. kadınlar olduğunu 
belirterek, sınıfsal 

kadınlar, Türkiye'de son 
, yıllarda kadın 

hareketlerinin önemli 
mesafe aldığını 

bildirerek, her alanda 
erkeklerle eşit ve 

rekabet içinde
' çalışabildiklerini 

savundular. Kadınlar,
■ [‘Türkiye'de bugün 

kadınlar özgürce hareket 
edebilip 

yaşayabiliyorlarsa, eşit 
" haklara sahipse bunu 
' ulu önderimiz Atatürk'e 

borçluyuz" diye : 
konuştular.

Tarihçi Cemal Kutay, "Bunları 
engellemek için gerçek 
Atatürkçüleri Ata.'yı İyi 
tanımaları gerekir. Atatürk, 
müthiş bir askeri dahi olmasına 
rağmen ' uzlaşmacı ve 
birleştirici bir insandı. 'Bir 
.zamanlar Atâ gayesinde 
kardeşçe'yaşayan İran ve Irak, 
Ata öldükten şpnra-:birbirirideh 
nefret eder hale.gelmiş, hatta

' Pgrçalanmış cesedin esrarı çözüldü

Katiller eş ve yeğenmiş!..
Yaklaşık-15 gün önce kolları, 

bacakları ve kafası kesilmiş 
h. aide b ü I ü n a h ' e r k e k' 
cesedinin esrarı; çözüldü-. 
Gözaltına alınan katiller,:yeğen 
ve ölenin karısı çikarridlkları 

mahkemece tutuklândılar.
Gemlik'te lahmacunculuk 

yapan Müstafa. Öztekin.'in. 
kaybolması nedeniyle Gemlik 
Em n i y et M ü d ü r I ü ğ ü' ne 
başvuran ■yakınlarının .. bu 
ihbarı, sonucu ortaya çıkan 
cinayeti - işleyen karısı Fatma' 
Öztekin ile yeğeni Necati 
Metin ve olaya karıştığı iddia 
edilen Ali Metin geçtiğimiz 
Perşembe günü ■ adliyeye 
getirildiler. :'

G em l-i k \ ..'Em n iye t 
Müdürlüğüme verdikleri ifade, 
de-suçunu itiraf eden Necati

Kireç ocakları kapatıldı
' Bursa Valiliği ve H ı' j i s i h ha 
Kurulu..kararınça çevreyi-.-.kirlettiği 
g erekçes iy I e, kapatrna.. ç ez as ı 
verilen ancak bu. süreye uymayan 
Gemlik Cihâtlı köyü girişindeki, 
kireç ocakları .Gemlik 
Kaymakamlığınca verilen son 
sürenin de dolması üzerine bir kez 
daha kapatıldı. .
. Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Gemlik Kaymakamı Orhan. Işın, 
Cihatlı köyü girişindeki. kireç 
ocaklarının, lastik yakmak 
suretiyle çevreyi kirlettiğinin daha 
önce de ‘ tespit edilip 
cezalandırılacağını belirterek, 
1993 Ekim ayında Bursa. Valiliği 
kararınca süresiz kapatıldığını 

NÖBETÇİ ECZANELER
22 Mart 1994 Salı Engin

23 Mart 1994 Çarşamba Veziroğlu

24 Mart 1994 Perşembe Yiğit

25 Mart 1994 Cuma Seda

26 Mart 1994 Cumartesi Çamlıca

27 Mart 1994 Pazar Onur

28 Mart 1994 Pazartesi Demiriz

29 Mart 1994 Sah . Gemlik

savaş bile yapmıştır. Atatürk 
yalnız Türkiye için değil, dünya, 
için barış emsaliydi" diye- 
konuştu. ‘•

Daha sonra Atatürk jle> 
yaşadığı anılarını ânlatan 
tarihçi yazar Cemal Kutay'al 
Rotary Kulübü dönem başkanı 
Güven Ünlü tarafından plaket 
verildi.

Metin, yt ■ ' si Fatma Öztekin 
ile-, ara : da yasak aşk; 
olduğu: elirterek, dayısı/
Mustâfa ; . tekin bu yüzden 
önce boci aı âk öle ördüklerinin 
daha sonra balta ve bıçaklarla 
parçalara ayırdıklarını söyler» 
Necati Metjn, olayı büyük t>| 

soğukkanlılıkla .anlatarak, 
gövdesini torbalarla deniz 
kıyısı na g ö mdü kİ erini, kol. 
bacak ve kafasını ise sobada 
yaktıklarını bildirdi. <

Fatma Öztekin ise iddiaları 
reddederek, kocasını Necati 
ve Ali Metin'in öldürdüğünü,' 
kendisfıiin sadece kesme 

' işinde bulunduğunu belirtti. Bu 
arada olaya adı karışan Alı 
Metin de, suçlamaları 
reddederek, olaydan haberi 
blfnadiğrnı bildirdi.

söyledi. Işın, kireç ocakları 
sahiplerinin bu karara başka bir 
yere taşınma süresi istemiyle karşı 
çıktıklarım belirterek,
"Biz kendilerine son olarak 22 

Şubat'a kadar izin verdiklerini, 
ancak bu süre dolmasına rağmen 
çalışmalara f' devam ettikleri 
saptandı. Biz de kapattık" diye 
konuştu.
Işın, yasaları kimseye 

çiğnetmeyeceklerini ifade ederek, 
kireç ocaklarını n kendilerince 
daha önce belirlenen Şahinyurdu 
köyünün arka tarafları nda kalan 
"Derecik" mevkiine taşınacaklarını 
söyledi.
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Seçil KarcTya yardım için düzenlenmişti
s Konser fiyaskosu

SON NOKTA
Cemal Kırgız

Bayramın Ş.ncü 
günü Bursa 
Atatürk Spor 
Salonu'nda 

Karaciğer hastası 13
yaşındaki Seçil Kara 
yararına yapılması 
beklenen konser 
fiyasko ile sonuçlandı. 
Baba İbrahim Kara , 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na suç . 
-duyurusunda 
bulunacağını söyledi.

Bayramın 3.ncü günü Bursa Atatürk Spor 
Salonu'ndâ karaciğer hastası 13 yaşındaki 
Seçil Kara yararına yapılması beklenen konser 
fiyasko ile sonuçlandı.

Bursa Marmara Radyosu sahipleri Apdullah 
Batmaz ve Halil İrfan Ferah tarafından organize 
edilen pop sanatçısı Harun Kolçak'ın dâ 
katılacağı konser, organizatörlerin temiinat 
paralarını yatırmayıp, Harun Kolçak ile yapılan 
anlaşmada belirlenen ücreti vermemesi üzerine 
yapılamadı.

Acilen tedavi edilmezse yaşama veda edecek 
olan Seçil Kara yararına düzenlenen konserin 
kendileri için büyük umut kaynağı olduğunu 
vurgulayan baba İbrahim Kara,

dolandırıldıklarını öne sürerek, Bursa 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda 
bulunacağını söyledi.

Baba İbrahim Kara, konserin 
organizatörlerinin yaklaşık 15 gün önce 
kendisine gelerek 15 milyon lira teminat parası 
gerektiğini bildirdiklerini, tu paranın da Seçil 
Kara için Gemlik İş Bankası şubesinde açtırılan 
42350 nolu hesaba yatırılan paradan verildiğini* 
söyleyerek, "Resmen dolandırıldık. Bana 
herşeyin hazırlandığını söylediler. Reklamlarını 
yaptırdılar, sonra üstüne yattılar. Ne kadar bilet 
satıldı, bilmiyorum. Cumhuriyet Savcılığı'na suç 
duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

70 yaşındaki Emine Nine, yanarak can verdi ..

Olum uykuda yakaladı
II

[ Fevziye köyünde meydana 
gelen korkunç olayda, 70 
■yaşındaki Emine Turan 
yanarak can verdi.
Geçen hafta gece saat 

23.00‘de elektrik kontağından 
çıktığı tahmin edilen yangında 
uykuda oldukları belirlenen Ali 
Turan (81) ve Emine Turan 
gittikçe büyüyen alevleri geç 
farkettiler. Etrafını saran sıcak 
havayı son anda farkeden Ali 
Turan, eşi Emine Turan’ı 
hemen uyandırarak, yangını 
bir süre tek başına önlemeye 
çalıştı. Ancak bunda başarılı

olamayan Ali Turan, 
komşuları yardıma çağırmak 
için yanmakta olan kapıdan 
îgüçlüklejdışarı çıktı.

Turan eve komşularıyla 
birlikte döndüğünde yaşlı 
karısının alevler içinden gelen 
çığlığıyla karşılaştı.

Bu arada 32 kilometre 
uzaklıkta olan bozuk köy yolu 
nedeniyle itfaiye ekipleri 
yangın yerine geç ulaştı. 
Yangın sabana karşı 
söndürüldüğünde ahşap ev 
kül oldu.

| Sırası Geldikçe...
|MBIBaaaMaBıMHaaBaaaBaaaaaaanBMBaaaBaai

Evli ve dörç çocuklu oldukları 
bildirilen Turan ailesinin. 
Bursa Tuna Mahallesi Meriç 
sokakta oturdukları ve her 
bayram Fevziye köyüne 
akrabalarıyla bayramlaşmak 
için geldikleri öğrenildi. Karı 
koca Turanlar’ın önümüzdeki 
hafta sonu tekrar Bursa’ya 
döneceklerini belirten 52 
yaşındaki büyük çocukları 
Harnit Turan, köye yakın 
merkezde itfaiye ekiplerinin 
olmamasından ve bozuk köy 
yollarından yakınarak, 
oldukça üzüntülü olduğunu 
ifade etti. '

İNAN TAMER~|

Almasını bilelim

İstiklal Caddesi Ahmet Dural 
meydanındaki yapımına bir ay 
önce başlanan Lostra 
salonları düzenlenen törenle 
hizmete açıldı.
Gemlik i Belediyesi 

tarafından yaptırılan Lostra 
Salonu açılış töreninde 
konuşan, Gemlik Belediye 
Başkanı Nezih Dimili, 1989 
seçimleri öncesinde ayakkabı 
boyacılarına yer yapma sözü 
verdiklerini öne sürerek, bu 
sözü ,tuttuklarını ifade etti. 
Belediye Başkanı Nezih 
Dimili; Gemlikli ayakkabı 
boyacılarının' yaklaşık'‘ 30 
yıldır Çarşı fırihı yanında 
durduklarım anlatarak, 
"Şimdi hepsini blraraya 
getirdik. F. Kendilerine 
verdiğimiz sözü tutarak bu 
kapalı Lostra Salonu'nu 
yaptık" dike konuştu;;;? .

lostra salonunun yaklaşık 
150 miiydn liraya malolduğu 
belirtilirken* bu salondan 
yaklaşık ayakkabı boyacısı 
belediyeye ayda 50 bin «İra
VI

Vergi, kutsal vatandaşlık görevidir. Vergi, 
kişinin devletine şükran borcudur.
Vergi, sosyal adaleti gerçekleştirmede araçtır. 
Vergi, yurt kalkınmasının, yurt güvenliğinin, 

toplum güvenliğinin, kişi hak ve hürriyetlerinin 
teminatıdır.

Bütün bu gerçekler bilinir, söylenir, kabul edilir 
de; vermemek de vermeyenlerin hüneri ve 
başarısı sayılır. Öyle görülür, kabul edilir. 
Vermeyenin .vermediği yanına kar kalır, o karlar 
büyür, büyür canavarlaşır verenleri ezer, siler 
süpürür, veremez kılar.
Yıllarca iddia edilip durur. Millet zenginse, 

devlet de zengindir. Hani nerede? Millet zengin. 
Zengin ki, devlete borç veriyor. Devlet ise 
alamadığı vergiyi üstüne % 135 faiz vererek 
vergiyi alamadığı kimselerden borç alarak 
bocalayıp duruyor.' Para ticareti yapan, rant gelir 
elde edenler hiçbir şey vermiyorlar devletine. 
Olacak iş midir bu? Ticaret erbabı esnaf, 
sanayici, işçi, memur vere vere veremez oluyor, 
bacalar tütmüyor. Çarkların hızı kesiliyor, 
tezgahlar, dükkanlar kapanıyor. Memur, işçi, 
emekli, dul, yetim, esnaf, küçük esnaf açlıkla 
karşı karşıya yaşam mücadelesi veriyor. 
Rantiyeciler, vergi hırsızları hızlı yaşıyor, 
dedikodu sütunlarında boy gösteriyor. Toplu 
işten çıkarmalar,, kapanan işyerleri toplumda 
bunalımı, işsizliği artırıp duruyor, sosyal barış 
toplum barışı tehlikeli hal alıyor, kimse 
umursamıyor.

Devlette savurganlık, mirasyedi gibi harcama 
anlayışı her geçen gün azalmayıp artıyor, 
devlete inanç ve güven kalmıyor. Veren, 
verdiklerinin yerinde kullanılmadığını görerek, 
vermemenin, en az vermenin, vergi kaçırmanın 
yollarını arıyor. Kafayı bu yola yoruyor. Bir 
(noktada kendisini bu davranışa mecbur 
hissediyor, enayi olmaktan böylece 
kurtulduğuna inanıyor. Bir yandan enflasyon, 
ştagflasyon, vergi sermayeyi götürüyor. 
Mükellefi iş yapamaz kılıyor. Devlet bir kesime, 
feşyik primi, yatırım indirimi, vergi iadesi, düşük 
faizli kredi gibi kaynak transferi yaparken, küçük 
ye orta ölçekli işletmeler (ki bunlar Türkiye'nin 
pelkemiğıni teşkil ediyor.) ayakta kalmaya 
Çalışıyor. Esnaf silindi gitti. Hiper marketler, 
süpermarketler yabancı sermayeli sanayi ve 
ticari kuruluşlar ne bakkal bıraktı, ne manav ve 
bede tezgah.
Bütün bu gerçekler karşısında toplumun büyük 

kesimi hergün ekonomik yönden güçsüzlüğünü

gören büyük sermaye sahipleri, rantiyeciler, 
kayıt dışı gelir sahipleri dolar, mark birikimi 
yaparak yurt dışına transferler ediyor. 
Amerika'da, İngiltere'de ve Avrupa ülkelerinde 
malikaneler ediniyor. Okuyoruz, duyuyoruz. 
Çulunu düzenler, yolunu bulanlar, yurt dışı 
ülkelerinde yaşam sürdürüyor veya sürdürmeyi 
amaçlıyor.

Bütün bu olumsuzlukları gidermenin yolu, her 
türlü gelirden vergi almaktır. Başka kurtuluş yolu 
yok. Bir de varlık vergisi. Zordur ama, 
zorunludur. Verme verme. Kime? bırakılacak. 
Bırakabilmek için güçlü devlet gerek. Devlet 
güçsüz olursa ne yazar.

vergi oranları behemal düşürülmelidir. %1O- 
15'lere çekilmelidir. Bu yolla küçük ve orta 
ölçekli işletmelerle esnafın güçlenmesi, 
faaliyetlerinin sağlanması, dar gelirlilerin nefes 
alması sağlanmalıdır. Düşük vergi oranları 
sonucu vergi hasılatının azalacağı endişesine 
kapılmamalıdır. Çalışan işyeri sayısı 
artacağından, işyerleri güçlenerek iş ve 
istihdam yaratacağından vergi gelirleri de 
mutlaka artacaktır.

En büyük vergi kaybı zirai ürünler ticaretinde 
olmaktadır. Zirai ürünlerden vergi 
alınamamaktadır. Zirai ürün üreticisine % 25 
vergi iadesi verilmelidir. Borsalarca 
onaylanacak belgeler üzerinden üreticiye 
verilecek, bu oranda bir vergi iadesi, kayıt 
nizamını yaygınlaştıracak bu yolla vergi gelirleri 
artırılacaktır. % 25 vergi iadesi verilmesi ilk 
nazarda yadırganabilir. Yadırganmamalı. Hiç 
vergi almamakla, aldığını aynen vermek 
arasında maddeten bir kayıp yok. Kazanç 
olarak mükellefi dürüstlüğe, yasalara saygıya 
yöneltmek, artan matrahla da vergi gelirini 
artırmak'var.

En önemlisi, en önemlisi vergi değil, algı 
olmalıdır. Vergi, alınmalıdır. Güçlü devlet, 
yasaları uygulayabilen devlettir. Devlet, vergi 
alabileceğini kanıtlamalı, insanları doğru yola 
sevk etmeli, sosyal adaleti sağlamalı, toplum 
barışını idame ettirmeli, ekonomiyi sağlıklı 
gelişir ve işler kılmalıdır. Çalınan vergiyi, çalanın 
yanına bırakmamalıdır.

Vergimizi verelim, verdik diye göğsümüzü 
gerelim.

Versinler diye beklemeyelim. Alalım, almasını 
■bilelim.

Geı 
Işıı

/»anabilecekler, 
olbnununr'açılısını 
isym akam ı Orhan 
ılonun yatımda

sonra. Dimili, Işın ye siyası 
parti temsilcileri ‘ ilk 
syakkabıllannı boyatan kişiler

Yirmiyedi’ye beş kala
Bir yerel seçim dönemini!) daha sonuna gelmiş 

bulunuyoruz.
Demokrasilerde çök seslilik güzel fakat aynı ilke, tüzük 

ve programları taşıyan ideolojik görüşleri aynı olan bu 
kadar çok partinin seçimlere girdiği bir başka ülke yok 
dünyada.

Bu kadar bölünmüşlüğün nedenini dünyadaki* bütün 
siyasi bilimciler, devlet adamları ve psikologlar 
açıklayamazlar. Liderlere sorsanız, kendileri için 
istiyorlarsa namerdler.

Üstelik koltuk kavgası da yapmıyorlar. Tek amaçları bu 
ülke vatandaşlarına hizmet etmek.

Tabana sorsanız aslında liderlerini değil, bağlı oldukları 
ideolojiyi savunuyorlar.

Öyleyse niye bu kadar çok parti diye soruyorsunuz. Bu 
defa topu liderlerine atıyorlar.' Sıkıştıklarında Medya'nın 
pompaladığı Anayol,, tek sol, tek milliyetçi, tek dinci 
parti senaryolarını ise ballandıra ballandıra anlatıp, 
istiyorlar.

Sonuçta, mevcut partilerimizin birleşmesinin uzak 
olduğu görülüyor. Tek korkularının ise önümüzdeki 
yıllarda 5-10 partinin daha aramıza katılması. Düzgün 
Yol Partisi, Babavatan Partisi, Kur'an Kursu Yaşatma ve 
Camii Yaptırma Partisi, Memleketi Biz Kurtaracağız 
Partisi gibi...

Peki ne mi olacak?
Ne olacağı,belli, zaten siyasi ve ekonomik istikrarı bir. 

türlü tutturamamış partilerle devam edeceğiz. Hem de 
aynı ilke,..tüzük, program, hedef ve ideolojilere sahip 
olduklarını bile bile.

Bunun da korkuncu ülkemizi, şehrimizi, beldemizi yüzde 
20'nin biraz üzerinde oy alan partilerin yönetmesi, yani 
çoğunluğun, azınlıkta kalması olacak.

İlçemizde yapılan kamuoyu yoklamaları da aynı 
sonuçları çıkartıyor. İlk dörde giren partilerden birinci ile 
dördüncü partinin arasındaki fark yüzde 5'i geçmiyor.

Adaylara bakıyorsunuz, kimi gerçekçi ve büyük 
projelerden bahsedip, nereden kaynak bulabileceğini 
açıklarken, kimi projelerinin . kaynağını 
açıklayamayarak, ütopik görüşler savunuyor. Kimi de 
savurgan politika değil, her belediyenin yapması 
gereken alt yapı, çevre temizliği gibi faaliyetleri en iyi 
şekilde yapacağını savunuyor.

Bu hafta sonuna kadar tüm adayları kahvehanelerde, 
meydanlarda, özel radyolarda bol bol dinleme fırsatı 
bulacaksınız. Sonunda Tl Mart Pazar günü sandığa 
gideceksiniz.

Gemlik'e kim seçilirse seçilsin, ben şimdiden kendilerini 
kutluyorum. 5 yıllık yönetim haklarının hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum.

. Bir do kendilerine küçük bir hatırlatma yapmayı görev
oiliy rum. Vatandaşa ne söz verdilerse hiç bir 

yapsınlar. Biz, Gemlik basön sizin
tak o< Jeri.olacc 
da muhalefet... .
Yine de- ne olurs 

% 40'ının oylarını

mazeret
■nı /akın

istelik % 75hn üzerinde bir • ilk - itleş!

:ı c ısun ben bizi yönetenin en azından 
: r ndsını dilerim.

Belki bir dahaki sefere inşallah...

KAFOGLU YAG SABUN SANAYİİ ve 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM

KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
Şirketimizin Olağan Ortaklar Genel Kurul toplantısı 14.4.1994 günü saat 14.00'de

Yalova Yolu Umurbey Sanayii Bölgesi No:30'daki şirket merkezinde yapılacaktır.
Bilanço, Kar-zarar hesapları şirket ortaklarının tetkikine sunulmuştur.
Gündem aşağıda gösterilmiştir.’
Tüm ortakların anılan gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1. Yoklama,
2. Açılış,
3. Başkanlık Divanı seçimi,
4. Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanağına imza yetkisi verilmesi,
5. 1993 yılı faaliyet raporu, 1993 yılı kar-zarar tablolarının okunması,
6. Denetçi raporunun okunması,
7. Raporların sırası ile müzakeresi ve kabülü,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin ibrası,
9. Denetçi seçimi,
10. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin hakkı huzur ve ücretlerinin tesbiti,
11. Kar hakkında karar ittihazı,
12. Dilekler, 
13-Kâpanış.
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Küçük Sanayi 
Sitesi işyerleri

Yerel seçimlere 5 gün kaldı

ihale
Bir süre önce Sanayi ve 

Ticaret Bakanı Tahir Köse 
tarafından açılışı yapılan 
163 ortaklı Gemlik Küçük 
Sanayi Sitesi'nde yönetime 
ait 25 işyeri açılan ihale 
sonucu kiraya verildi.

Gemlik Bursa yolu 3.ncü 
kilometrede yapımına 190 
yılında başlanan 50 milyar 
liraya .malolan, sosyal 
tesisleri, çıraklık eğitim 
merkezi, banka ve PTT 
binasıyla .çok sayıda 
değişik hizmetlere ait 
dükkanları bulunan, 
modern Küçük Sanayi 
Sitesi'nde 163 ortağın 
dükkanının haricinde kalan 
lokanta, kafeterya, 
kahvehane ve çay ocakları 
ile çok sayıda dükkan, 
geçtiğimiz hafta Sanayi 
Sitesi'nin , lokanta 
bölümünde ihale edildi.

25 dükkandan 10'una 
kimse talip olmazken, 8 
dükkana sadece j'er 
kişinin talip olması

edildi
yüzünden, verdikleri fiyat 
ihale Komisyonu tarafından 
yeniden belirlenecek. 10 
dükkan ise ileriki bir tarihte 
tekrar ihaleye çıkarılacak.

Bu arada çok sayıda 
kişinin müracaat ettiği 
kahvehane, lokanta, pide, 
salonu, 4 adet çay ocağı ile 
kafeteryanın ihalesi ise 
küçük tartışmaların dışında 
olaysız tamamlandı.

Kahvehaneyi 6 milyon 50 
bin lira aylık kirayla Musş 
Demir, Lokanta pide 
salonunu 16 milyon aylık 
kirayla Haşan Kalay, B 
Blok, çay ocağını 1 milyon 
105 bin- lira aylık kirayla 

. Nusret Köse, D Blok 
çayocağıpı 7 milyon lira 
aylık kirayla Ahmet 
Karak-oç, E ^Blok çay 
ocağını 6 milyon 550 bin lira 
aylık kirayla Ahmet Durdu, 
kafeteryayı da e.milyön 500 
bin lira aylık kirayla As 
Mutfak Ltd.Şirketi aldı.

Adaylar oy peşinde!
27 Mart 1994 Pazar günü 
yapılacak Belediye 
Başkanlığı, Belediye Meclis 
ve II Genel Meclisi üyeliği ile 
muhtar seçimleri için adaylar 
seçmenlerden oy istiyorlar.

Geçtiğimiz hafta açık ve 
kapalı salon toplantılarının 
başlamasıyla seçim heyecanı 
doruğa yükselirken, siyasi 
partilerin adayları da ağır 
toplarıyla seçmenlerden oy 
alabilmek için bütün 
güçleriyle çalışmalarını 
sürdürüyorlar. Bir karnavalı 
andıran Gemlik sokakları 
bayrak ve flamalarla

donatılması, ve siyasi parti 
araçlarından çıkan müziklerle 
tam bir. festival havasına 
büründü.

Kapalı salon konuşmalarının 
en heyecanlı geçtiği yer her 
zaman olduğu gibi Balık 
Pazarında yoğunlaşıyor. 
Geçtiğimiz hafta DYP, RP, 
DSP, DP aynı gün Balık 
Pazarı kahvehanelerinde 
yaptığı konuşmalarla 
propagandaları başlatırken, 
SHP de Yeni Çarşı Çınarlı 
kahvehanesinde kapalı salon 
toplantılarını başlattı.

Doğru Yol Partisi Bursa

Gazete haberi başına dert açtı!..

Diş Hekimi Peyami 
Çaglar'a soruşturma

Milletvekili Turhan Tayan ve 
Çevre Bakanı Rıza Akçalı ve 
Spordan Sorumlu Devlet 
Bakanı Şükrü Erdem ile 
kahvehane toplantılarını 
sürdürüyor. SHP ise, Belediye 
Başkanı Nezih Dimili destekli 
toplantılarına devam ediyor. 
Her gece iki kahvehanede 
yapılan siyasi parti 
konuşmaları daha sonra 
bireysel çalışmalarla devam 
ediyor.

Dün SHP'li Turizm Bakanı 
Abdülkadir Ateş,. İl Başkanı 
Yılmaz Akkılıç ve il yöneticileri 
ile ilçemize gelerek, SHP İlçe 
merkezini ziyaret etti. Bakan 
Ateş buradan Küçük Kumla ve. 

. Armutlu'ya geçerek partililerle 
görüşerek onlara moral verdi.
Öte yandan Çevre Bakanı 
Rıza Akçalı da ilçemize 
gelerek - DYP'den aday 
Mehmet Turgut'a destek için 
Balık Pazarı'nda esnaf

Cumhuriyet Halk Parti Genel' 
Başkan Yardımcılarından 
Haşan Güneş dün Bursa il 
Başkanlığımı ziyaret ettikten 
sonra ilçe teşkilatı tarafından 
Gemlik'e getirildi.

Cumhuriyet Halk Parti İlçe 
Başkanı Fikret Kumral, ilçede 
en genç kadronun 
partilerinde bulunduğunu 
belirterek, seçmenden oy 
istiyor.

Refah Partisi ise il destekli, 
daha çok başkan adayı
Cemal A y b ey 'iri
kahvehanelerde yaptığı 
sorulu^ cevaplı konuşmaları
ile seçim 
sürdürüyor.
.Demokrat
M eh m et

kampanyasfl

Parti adayı
Kaptan'ın

sürüklediği seçim 
konuşmaları ise renkli 
geçiyor.

Demokratik Sol Parti İlçe

hei 
CHf 

;|0p|;

çağ

BAŞSAĞLIĞI

Doğru Yol Partisi Belediye Meclisi kontenjan adayı diş 
hekimi Peyami Çağlar'a Bursa Diş He'-imlci .Odası 
tarafından basında çıkan bir haber üzerine disiplin 
soruşturması başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde Bursa ve İstanbul bas -unda yera'.ın 
bir haberde, diş hekimi Peyami Çağlar'ın ’Doa uyol °artisfhe 
oy yerenlere ücretsiz diş çekimi" yapacağı doğrultusunda 
çıkan haberin, suç teşkil ettiği, Çağlar'ın b hab-ri belirli 
sürede tekzip etmemesi üzerine de Bursa Diş Hekimleri

ziyaretinde bulunduktan sonra 
dün akşam Orhangazi 
Caddesinde bir kahvehanede 
yapılan toplantıya katılarak 
Mehmet .Tu rg ut' a oy 
verilmesini istedi..

Başkanı Kemal Yeşildal, en 
genç belediye başkanı 
adayının kendilerinde 
bulunduğunu ve her gittikleri 
yerde büyük ilgi gördüklerini 
söylüyor.

BAŞSAĞLIĞI
Hastanemiz Doktorlarından

Opt.Dr. Muhsin Fırat'ın babası

AHMET

Odası tarafından hakkında disiplin soruştum- ısı başlatıldığı 
öğrenildi. -

Bursa Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu 19 Mart 1994 
günü yaptığı toplantıda Çağlar'ı disiplin kurul- na şevketti.

Hanımlar Derneği’ndeı) etkinlikte*

Gemlik Devlet Hastanesi doktorlarından
değerli arkadaşım Dr. Muhsin Fırat'ın

saygıdeğer babaları,

FIRAT’I
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.: 

Merhuma Tarin'dan rahmet, kederli 
ailesine başsağlığı dileriz.

GEMLİK DEVLET HASTANESİ 
Doktor-Hemşire ve Personeli

KONGRE İLANI
ATATÜRK İLKOKULU

ve ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 22 

Nisan 1994 Cuma saat 17.00'de Atatürk İlkokulu 
Sâlonu'nda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 
29.4.1994 tarihinde yeniden yapılacaktır. Üyelerimize 
duyurulur.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama
2. Divan o|uşumu ve saygı duruşu
3. Çalışma raporunun okunması
4. Rapor üzerinde görüşme açılması ve oylanması
5. Yönetim kurulunun ve Denetleme kurulunun 

aklanmasa
6. Yeni Yönetim Kurulu seçimi
7. Yeni Denetleme Kurulu seçimi.
8. Dilekler ve istekler
9. Kapanış. .

Ev Süsleme Sanatı 
Kursu açıyorlar

Gemlik Hanımlar'Kültür ve Dayanışma C arm :i b.-. anlara 
"Ev Süsleme Sanatı" konulu kurs açıyor. •

Dernek ilgililerinden aldığımız bilgilere göre, yarın 
başlayacak olan kursa kayıtların devam ettiği öğrenildi.

Haftada bir tam gün olarak düzenlenecek olan kursta, 
bayanlar ev şüsleme konusunda beceri kazanacaklar.

GEMLİK SOROPTİMİST
KULÜBÜ BAŞKANLIĞINDAN
Kulübümüzün yıllık olağan Genel Kurul toplantısı 

9 Nisan 1994 Cumartesi günü saat 15.00'de Deniz 
Restauraht Salonu'nda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde toplantı 16 Nisan
I 1994 günü , aynı yer ve saatte yapılacaktır. 
Üyelerimize duyurülur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1. Açılış ve yoklama
2. Divan seçimi, saygı duruşu
3. Çalışma raporunun okunarak Oylanması
4. Denetleme Kurulu raporunun okunarak 

oylanması
5. Kreş yönetmeliğimin okunarak oylanması
6. Kamu yararına dernek statüsüne geçilmesinin 

onaylanması
7. Tahmini bütçenin onaylanması
8. Yönetim, Denetleme, Koordinatörlüklerin ve 

komisyonların seçimi
9. Dilekler ve öneriler
10-Kapanış.

ölümünü üzüntü ile öğrendim. Merhume 
Tann'dan rahmet, Fırat ailesine 

başsağlığı dilerim.

KADRİ GÜLER

• Davetiye,
• Afiş ,

• Broşür, • El İlanı, 
• Poster, • Takvim, 
• Dergi, • Kitap, 
• Matbu Evrak...

Körfez Of SET
MATBAACIUK-YAYINCILIK-TANIHM

I Gazhane Cad. Beceren Apt.altı GEMLİK I 
(Oto Elektrik Fikret yanı)

TEL: 513 1797 J
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Gemlik İlçe Tarım
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CHP İlçe Başkanı Fikret Kumral, Belediye Başkan 
adayı Refik Özer ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 

düzenlenen basın toplantısında Mersin'de öldürülen 
CHP yönetim kurulu üyesi ve İstanbul'un Fatih semtinde 
yaşanan olaylara dikkat çeken İlçe Başkanı Fikret Kumral, 

tüm siyasi partilerden bu konuda ayrı bir özen göstermelerini 
İstedi.

DYP Küçük Kumla 
Seçim Bürosu 

açıldı
Gemlik'in turistik beldelerinden 
K.Kumla'da, ANAP, SHP ve RP’den 
sonra!DYP de seçim bürosunu 
hizmete soktu. İskele meydanında

konuşlanan !DYP seçim bürosunun 
açılışında konuşan Belediye Başkan adayı 
Ömer Bal, seçimlerin en iddialı partisi

ıf» r önce başlatılan F 
).fi, traktör sürücü kursu 

sona erdi..
İ'sj bayan, 15 

sıyeıin katıldığı F sınıfı

i adayı 
ptafl'ıî 
seçim 

renkli

artı ilçe 
ildal, en 
laçkanı 
terinde 
gittikleri 
lüklerini

dan
,n i

■Yerel seçimlere yaklaşık bir hafta kala 
CHP Gemlik İlçe Teşkilatı bir başın 
toplantısı düzenleyerek, tüm siyasi 
partileri saygılı ve "ölçülü davranmaya 
çağırdı.

CHP İlçe Başkanı Fikret Kumral, 
Belediye Başkan adayı Refik Özer ve 

yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 
.düzenlenen basın toplantısında 
(Mersin'de öldürülen CHP yönetim kurulu 
■iyesi ve İstanbul'un Fatih semtinde 
kaşanan olaylara dikkat çeken İlçe 

Başkanı Fikret Kumral, tüm siyasi 
partilerden bu konuda ayrı bir özen 

'göstermelerini istedi.

İlçe Başkanı Fikret Kumral, "Güzel;1 

Gemlik'imizdb seçim çalışmalarının t. 
çağdaş uygarlık ölçüsünde, medeni 
insanların düşünsek yarışı olarak 
görüyoruz. Bu çalışmaların karşılıklı 
hoşgörü \ içerisinde ve. partilerin 
kendilerini*tanıtma haklarina tecavüz 

edilmeksizin gerçekleşeceğine inanmak 
iştiybruz. Her siyasi/particin flaması, 
bayrağı, afişi onun gururudur.' 
Düşünceye göstermeniz gereken 
saygıyı bu düşünceyi yansıtan aday i 
afişleri bayrak' ve flamalara ■ da/. 
gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz" , 
dedi.

TEşemt
\ Derneğimizin her yıl Ramazan ayında yardıma

' muhtaç aileler için açtığı AŞEVİ'mize bu yılda 
yardımlarını esirgemeyen;

Sayın Belediye Başkanımız NEZİH DİMİLİ'ye, 
Sayın Nafiz Fırat, Sayın Daniş Ekim, Sayın Ali Haman, 

Erkam Market, Sayın Gönel Sertkaya,
Sayın Berrin Tuncer,.Sayın Hayat Marş, Sayın Verda

A Öztemiz, Sayın Gülen İlarslan, Sayın Hayati 
G.ençoğlu, Sayın Turgut Merak, Sayın Özcan Ceylan, 
I Sayın Kayserili Mehmet Bey, Sayın Nevin Karbay, 
| Sayın Meral Ertür, Sayın Necati Gençoğlu, Sayın 
I Sevinç Solaksubaşı, Sayın Semiha Karaoğlu, Sayın 

Elmas Efe, Sayın Neriman Çelebi, Sayın Mükerrem 
. Aldoğan, Sayın Ülker Özbek, Çakmak Tavukçuluk, 
Sayın Erdoğan Barutçuoğlu, Sayın Ahmet Kütahya, 

Sayın Fatma Tangür, Sayın Nevin Vural, Sayın Nurten
Vural, Sayın Fecriye Kurt, Sayın Emine Çakır, Sayın 

Hacı Kamuran (Zeytinci).,, Sayın Mustafa Çam, 
Başaran Zeytincilik, Sayın Halil Üre, Mina Yağ Sanayii 

Müdürü, Sayın Seyfullah Filiz, Sayın Naciye 
Değirmenci, Sayın Hüseyin Ersaran, Sayın Sevim 
Bahştşoğlu, Sayın Nusret Mutman, Sayın Hamdi 

Kabail, Emre Kundura, Pelinsu Çocuk Giyim, Kafkas 
Kuyumcusu, Sayın Ali Karakurt, Sayın Kadri Karakurt, 

Sayın Hülya Turan, Sayın Zeki Saral ve tüm 
yardımsever Gemlikliler'e 
teşekkürlerimi bir borç biliriz.

. traktör sürücü kursunun 
j başarıl geçtiğini anlatan 

Ç$çİ Eğitim ve Yayın 
BölÜ^üt, sorumlusu Kazım 
Altihâiş^kursun amacının 
r 'inıft ehliyet vermenin 

/an sıra bakım ve 
•kullanımı 'le pratik 
yitiminin verilmesi

İ foldpğunu söyledi, 
i Altmdiş. kursiyerlere 
I: ay rica ilkyardım ve trafik 
I konularında da eğitim 
i verildiğini? sözlerine 
| i fekikdi.

I 11 Eylülş İlköğretim 
Okulu'pdâ üç hafta

I devam edeıi ve Burşa İl 
/ Tanm Müdyrlüğü'nden 

.gelen eğitimciler 
| tarafından yerilen kurs 

dön aminin başarılı 
tğeçtiğînt:açıklayan Kazım 
t' Altındiş, 28 Mart'ta yazılı, 
| 29 Maıt'ta da direksiyon 

sınavı yapılacağını bu 
ksınâv sonucunda başarılı 

olacak kursiyerlere 
sertifika ve F sınıfı ehliyet 
| verilmeğini kaydetti.

| Bu arada kursun bayan 
I temsilcilin Jülide Eser ve 
; Gülşer Kaya da, başarılı 
: 9öÇÇn kurş sonunda 
; '. başarı,sertifikalar) ve 
| ehliyet erini dalacaklarını 
'iddia ederek, "Amacımız

İ ehliyet almaktı. Ancak 
• çok şey öğrendik. Bir 

dahalt döhem diğer 
j bayan arkadaşlarımıza 
h da tavsiye ederiz" 

defler,

Milisin Fırat’ın
I*.babasıöMii

Gemlik Devlet 
Hastanesi Kadın Doğum 
Hastalıkları Uzman Dr. 
Muhsin Fırat'ın babası 
Ahmet Fırat vefat etti.

Mudanya'da yaşayan 
Ahmet Fırat, geçtiğimiz 
hafta İçinde aniden 
rahatsızlanarak Gemlik 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Burada yapılan 
tüm müdahalelerden 
sonuç alınamayınca, 
Bursa Tıp Fakültesi,'ne 
sevkedllen Fırat, tüm 
çabalara karşın 
kurtarılamadı. Ahmet 
Fırat Mudanya'da toprağa 
verildi.

GEMLİK HANIMLAR KÜLTÜR VE 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

KAYIP
Orman Bölge 

Müdürlüğü'nden 
aldığım Orman 

Muhafaza Memur 
kimliğim ile Tasarruf 

Fonu kartırnı 
kaybettim.

Hükümsüzdür.
HİKMET GÜNDÜZ

olduklarını vurguladı.
Siyasi çalışmalara büyük 

bir hız veren partililer, ilçe 
merkezlerinden sonra 
beldelerde de 
hareketlenmeye başladı.

Gemlik'in turistik 
beldelerinden K.Kumla'da, 
ANAP, SHP ve RP’den 
sonra DYP de -seçim 
bürosunu hizmete, soktu. 
İskele meydanında 
konuşlanan DYP; seçim' 
bürosunun aç ı Ijş ı-nd a 
konuşan Bele,diye.Başkan 
adayı Ömer Bal, seçimlerin 
en iddialı partisi olduklarını 
vurguladı.

DYP K.Kumla Belediye. 
Başkan adayı Ömer Bal..- 
Kumla'nın büyük sbrunları' 
olduğunu ve şu an 
haketmediği şekilde 
yönetildiğini belirterek,

seçilmesi halinde büyük ve 
gerçekçi projeleri » ayata 
geçireceğini şov • oi. Ba'< 
altyapı ve Içr < ızasyot

rununur
ızümleyec 
sunarak

kökten 
”ni

Kumla'da imara
ılmayar bahçeleri imâra

tcacağın sahile pazar yeri
-uracaki.i- nı yine sahile 50 
.atak kapasiteli turistik otel 
.apaca- arını iddia etti

Ömer Bal. sağlık ocağının 
yataklı hastaneye 
çevrileceğini bildirerek, 
büyük tehl ike. arzeden Yal ı 
köprüsüne alt ve üst geçit 
yapacağını, köyün üst 
kısımlarında bulunan TV 
alıcılarını her kanalı alacak 
şekilde ayarlanacağını 
söyledi.

DSP Başkan adayı Hadimli, 
maaşını bağışlayacak

Demokratik Sol Parti Başkan adayı Serdar Hadimli, 
yaptığı açıklamada seçildiği takdirde başkanlık maaşını 
belediyeye koyacağı, Yoksullar Fonu'na 
bağışlayacağını söyledi.

Eczacı Belediye Başkan adayı Hadimli, Gemlik 
Belediyesi'hin yoksul .halka bakacak doktorunun 
olmamasının büyük‘bir eksikliği olduğunu vurgulayarak, 
“Eğer seçilirsem, |ilk işim Belediye hekimliği 
oluşturacağım. Yoksullara ilaç ve tedavisi için de bir fon 
kuracağım^ Belediye bâşkanlığı maaşımı da bu fona 
bağışlayacağım" dedi.

DSP İlçe Başkanı Kemal Yeşildal da, seçim 
konuşmalarında halitan büyük ilgi gördüklerini söyledi.

Seçim bayrak ve 
afişleri yırtılıyor

Gemlik Pazar Caddesi ve Dereboyu mevkiine 
asılan siyasi parti bayraklarından MHP'ye ait 
olanlarının indirilmesi tepkiyle karşılandı. İlçenin 
çeşitli yerlerinde asılı olan Belediye Başkan afişleri 
de yırtılıyor.

MHP Belediye Başkan adayı Zeki Saral ve İlçe 
Başkanı Fahri Çakmak, yapılan olayın büyük bir 
saygısızlık olduğunu belirterek/ "Bir süredir ipleri 
kesilmek suretiyle indirilhen MHP bayraklarının 
büyük bir suikaste.pğrşdığını bildirdiler.

İlçe Başkanı Fahri Çakmak, "Partimizin gün 
geçtikçe güçlenmesini hazmedemeyen bazı güçler, 
bu tip çirkin saldırılarda bulunuyorlar" diye konuştu.

Küçük Kumla'da SHP ve DYP'ye ait afişlerin 
yırtıldığı, Gemlik'in çeşitli semtlerindeki Belediye 
başkanlarına ait afişlerin de bilinmeyen kişilerce 
yırtıldığı iddia edilerek olay kınandı.



Demokrat Parti 
Belediye 

Başkan Adayı

Mehmet 
Kaptan

I Hey Gemlik’ lim, Nedir Suçun? „ B Dünya Yalan, Acep Niçin... o Güzel bir Gemlik için, Mutlaka MEHMET KAPTAN’ı Seçin. SizlerfftyvaOfcorum:1. Yolsuzluğun konuşulmadığı bir Belediye, '. 2. Sevginin hakim olduğu bırnelediye.Ok vurdu, arı soktu, at tepti, ; pMletjn canına yetti...ÇÖZÜM: MEHMET KAPTAN
RENKLİ VE 

SİYAH-BEYAZ HER 
ÇEŞİT KALİTELİ 

. BASKI İŞLERİNİZ 
İÇİN BİZİ ARAYIN!

...SEÇİM AFİŞLERİ, 
KİTAP, DERGİ, 

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

ÖZEL BÜRO 
EVRAKLAR!

BASIMI...

BİLGİSAYAR donanımlı OFSET ve TİPO 
tesislerimizi YENİ İŞYERİMİZE taşıdık. 

Eskilerimizle ilişkimiz kalmamıştır. 
Tüm dost ve müşterilerime duyururum.

KörfezOFSET
MATBAACILIK, YAYINCILIK, ORGANİZASYON

Kadri GÜLER
Gazhane Cadde, Beceren Apt. altı 

(OTO Fikret yanı)
Tel. 5131797
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Af çan, Siutıtet JojH.ti^e.Ae^iniz ifinzc.ıtyİK çe^itfesTııtizi 
ı»z fyatfar-ıiK/zıAarar ızermeyiniz.

BfZfMüTMMAMW/fZ.
'Körfez OFSET 1

MATBAACILIK-YAYINCILIK-TANITIM
Gazhane Cad. Beceren Apt.altı GEMLİK 
(Oto Elektrik Fikret yanı) TEL: 513 17 97

Gemlik-Umurbey, Küçük Kumla ANAP’ın, Kurşunlu ve Armutlu DYP’nin

KAZANAN ANAP OIDU,..
fTlGemlik Belediye Başkanlığı'na seçilen Nurettin Avcı, DYP'li rakibi 
IlJ Mehmet Turgut'a 2065, RP'li rakibi Cemal Aybey'e 2181,
SHP'li rakibi Nazım Bayrak'a 4153 oy fark yaptı.

Pazar günü yapılan yerel 
seçimler, ilçemizde ANAP'ın 
zaferiyle sonuçlandı.ANAP 

pemlik Belediye Meclisi'ne 12 üye 
[okarken, RP 6, DYP 5, SHP ise 2 üye 
Kokabildi.

İl Genel Meclisi üyeliklerine 
ANAP'tan Haşan Başaran- Erol 

__ Koksal, DYP'den Abdullah 
Yenice ve Yüksel Yıldırım, RP'den 
Erdinç Arabalı girme hakkını elde 
ettiler.

2161

Gemlik Belediye Başkanlığı 
seçimlerinde ANAP 8266, DYP 
6201 ,■ RP 6085, SHP 4113, DSP 
oy aldı. Umurbey'de Pars 

Dönmez Armutlu'da Celal Göç 
kaybetti. Haberi 5.Sayfada

Seçmene teşekkür etti

i Avcı: “Güveninize layık 
olmaya çalışacağız"

iJlBelediye Başkanlığı, 
|J seçimi kesin sonucunu 
M'Sabaha karşı öğrenen 
kNAP Belediye Başkan 
helayı Nurettin Avcı, 
1 "Hedefimiz tüm Gemlik lilere 
hizmetin en iyisini getirmek 

.olacak. Gemİik'i hep birlikte 
layık olduğu yere getirmeye 

Içalışacağız” dedi.
Haberi 5.Sayfada

i HAFTAYA BAKIŞ
9 KADRİ GÜLER 

Hayırlı olsun
Pazar günü Türk seçmeni bir demokrasi sınavı verdi.
Katılımın böylesine yoğun olduğu seçim uzun yıllardan beri 

görülmedi.
Her seçimin kazananı ve kaybedenleri olur.
ilçemiz bazında kazanan ANAP olurken, kaybeden ise sol' 

partiler oldu.
1991 seçimlerinden sonra yapılan bu ilk seçimde sol partiler 

aldıkları oyu koruyamadılar. Bu yalnız Gemlik'te değil, tüm 
ülkede de aynı öldü.
Seçimlerden önce aynı düşüncedeki siyasi partilerin, aynı 

ilkeleri paylaşan İnsanların ayrı ayrı partilerde 
toplanmalarının başkalarına yarayacağını hep söyledik.
Bölünmenin acısını yalnız partiler değil, ulus çapında 

çekeceğimizin göstergesi oldu pazar günkü seçimler.
Kimdi sdğda ANAP-DYP (ANAYOL) formülü daha yoğun bir, 
şekilde gündeme gelecek. Bunu İş dünyasının dinozorları 
isteyecek.
Seçim öhcesl SHP ve CHP arâşında sağlanamayan 

birliktelik büyük bir olasılıkla yeniden ete alınacak. Dileğimiz 
bu birlikteliğe sayın Ecevlt'in DSP'sinln de katılması olacak. 
Ancak Ecevlt'in bilinen katı tavrı nedeniyle solda birlik biraz 
zor kuruluyor.

Genelde seçimlerden eh başarılı çıkan siyasi parti tabii kİ 
RP'dlr. Şeçmen kitlesi büyükşehirlerde RP'ye aktı. MedYanın 
tüm engellemelerine karşın bu akışın Önü kesilemedi. Seçim 
sonuçlarının psikolojik ve sosyolojik nedenleri üzerinde iyice 

'.durmak gerekecek.
önümüzdeki günlerin gündemini seçim sonuçları alacak, 

önemli olan sonuçtan ders almak.
’ Gemlik'teki sonuçlar sürpriz değildi. Hayırlı olsun>

GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İL GENEL MECLİSİ
Sandık Sayısı: 114 Kullanılan Oy: 31.143 Sandık Sayısı: 176 Kullanılan Oy:
Seçmen Sayısı: 33.825' Geçerli Oy: 29.575 Seçmen Sayısı: 51.051 Geçerli Oy: 44.892.
ANAP 8266 DP 501 ANAP 13273 DP 711
DYP 6201 BBP 428 DYP 10721 BBP 534
REFAH 6085 MP 58 REFAH 7692 MP 130
SHP 4113 İP' 44 SHP 4948 İP 71
DSP 2161 SBP - DSP 3597 SBP ' 113
MHP 1130 , YDP - MHP 1878 YDP 126
CHP 588 BAĞIMSIZ - 1 CHP 1098 BAĞIMSIZ

Balıkpazarı Mahallesi dışında 

Muhtarlar değişmedi 
Pazar günü yapılan yerel seçimlerde, Gemlik 

merkezindeki 10 mahalle muhtarlığından biri 
dışında 9'u aynı kaldı.

Enver Çelik, Ahmet Hocaoğlu, İbrahim Köse, 
Ahmet Acar, Süleyman Akyol, Ferit Usluoğlu, 
Arif Vural, Orhan Margılıç yerlerini korurken, 
Balıkpazarı Mahallesi Muhtarlığına Mehmet 
Birlik seçildi.

Köy ■ muhtarliklafiha seçilen adayları 
4^sayfaı¥ıızda okuyabilirsiniz.

Vergi Haftası 
kutlandı

Her yıl 21-27 Mart . 
günleri arasında 

düzenlenen Vergi 
Haftası .bu yılda 

etkinliklerle kutlandı^ 
. 21 Mart günü 

Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü ve personeli 

Atatürk Anıtı'na . 
çelenk koyarak saygı 

duruşunda 
bulundular. Vergi 

Dairesi Müdürü 
Necdet Sözer yaptığı

1 konuşmada, 
kamuoyuna vergi 

bilinci ve alışkanlığının 
oluşması, 

mükelleflerin 
zamanında vergilerini 

ödemelerini istedi;

Kısa...Kısa
KÖRFEZ DE KIZIL

TEHLİKE
Haberi 

3.sayfada 
ESKİ BİNALAR

TEHLİKE 
YARATIYOR

Haberi
3.Sayfada

Gelişen 
Demokrasi... 
İNAN TAMER

YAZDI.
Yazısı 

2.sayfada

ANAP İlçe Başkanı Güzel:
“Sonuçlar hepimize 

hayırlı olsun”
0

 Anavatan Partisi İlçe 
Başkanı Faruk Güzel, 
yerel seçimlerde 
ilçede birinci parti 

olmaları nedeniyle 
yaptığı açıklamada, "Biz 
bütün partilerle siyasette 
ve belediyede uyum 
içinde çalışacağız. 
Sonuçlar hepimize hayırlı 
olsun" şeklinde konuştu.

TAŞI GEDİĞİNE

GELİYOR...
SEÇMENİN ELİNE KINA YAKILDI. 
PARTİLERİN FALINA BAKILDI.
ÜÇ VAKTE KALMAZ, 
GELİYOR REFAH 
AH, AH, DÖVÜN DUR. 
BÖLÜNÜRSEN SONUÇ BUDUR...

MMWNMMWWWMMW8MWNa8l8MWWI88W8gWWIWnilllWI^^



TEŞE/cm
27 Aforf Paz^r günü yapılan 

yerel seçimlerde ilçemiz 

hudutları içinde partimize 

karşı güvenini esirgemeyen 
değerli hemşehrilerimize 

teşekkürü borç biliriz.

PARTİSİ

ANAP İlçe Teşkilatı 
adına İlçe Başkanı

FARUK GÜZEL



Gemlik Gençlik Tiyalrosu'ndan 
“TOROS CANAVARI"

Gemlik Gençlik Tiyatrosu sorumlusu Tan, 8 kişilik 
ekibinin kendi imkanlarıyla bu işi götürdüğünü bildirerek, 
tüm yardımsever »vatandaşlardan yardım istedi.

Kendi imkanlarıyla Gemlik'i başarıyla 
temsil eden Gençlik Tiyatrosu son oyunları 
olan "Toros canavarı"nda da büyük başarı 
elde ettiler.
t Gemlik Lisesi Spor Salonu'nda oynadıkları 
oyunun büyük bir beğeni gördüğünü 
belirten, oyun sorumlusu Eser Tan, bu 
.oyunu* Gemlik'te bir kaç defa daha 
sergileyeceklerini belirterek, amaçlarının 
daha önce de olduğu gibi Gemlik dışında dâ 
oyunlarını sergilemek olduğunu söyledi.

Oyunda, bir kiracı ile evsahibi arasındaki 
ilişkilerle, kiracının evindeki durumu mizahi 
anlayışta komik bir dille sergilediklerini 
anlatan Eser Tan, bu oyunun kendilerinin 
5.nci oyunu olduğunu öne sürerek, 
amaçlarını Gemlik'e yurt genelinde temsil 
etmek olduğunu vurguladı.

Gemlik Gençlik Tiyatrosu sorumlusu Tan, 8 
kişilik ekibinin kendi imkanlarıyla bu işi 
götürdüğünü bildirerek, tüm yardımsever 
vatandaşlardan yardım istedi.

Gelişen demokrasi...
Bir seçim de geldi, geçti. Kazasız belasız. 

Olgunluk içinde. Partiler medenice yarıştı
lar. Adaylar ev ev, köy köy, kahve kahve 
dolaştılar. Kendilerini tanıttılar, yaptıklarını 
yapacaklarını anlattılar efendice, mede
nice Gemlik'e, Gemlikliye yakışır şekilde. 
Mücadele ettiler dövüşmeden, sövüşme
den, iftira etmeden, isndtda bulunma
dan. Gemlik için düşündüklerini sözlü, yazılı 
anlatmaya çalıştılar. Aylar öncesi hazırlık
lar yapıldı. Alanlar, caddeler, sokaklar par
ti flama ve bayrakları ve dövizlerle süslendi 
gelincik tarlası gibi. Süsleme ve afişleme 
çalışmaları esnasında, rakip partiler ve 
adaylar oldukları halde, birbirlerine yar
dım ettiler. Kardeş kardeş aynı masalarda 
oturdular. Fikir alışverişinde bulundular, şa
kalaştılar, yan yana kol kola gezdiler. Bu 
gelişmeyi gördüm, gördük ya, çok mutlu
yum. 43 yıl uğruna emek verdiğim demok
rasi epey mesafe aldı. İstenen, arzulanan 
seviyeye geldi Gemlik'imde. Düşmanlıklar, 
|kin ve nefretler dostluğa ve sevgiye dönüş
tü. Cehaletin yerini akıl, haşinliğin yerini iti
dal, palavranın yerini gerçekçilik. Millet 
büyüklerine sövgü yerine; saygı ve övgü 
aldı. Bizden-sizden ayrımcılığı yok edildi. 
Kemikleşmiş kamplaşma ve saf tutma an
layışı çözüldü. Partiden ziyade kişiliklerin 
ende tutulduğu görüldü. Eski demokratı, 
sosyal demokrat adaya; sosyal demokrat 
anlayışta olan sağ görüşlü adaylara oy 
kullanabildi. Ve sonuçta ANAP, yerel se
limleri kazandı. Sn.Nurettin Avcı Belediye 
Başkanı seçildi. Sn.Nurettin Avcı'yı ve diğer 
tüm seçilenleri kutluyorum. Gemlik'ime ya
pılan vaadlerin, verilen sözlerin gerçekleş
mesinde kendilerine başarılar diliyorum. 
Gemlik'ime, halkıma, toplum barışına, top
lumun yararına olacak çalışmalarda, gö
rev alan arkadaşlarımıza yardımcı olaca
ğız, olmalıyız. Görevlerini parti çıkarına, eş- 
dost, akraba çıkarına, kişisel çıkarına alet

edenlerle, buna yönelenlerle de müca
dele edeceğiz, etmeliyiz. Çalışmaları ya
kından izleyeceğiz, uyaracağız,, gördükle
rimizi, duyduklarımızı kamuoyuna yansıt
mak da vazgeçilmez görevimiz olacaktır. 
Hariç seçime katılan her,parti şahsıma gü
ven göstererek aralarına katılmalarını iste
miş, görev almamı isteyerek beni onurlan
dırmışlardır. Hemşehrilerimin beni çok 
genç bir yaşta 26 yaşında şerefli göreve 
getirmiş .olduğunu, her hemşehrimin bu 
onurlu görevlere layık olduğunu, genç ku
şaklara imkan tanınması lazım geldiği 
inancı ile tüm tekliflere teşekkür ettim ve 
bağışlanmamı istedim.

Hizmet vermek için illa da sıfat gerekmez. 
Hizmet uyararak, düşünce üreterek, yaza
rak, çizerek, söyleyerek de yapılabilir. Biz 
de öyle yapacağız. Görev yerlerinde baş
kalarının da hakkı vardır. Makam ve mev
kiler kimsenin tapulu malı değildir. Değişim 
ve yenileşmede sayısız yarar vardır. . Lök gi
bi görev yerlerinde oturup çöreklenerek 
bir diğerine imkan tanımamak göreve'bir 
başkasının gelmesini önlemeye çalışmak 
doğru değildir. İnsanı da yüceltmez. Aksi
ne küçük düşürür, sevgiyi, saygıyı, birliği 
yok eder. Bu anlayış partilere, parti yöneti
cilerine hakim olmalı, fırsat tanınmalıdır. 
Tarafsız davranalım, kırgınlıklar, dargınlık
lar, küskünlükler olmasın. Bu vatan bizim, 
GEMLİK bizim. Tümümüz.dostuz, arkadaşız, 
kardeşiz. Birbirlerimizi sevelim,, sayalım. 
Ömür kısa. Bugün varız yarın belki yokuz.

Boğuşmaya, didişmeye, küsüşmeye de
ğer mi?

Yeni seçilen. Sn.Belediye Başkanımız 
Sn.Nurettin Avcı, Belde Belediye Başkanla- 
rımız, İl Genel Meclisi üyelerimiz, Belediye 
Meclis Üyelerimiz, Muhtarlarımız, İhtiyar 
Heyetlerimizi kutluyorum. Başarılar diliyo
rum. Tümüne selam ve saygılarımı sunuyo
rum. Allah yardımcıları olsun. Allah utandır
masın.

Afişlerde farkımızı görün!..

• Davetiye, • Afiş, • Broşür, 
• El İlanı, • Poster, • Takvim,

• Dergi, • Kitap, • Matbu Evrak...
Körfez OFSET

matbaacilik-yayincilik-tanitim
Gazhane Cad. Beceren Apt.altı GEMLİK 
(Oto Elektrik Fikret yanı) TEL: 513 17 97

Körfez’de 
kızıl 

tehlike
Gemlik Körfezi'ni boydan 

boyâ kaplayan kızıl rengin 
tek hücreli 

mikroorganizmalar olduğu 
anlaşıldı.

Gemlik Kurşunlu 
beldesinden başlayan ve 

Armutlu'ya kadar sahil kıyı 
şeridinde beliren kızıl renk, 

ilçe halkı tarafından 
şaşkınlıkla izlenirken büyük 

tedirginlik yarattı.
Yaklaşık 3 gündür sahili 

kaplayan kızıl renkli 
maddelerle ilgili bir açıklama 

yapan Gemlik Kaymakamı. 
Orhan Işın, ilçe sağlık ocağı 

" yetkililerine numuneler 
aldırarak, II Sağlık 
Kurulu'nda tetkik 

ettirdiklerini belirterek, 
kızıllığın deniz kirliliğine 
bağlı olarak oluşan tek 

hücreli mikroorganizmaların 
biraraya gelmesinden 

meydana geldiğini söyledi.
İşin, denizdeki kirliliği 

yiyerek beslenen tek hücreli 
mikroorganizmaların 

mevsime bağlı olarak her yıl 
Mart ve Nisan aylarında 

ortaya çıktığını öne sürerek, 
'.'Kirlilik sonucu ortaya çıkan 
tek hücreli canlılar. Fakat 
büyük bir tehlike değiller. 

Mevsime bağlı olarak ortaya 
çıkıp, kendi kendilerine 
dağılıyorlar. Bu konuda 

gerekli tedbirler alınmıştır" 
dedi.

Kaymakam Işın, halkın 
korkmaması gerektiğini 

vurgulayarak, kızıl rengin 
gemi .atığı ya da kimyasal 

bir atık olmadığım sözlerine 
'ekledi.

Batık 
fiyatları el 
yakıyor!..

Deniz kirliliği ve avlanma 
yasakları balık fiyatlarını 

ateş pahası yaptı.
Gemlik Balıkhah’ne 

getirilerek satışa sunulan 
balıkların en ucuzu kilosu 

20 bin liradan satılan hamsi * 
olurken, levrek, kalkan ve 
çupranın kilosu 200 bin 

liradan alıcı bekliyor.’
Gemlik Balıkhali 

esnaflarından Mert 
Balıkçılık sahibi Celal 

Duraklı, deniz kirliliğinin 
balık fiyatlarını olumsuz 

etkilediğini belirterek, yakın 
bir gelecekte birçok balık 
neslinin tükeneceğini öne 
sürdü. Duraklı, hamsi ve 

istavritin dışında kalan 
balıkların ancak lokantalar 

tarafından alındığını 
vurgulayarak, "Balık fiyatları 
hakikaten el yakıyor. Böyle 
giderse yakın bir gelecekte 

borsaya dahil olacağız.
Yetkililer biran önce kirliliği 

ve kaçak avlanmayı 
önlemek zorunda" dedi.

Gemlik balık halinde 
satılan balık çeşitleri ve 

fiyatları şöyle
Mezgit 90 bin, Çinekop 

100 bin, Karideş 70 bin, 
Uskumru 80 bin, Gümüş 60 
bin, Hamzi 20 bin, İstavrit 
40 bin, Kalkan 200 bin, 

Karagöz 150 bin, Barbunya 
150 bin, Çupra 200 bin, 

Öksüz 60 bin, Levrek 200 
bin, Dil 70 bin lira.

SON NOKTA
_________________________Cemal Kırgız

Hayırlı olsun...
Bir seçim dönemi daha iyisiyle kötüsüyle geride kaldı.

Artık rengarenk bayraklar, propaganda müzikleri, 
klakson sesleri, pembe vaatler yok. Önümüzdeki 
günlerde yapılacak olan mazbata töreninden sonra 
gözler Belediye Başkanı, Belediye ve İl Genel Meclis 
üyelerinin yapacakları çalışmalara çevrilecek.

Evet, ilçemizde ANAP ve Nurettin Avcı ezici üstünlük 
sağladı. Yeni belediyemizle birlikte toplam 5 merkezde 
ANAP'ın, DYP'ye 3-2'lik üstünlüğü var. RP tüm Türkiye'de ki 
çıkışını sürdürerek. Belediye Meclisi'ne 6, İl Genel 
Meclisi'nde de 1 adayını sokmayı başardı.

SHP ile DSP arasındaki yarış ise görülmeye değerdi. SHP 
hem de 2 tane Belediye Meclis, adayı çıkarmayı başardı. 
DSP mevcut oylarına yenilerini eklerken, CHP için bir şey 
farketmedi. Bu onların ilk seçimiydi.

MHP aldığı oylarla BBP'ye rağmen hiç bir adayını bir 
yerlere getiremezken, marjinalliğini kanıtladı.

Büyük, umutlarla girdiği seçimlerde ummadığı bir 
sonuç alan Menderes'in DP'sinın tek teselliği, seçimlere 
aday dahi göstermeyen YDP ile, varlığı bile belli 
olmayan İP, SBP ve MP'nin önünde başarı elde etmesi 
oldu. .

Bana göre seçimlerin en dramatik yanı, gerçekten 
değerli olan bazı politikacılarımızın son şanslarını da 
kaybetmeleri oldu.

DYP Belediye Başkan Adayı Mehmet Turgut,- bugüne 
kadar hiç bir başkan adayının görmediği desteği 
görmesine rağmen, 2.nci defa denediği şansını iyi 
kullanamadı. Kullanamadı derken, Sayın Turgut'u 
beçerisizlikle ya da başarısızlıkla suçlamıyorum. Seçmen 
tarafından bu şans verilmedi demek belki de en 
doğrusu.

Mehmet Turgut gibi, RP Belediye Başkan adayı Cemal 
Aydın Aybey'de, 2.nci defa girdiği Belediye Başkanlığı 
seçimlerini, hem de Türkiye genelinde RP yükselişe 
geçerken kaybetti. -

SHP Belediye Başkan, adaylığına ite kaka getirilen, 
Nazım Bayrak'ta, 5 yıllık Belediye Meclis adaylığından 
sonra finali iyi yapamadı. Yapamadı derken acaba 
bütün suç Bayrak'ın mı?

Bir de şu sonuç çıktı sandıktan, seçmen ne olursa olsun 
gönlündeki partiden taviz vermiyor. İşte örneği seçimler 
öncesi çok yardım yapan DYP. İnegöllüler Demeğinin 2 
bin 200 oyuna talip olan DP, Tunceliler Derneği'nin 
desteğindeki SHP, Karadenizlilerin oyuna güvenen BBP 
vesaire vesaire....

‘ Neticede demokratik şekilde yapılan bir seçim 
atmosferini daha yaşadık Gemlik'te,. K.Kumla'da, 
Umurbey'de kazanan ANAP'ı, Kurşunlu ve Armutlu'da 
kazanan DYP'yi kutluyor, seçimlere katılan partilere ve 
oyunu kullanan seçmene çok teşekkür ediyoruz. •

Umarız, seçim öncesi, vaddettikleri hizmetleri hiçbir 
mazeret öne sürmeden gerçekleştirirler.

IVBesai saatleri yeniden 
düzenlendi

İlçe Kaymakamı Orhan Işın, saatlerin 1 saat ileri alındığı 20 
Mart, gününden başlayarak resmi dairelerde çalışma 
saatlerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Kaymakam Işın yaptığı açıklamada, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu.'nun değişik 1Ö0.ncü maddesi, gereğince 
resmi dairelerde sabah işe başlama saat 08.30-12.00 
arasında, öğleden sonra ise çalışmalar 13.00-17.30 arasında 
yapılacak.

Vatandaşların yeni mesai saatlerine göre durumlarını 
ayarlamaları istendi.

Eski binalar tehlike 
yaratıyor

İlçenin çeşitli semtlerinde korumaya alınmış ancak 
bakımsızlık nedeniyle onarılmayan eski binalar büyük tehlike 
yaratıyor.

Vatandaşlar bu tür yapıların belediye tarafından yıktırılması 
gerektiğini hatırlatarak, her an bir kazaya neden olacak 
yapıların saptanarak gereğinin yapılmasını istiyorlar. Eski 
■Belediye binasının ara sokağında bulunan metruk binanın 
çevresinde oynayan çocukların her an başına yıkılması 
beklenirken, anne ve babalar endişelerini gizleyemiyorlar.

Çöp kontinyerleri 
yetersiz geliyor

Geçtiğimiz yaz aylarında Belediye tarafından imal edilen ve 
ilçenin çeşitli yerlerine konan çöp kontinyerleri, kısa zamanda 
dolması yakınmalara neden oluyor.

Çöp araçları tarafından otomatik olarak boşaltılan çöp 
kontinyerlerinin sayılarının artırılarak daha değişik yerlere 
bırakılması gerektiğinde günde iki kez boşaltılması isteniyor. 
Çabuk dolan kontinyerler çevreye mikrop saçıyorlar.



Bahkpazarı Mahallesi dışında 

Muhtarlar değişmedi 
Pazar günü yapılan mahalle ve köy muhtarlığı seçimlerinde 

Gemlik merkezde bir mahalle dışında, değişme olmazken, 
köylerde yeni muhtarlar görev başına geldi.

Merkez ve Köy muhtarlarının toplu adlarını aşağıda 
sunuyoruz.
GEMLİK MERKEZ MUHTARLIKLARI:

HAMİDİYE: Enver Çelik 

OSMANİYE: Ahmet Hocaoğlu 

HİSAR M AH.: İbrahim Köse 

HALİTPAŞA: Ahmet Acar 

YENİ MAH.: Süleyman Akyol 
CUMHURİYET: Ferit Usluoğlu 

ORHANİYE: Arif Vural 

KAYHANrOrhan Margıhç 

DEMİRSUBAŞI: Necmettin Şanlı 

BALIKPAZARI: Mehmet Birlik 
GEMLİK KÖYLERİ VE KÖY MAHALLELERİ: 

ADLİYE: Cevdet Turan 

FEVZİYE: Tevhik Kuzu 

CİHATLI: Necdet Altay 

ŞÜKRİYE: Şükrü Pir 

FINDICAK: Ali Bozkurt 
HAYDARİYE: Süleyman Beki 

KURŞUNLU: Erdal Süzer 
ENGÜRÜCÜK: Süleyman Kaynar 

BÜYÜK KUMLA: Ali Sevinç ' 

KATIRLI: Haşan Ertunç 

MURÂTOBA: Mehmet Turgut 

ŞAHİNYURDU: Mustafa Şimşir.

YENİKÖY: Hüseyin Çelikler 

SELİMİYE: Hüseyin Önsekiz 

MECİDİYE: Orhan Kanat 

HAYRİYE: Mustafa Kaptan 

GENÇALİ: Mehmet Baykal 

GÜVENLİ: Recep Kakan 

NARLI: İsmail Başaran 

KURTUL: Mümin Yılmazer 

HAMİDİYE: İbrahim Rüştü Türe 

KARACAALİ: İbrahim Mert 
FISTIKLI: Coşkun ,S<-Vınç * 

KAPAKLI: Af-net Onsekiz 

ARMUTLU BAYIR MAH.. Ûral Mısırlı 

ARMUTLU KARŞIYAKA MAH • Cevdet Alaç 
K.KUMLA ŞÜKRÜ ALEMDAR MAH . Ali Çeltik 

K.KUMLA MEME REİS MAH.: Haşan Güren 

K.KUMLA SİTELER MAH.: Abdullah Sati 

K.KUMLA YALI MAH.: Cengiz Karasoy . 
"ÖMURBEY PARSBEY MAH.: Ali Pars 

ORHANİYE MAHALLESİ UMURBEY: Ahmet DuranÇATAK GİYİM
/ Genç Bay-Bayan giysileri, 
/ 2000 Jean'lar, / Takım 
elbiseler, / Gömlekler, 

/ Montlar, / Bayan Elbiseleri, 
/ Kazaklar, / İç giyim 

ppc|+|prj
ZENGİN ÇEŞİT, UYGUN FİYAT, 

ÖDEMEDE KOLAYLIKALİ ÇATAK ve OĞULLABl
Demirsubaşı Mah.
Umurbey. Oteli altı

Sahadaki tribün çalışmaları devam ediyor... j

19 Mayıs’ı Umurbey’de kutlayacağı»
Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem tarafından 

temeli bir süre önce atılan Gemlik Stadı tribün inşaatı devam 
ederken, çalışmaların 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı'na yetişmeyeceği 
öğrenildi.: Stad yapım 
çalışmaları nedeniyle inşaat

Staddaki tribün çalışmalarının

daâ.n.khjj.nm çevreye bitirilmesi için ilçe kaymakamı 
yayılması okullarda devam eden Orhan İşin Sik Sik Çalışmaları kontrol 
sportif gösteri çalışmaların pdivor 
provalarının da yapılmasını
tehlikeye sokuyor. Önümüzdeki günlerde toplanacak olan 19 
Mayıs Kutlama Komitesi, durumu gözden geçirerek büyük bir 
olasılıkla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın Umurbey

Gayrimenkulün Açık Artırma İlanı

GEMLİK İCRA
MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

Dosya No: 1992/429-Talimat
Bir borçtan dolayı ipotekli ölüp;
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, 

adedi, evsafı:
Gemlik Tapu Sicilinin 21.6.1983 tarih, pafta 3/2, sahife 

1382, parsel 1445'de kayıtlı, Gemlik Gençali köyü 
Dereağzı mevkiinde kain 145 m2 miktarlı üzerinde ve bir 
kısmında tek katlı prefabrik bir ev ile mühtelif cinste 4-5 
adet meyve ağacı bulunan ve bilirkişilerce 60.000.000 
lira kıymet takdir edilen taşınmaz açık artırma suretiyle 
satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI:
1. Satış 2.5.1994 Pazartesi günü saat 14.00'den 14.20'ye 

kadar Gemlik İcra Müdürlüğümde âçık artıkma suretiyle 
yapılacaktır. Bu artırmada, tahmin edilen kıymetin % 
75'inl ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
mecmuunu ve satış maşraflarını geçmek şartı ile ihale 
olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 

taahhüdü baki .kdlmak şartiyle 12.5.1994 Perşembe 
günü aynı yer ye aynı saatlerde ikinci artırmaya 
çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde 
edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü 
saklı .kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet 
sonunda en çok artırana İhale edilecektir. Şu kadar ki, 
artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını 
bulmdsı. ve satış: isteyenin alacağına füçhanı olan 
alacakların toplamındgn fazla olması ve' bundan 
başka, paraya çevirme ye paylaştıcma masraflarını 
geçmesi" lazımdır. Böyle fazla bedelle alici çıkmazsa 
satış talebi düşecektir.

2. Artırmaya İştirak edeceklerin,, tahmin edilen 
kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar 
kadar milli bir bankanın teminat mektubunu yermeleri 
lazımdır. .Satış peşin para-iledir, alıcı istediğinde 20 günü 
geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliyö resmi ihale 
pulu, tapu harç ye masrafları‘alıcıya gittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir.

KDV alıcıya dittir. <
3. İpotek sahibi alacaklılarla diğer İlgililerin (*) bu 

gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan. İddialarını" dayanağı belgeler ile 
onbeş gün İçinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde hakları tapu ■ sicili ile sabit olmadıkça 
paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini 
yatırmamak suretiyle İhalenin feshine sebep olan tüm 
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca 
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
dairemizce tahsil olunacak, bü fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.

5. Şartname, İlan . tarihinden itibaren herkesin 
görebilmesi İçin dairede açık olup masrafı verildiği 
takdirde İsteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6. Satışa iştirak edenlşrin şartnameyi görmüş ve 
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 992/429 T. sayılı, dosya numarasıyla 
Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(Ic, If. K. 126) '
(*) İlgililer tabirine irtifak
hakkı sahipleri de dahlldjr.

İcra Müdürü

Stadı'nda yapılması doğrultusunda karar alacak.

Stad tribün çalışmalarının hızlandırılarak dağınıklığın 
toplanması hâlinde gösterilerin 19
Mayıs gününde Gemlik'te her yıl 
olduğu gibi yapılabileceği 
belirtiliyor. Bu konuda ilçe 
kaymakamı Orhan Işın'ın sık sık 
stada giderek müteahhit firmayı 
denetlediği öğreniliyor.
Beden Eğitimi Öğretmenlerinden

oluşan 19 Mayıs kutlama komitesi Gençlik Bayramı'nın düzenli 
geçmesi için programlarını gözden geçirerek önlemler alınması 
için çalışmaları yürütüyor.

Pazı 
seçimi 
Anavı 
sonuç'

AN/ 
yanın' 
Beled 
Armut

KAYIP
Gemlik Nüfus 

Müdürlüğü'nden 
aldığım nüfus 

cüzdanımı ve Bursa 
Trafik İl 

Müdürlüğü'nden 
aldığım ehliyetimi 

kaybettim.
Hükümsüzdür.

LEVENT PAZVANT

KAYIP
Gemlik Yapı Kredi 

Bankası'ndan aldığınT" 
aşağıda numaraları 

yazılı çeklerimi 
kaybettim. --

Hükümsüzdür. ■
NURİYE AĞDEMİR 

ÇEK NO:
WW39864- 39865- 

39866- 39867- 39868M 
39869- 39870- 398711 
39872-39873-39874

39875 I

İLAN
Gemlik Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2.3.1994 

tarih, 1994-37 Esas, 1994-71 karar sayılı ilamı ile 
Medi olan ismim Metin olarak tahsih olduğu 
ilan olunur. .

METİN KARADUMAN

Doğra
Par 
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T.C.
GEMLİK İCRA

MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
ÖDEME EMRİNİN VE

GAYRİMENKUL HACİZİNİN 
BORÇLUYA İLANEN TEBLİĞİDİR.
Dosya No: 1993/376

Alacaklı: Sevgi Dinç

Vekili: Av.Gökhan Taylan
Borçlu: Mehmet Demiray. Gençali Köyü/GEMLİK

Borç miktarı: 40.210.000 TL. alacak icra masrafları 
avukatlık ücreti ve % 54 faizi ile tahsilidir.

Senet tarihi: 19.3.1993 vadeli T.Vakıflar Bankası'nın 
27.500.000 TL. ve 19.3.1993 vadeli 10.000.000 TL.IıkT.d 

Ziraat Bankası'ndan verilme çekler.
Borçlunun işbu icra borcundan dolayı borçlu adresine' 

gönderilen icra örnek no: 163 ödeme emri ve çek fotokopileri 
borçlu adresine gönderilmiş, borçlu adresinde 
bulunamadığından PTT idaresince müdürlüğümüze bila 
tebliğ iade edilmiş, zabıtaca yapılan adres tesbitinde de bir 
netice alınamamıştır. -

Borçlunun borcundan dolayı Gemlik tapusunda kayıtlı 
bulunan Gençali köyü civarı 2 pafta; 906 parselde de kayıtlı 
1.991 m2 miktarlı zeytinlik ile yine aynı köyde köy içi mevkii 
pafta 2 parsel 1120'de kayıtlı 246 m2.deki 3/8 hissesi üzerine 
haciz konulmuştur.

ödeme emrinin alenen tebliğinden itibaren 10 güne 15 gön
ilavesiyle 25 gün içinde ödemeniz 5 güne 10 gün ilavesiyle 15 
gün idinde mercie şikayet etmeniz senet altındaki imza size 
ait değilse 5 güne 10 gün ilavesiyle 15 gün içinde bir dilekçe ile 
icra tetkik mercii hakimliğine bildirilmeniz aksi halde sene
altındaki imza sizden sadır sayılacağı % 10 oranda par! 
cezası ve % 40 oranında imza inkar tazminatına mahkıitf 
edileceğiniz, merciiden itirazınızın kabülüne dair bir kara 
getirmediğiniz takdirde icraya devam olunacağı itiraı 
edilmediği borç ödenmediği takdirde 10 güne 15 göl 
ilavesiyle 25 gün içinde 74.madde gereğince mal beyanına 
bulunmanız, bulunmadığınız takdirde hapisle tazyil 
olunacağının, işbu örnek no.163 ödeme emri ile gayrimenkü 
hacizleri borçlu Mehmet Demiray'a ilanen tebliğ olunur. |

İcra Müdürö
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Gemlik-Umurbey, Küçük Kumla ANAP’ın, 
Kurşunlu ve Armutlu DYP’nin

KAZANAN ANAP OLDU...
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■ Pazar günü yapılan genel yerel 
^seçimler ilçemiz köy ve beldelerinde 

Anavatan Partisi'nin zaferiyle
Konuşlandı.

ANAP Gemlik merkez belediyesi 
yanında Umurbey ve Küçük Kumla 
Belediye Başkanlıklarını da kazandı. 
Armutlu ve Kurşunlu belediyelerini ise 
Doğru Yol Partili adaylar kazandılar.

■ Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy 
verme işlemleri seçmenlerin yoğun 
ilgisiyle oy kullanma sonu olan saat 
17.00'ye dek sürdü. Bu arada sandık 
başlarınca oy kullanamayan vatandaşlar 

Kayılarak oy kullanabildiler.

Olaysız geçen seçimlerde, 
seçmenlerin yüzde 93'ünün sandık 
başına giderek vatandaşlık görevini 
yprinn getirdiği gözlendi. Çok yüksek 
olan oy kullanma sırasında bu yıl ilk kez 
çift oy kullanılmasını engellemek için 
(seçmenlerin sol eli parmaklarına 
Hindistan'dan getirtilen özel bir boya 
sürüldü.
f SANDIKLAR AÇILIYOR

Seçmenlerin oy kullanmaları sırasında 
siyasi parti temsilcileri, sandıklar 
arasında adeta mekik dokudular. Gemlik 
Merkezinde 114 sandıkta 33 bin 825 
seçmenden 31 bin 143 kişi oy kullandı. 
Kullanılan oyların 1565'i iptal edildi. 29 
bin 575 oy geçerli sayıldı.

UMAN [ Belediye Başkanlığı için oy kullanan 
seçmenlerin oyları ise şöyle dağıldı.

MHP 1130, CHP 588, DP 501, İP 44, 
ANAP 8266, SHP 4113, DSP 2161, DYP 
(6201, BBP 428, RP 6085, MP 58.

EN
IİN 

ĞİDİR.

I Bu durumda ANAP Belediye Meclisi'ne 
9 üye 3 kontenjan olmak üzere 12 kişi 
soktu. Bunlar: Kaya Kesen, Ali Avcı, 

Emin Bora, Mehmet Dinç, Aylan 
Özaydın, Ömer Uzunkaya, Aydın Kaya, 
Şükrü Önal, Engin Kökçam (Kontenjan), 
Ayten Şendil, Turhan Tunçkal, Hüseyin 
Ulukaya.
I Refah Partisi'nden Belediye Meclisine

giren adaylar ise şunlar:
İbrahim Çetin, Haydar Gül, Ali 

Okuroğlu, Mahmut Küçük, EnVer Şahin, 
Nurettin Yurtlu.

Doğru Yol Partisi'nden Belediye 
Meclisine giren, adaylar ise şunlar:

Nurettin Bay, Osman Sah Mehmet 
Bayraktar, Kadir Özaydın, Ali Acar.

SHP'den ise Gül Buçukoğlu ve İbrahim 
Koç seçildiler.

İL GENEL MECLİSİ
İl Genel Meclisi sandıklarının 

açılmasında da ANAP'ın ilçemizde aldığı 
oy sayısının diğer partilere göre fazla 
olduğu görüldü.

176 sandıktan oy kullanan 51051 
seçmenden kullanılan oyların 44892'si 
geçerli sayıldı. ANAP 1.3273, DYP 
10721, RP 7692 oy alarak il genel 
meclisine ANAP'tan Haşan Başaran ve 
Erol Köksal'ı, DYP'den Abdullah Yenice 
ve Yüksel Yıldırırn'ı, Refah Partisi Erdinç 
Arabalı'yı soktu.

SHP İl Genel Meclisi seçimlerinde 
4948, MHP 1878, BBP 534, SBP 113, 
YDP 126, DSP 3597, CHP 1098, İP 71, 
DP 711, MHP 130 oy aldı.

ARMUTLU
Armutlu'da yapılan' . Belediye 

Başkanlığı seçimlerinde ise 8 sandıkta 
2150 seçmenin 1919'u oy kullandı. 1787 
geçerli oyun sayıldığı seçimlerde 
DYP'liler sürpriz yaparak 869 oyla 
Belediye Başkanlığını kazandılar. ANAP 
adayı Celal .Göç 610, SHP adayı 
Abdullah Gencer 188 oy alırken, MHP 19, 
RP 97 oy aldı.

Armutlu'dan Osman Elbaş Belediye 
Başkanı oldu.

KÜÇÜK KUMLA

Küçük Kumla'da seçimler ANAP ve 
DYP arasında geçti. 9 sandıkta 2877’ 
seçmenden ,2595'inin oy kullandığı 
görüldü. Bu oylardan 2359'u içeride

NÖBETÇİ ECZANELER
LİK

masrafla
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Ogûne'ıS#

29 Mart 1.994 Salı . SERİM

30 Mart 1994 Çarşamba ÖZER

31 Mart 1994 Perşembe GEMLİK

il Nisant 1994 Cuma ONUR

2 Nisan 1994 Cumartesi MERKEZ

3 Nisan 1994 Pazar ÇAMLICA

M Nisan 1994 Pazartesi AFŞAR

5 Nisan 1994 Salı S.SARAL
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GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

YIL: 21 SAYI: 1005
Fiyatı: 3.000 TL.

Sahibi ve Sorumlu Müdür: KADRİ GÜLER
) güne 15i 

endben 
hapisle 4 
'•iegay^ 

eötğotf»] 
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Haber Müdürü: Cemdi KIRGIZ . 
idare Merkezi: Gazhane Cad. No:53/A 

Tel: 51 47 97 GEMLİK

Basıldığı Yer:
KÖRFEZ OFSET

Gazhane Cad. No:53/A Tel: 513 17 97

sayıldı.
ANAP'tan eski Belediye Başkanı Eşref 

Güre'in yeniden aday olduğu seçimlerde 
1148 oy alınırken, DYP'li Ömer Bal 661 
öy aldı. SHP'li Baki Kütahya 409, MHP 
14, DSP 73, RP 54 oy aldı.

UMURBEY
Umurbey'deki belediye başkanlığı 

seçimlerinde DYP'ıiin güçlü adayı Pars 
Dönmez, seçimi ANAP'lı rakibi 
karşısında kaybetti. 2329 seçmenin 8 
şandıkta oy kullandığı şetimlerde, 2263 
kişi sandık başına gitti. Bu oylardan 2083 
geçerli sayıldı. Siyasi partiler şu oyları 
aldılar.

MHP 81, ANAP 1199, DYP 837, RP 56.,
Umurbey'de Belediye Başkanlığı'na 

ANAP adayı Mete Okay seçildi.
KURŞUNLU
Bu yıl ilk kez Belediye olan Kurşunlu'da 

ANAP adayı Şükrü Kaya Dalkılıç ile DYP 
adayı Bayram Demir çekişirken, İbrahim 
Kıraç ve Haşan Babacan da seçimlere 
bağımsız olarak katıldılar.

1036 seçmenin . bulunduğu 
Kurşunlu'da 3 sandıkta 972 oy kullanıldı. 
Bu oyların 904'ü geçerli sayıldı. DYP'li 
aday Bayram Demir 468, ANAP adayı 
405, Bağımsız Haşan Babacan 18, RP 9. 
MHP 3 oy alırken, İbrahim Kıraç'a ise 1 oy 
çıktı.

Seçim sonuçlarını alan sandık kurulları 
pazar günü ilçe seçim kurulunda uzun 
süre, beklemek zorunda kaldı. Bazı 
sandık kurullarının, sonuçları hatalı 
yazması sonüçların ağır alınmasına 
neden oldu. Daha çok öğretmenlerin 
sandık başkanlığı yaptığı seçimlerde, 
sonuçlar Pazartesi günü saat 04.00 
sıralarında alındı.

İlkel metodlarla yapılan döküm 
çalışmalarında öğretmenler ye diğer 
sandık kurulu görevlileri saatlerce 
beklemek zorunda kalarak,, evlerine 
ancak şabah ışıklarıyla girebildiler.

Seçmene teşekkür etti

Avcı: “Güveninize layık 
olmaya çalışacağız"

Pazar günü yapılan yerel seçimlerde 8228 oy alarak Gemlik 
Belediye Başkanlığına seçilen ANAP eski ilçe başkanı 
Nurettin Avcı, seçimden sonra gazetemize yaptığı 
açıklamada "Hemşehrilerimin güvenine layık olmaya 
çalışacağım. Hedefimiz tüm Gemliklilere hizmetin en iyisini 
getirmek olacak" dedi.

Seçim sonuçlarını ilçe binasından, ilçe başkanı Faruk 
Güzel ve partili arkadaşlarıyla izleyen Nurettin Avcı, kesin 
sonuçların belli olmasından sonra gazetemize yaptığı 
açıklamada, şöyle konuştu:

"Sonuçlar Gemlik'imize, ülkemize hayırlı olsun. Gemlikli 
hemşehrilerimin güvenine layık olmaya çalışacağız. 
Hedefimiz tüm Gemliklilere hizmetin en iyisini getirmek 
olacak.

Göreve başladığımız andan itibaren çözüm üreten, her 
konuyla yakından ilgilenen, güleryüzlü sevilen bir belediye 
yaratmak için ben ve arkadaşlarım gece gündüz demeden 
mücadele edeceğiz.

Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe 
yapamayacağız iş, aşamayacağımız güçlük olmayacaktır. 
Gemlikliyi hep birlikte layık olduğu yere getirmeye 
çalışacağız."

Dün sabah görevine gelen belediye başkanı Nezih Dimili 
telefonla Nurettin Avoı'yı arayarak kendisini kutladı. Nurettin 
Avcı da saat f 1.15 şıralarında belediye binasına giderek 
Dimili ile görüştü. Mazbatasını bugün alması beklenen yeni 
belediye başkanı Nurettin Avcı, perşembe veya cuma günü 
de belediye başkanı Nezih Dimili tarafından düzenlenecek 
sade bir törenle görevi teslim, alarak çalışmalarına 
başlayacak.

, Ne dediler?..
Pazar günü yapılan yerel seçimlerden sonra seçimleri 

kaybeden siyasi parti ilçe başkanları ve bazı belediye başkan 
adayları seçim sonuçlarını değerlendirdi.

MEHMET PARLAK 
(SHP İlçe Başkanı)

Seçim sonuçlarını sürpriz olarak; 
görüyorum. 5 yılda SHP’li ■ 
belediyenin ilçemize yaptığı o 
kadar hizmetten sonra, 
seçmenden bunun karşılığını 
almalıydı. Genel oylardaki düşüş 
bizi de etkiledi. Hayırlı olmasını 
diliyorum. 91. seçimlerinden 
sonra Demokratik Sol'da iki parti 
olarak çıktık, bu bölünmüşlükle 
seçimlere girdik. Sonuçlar solda 

birlikteliğin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Genelde* 
alınacak seçim sonuçlarına göre sanırım değerlendirme 
yapılacaktır. Bizde hafta sonunda ilçemize geniş bir katılım ile 
örgüt toplantısı yaparak durumu değerlendireceğiz. Yeni 
Başkan adayına başarılar diliyorum.

MEHMET TURGUT
(DYP Belediye Başkan 

adayı)
Seçim sonuçlarını ilçemize 

hayırlı olmasını diliyorum, 
milletin takdirini saygı ile 
karşılıyorum. Sonuçlar 
DYP'de değerlendirilecektir. 
Gördüğüm kadarıyla Bursa 
çapında yeni baştan 
yapılanmaya gidileceğine 
inanıyorum.

Gemlik'te de mutlak surette, ilçe teşkilatı yemden 
yapılanmaktadır.

REFİK ÖZER

(CHP Belediye Başkan adayı)
Normal neticeler tecelli etti. Gemlik 
için hayırlı olmasını diliyorum. 
Sonuçlar Sosyal Demokratlar için 
yıkımdır. Bu sonuçlar Sosyal 
Demokratların birleşmelerinin 
zamanıhjn gelip de geçtiğini 
göstermektedir. Aslında ANAP ve 
DYP nin de birleşmesi 
gerekmektedir.

| Türkiye'nin buna ihtiyacı vardır.

SEÇİM NOTLARI
Pazar günü Gemlik Merkez, Küçük Kumla, Umurbey. 

Kurşunlu ve Armutlu beldeleriyle ilçeye bağlı köylerde 
seçmenler güzel bir demokrasi sınavı vererek, % 95'lere varan 
bir katılımla sandık başına giderek, kendilerini yönetecek 
adayları 5 yıllığına işbaşına getirdiler.

Gemlik Merkez'de seçim kampanyaları boyunca düzenli bir 
çalışmayı sergileyen SHP'liler sandıkların açılmasından sonra 
umduklarını bulamadılar. İlçe merkezindeki sandık 
müşahitlerinden, parti merkezine gelen sonuçlar partide 
bekleşen yöneticiler ve partilileri hayal kırıklığına uğrattı. 
Partinin kapıları saat 03.00 sıralarında kapandı.

Seçimlere en iddialı şekilde hazırlanan Refah Partisi de 
sonuçlardan umduğunu bulamadı. Belediye Başkan adayı 
Cemal Aybey pazar günü sandıkları gezerken RP'ye oy veren 
taraftarların akın akın oy kullanmaya gittiğini görünce sonucun 
kendi lehlerine olacağını görüyordu. Ancak Refah Partisi İlçe 
Merkezinde bilgisayara dökülen sonuçlar onu da hayal 
kırıklığına uğrattı. RP Gemlik'te üçüncü parti oldu.

Armutlu'nun tecrübeli ve güçlü ANAP'lı Belediye Başkan, 
adayı Celal Göç, seçimleri kesin alacak gözüyle görüyordu. 
Ancak Turhan Tayan takviyeli DYP kurmayları seçim öncesi 
Armutlü'yu ablukaya aldılar. Seçimler Emekli Albay Osman 
Elbaş'ın zaferiyle sonuçlandı.

Umurbey'de tecrübeli kaptan Pars Dönmez DYP’nin- iç 
karışıklıklarının kurbanı oldu. Seçimlere iyi hazırlanan Pars 
Dönmez, ANAP'lıların ezici üstünlüğü karşısında birşey 
yapamadı.

Kurşunlu'da belde halkının kendisini belediye başkanı olarak 
gördüğü Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Kaya 
Dalkılıç, DYP'li rakibi karşısında hezimete uğradı. ANAP'lılar 
DYP'lilerin seçmenleri parayla satın aldıklarını heryerde iddia 
ediyorlar. Bunun için de en az 2 milyar lira dağıtıldığını 
söylüyorlar.

Demokratik Sol Parti 199-1 yılı genel seçimlerinde Gemlik 
merkez ve köylerinde yakaladığı sonuca bu seçimlerde 
erişemedi.

CHP de belediye başkanlığı ve il genel meclisi adayları için 
umduğunu bulamadı.

Seçim öncesi partisine kayıtlı 4000 üyenin bulunduğunu iddia 
eden Demokrat Parti başkan adayı Mehmet Kaptan ise, 501 öy 
alarak adeta şoke oldu.



EfPERjZ...
Güveninize (ayılt 

olmaya çakacağız. 
Saygılarımızla.

OAhTİSİ

NURETTİN AVCI 
ve MECLİS ÜYESİ 
 ARKADAŞLARI
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