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Ekonomik kriz her sektörde olduğu gibi Gemlik Körfezini de vurdu.Nakliyeciler endişeli

w

İHI
Onbeş gündür Gemlik Belediye ve Gemport İskelelerinde ciddi bir hareket görülmemesi' ülke 
ticaretinin içine düştüğü durumun ciddiyetini gösteriyor.

Hükümetin 5 Nisan kararlanndan sonra 
ülke ekonomisinin içine düştüğü kriz 

her kesime yavaş yavaş yayılıyor .Ticaretin 
kalbi sayılacak limanlarda iş hareketinin 
durma noktasına geldiğini Gemlik 
Umanındaki durgunluktan anlamak 
mümkün.GEMPORT Genel Müdürü Ziya 
Alkan, yaklaşık 15 gündür limana gemi 
yanaşmadığını söyledi.

Gemlik limanında nakliyecilik yapan 
Güzel Nakliyat Ltd. Ştl. sahibi Faruk 

Güzelyıllardır nakliyecilik yaptığını, böyleslne 
bir krizle ilk kez karşılaştıklarını,.yüzler çe kam 
yoncunun günlerdir işsiz olarak limana gele
cek gemileri dört gözle beklediklerini 
söyledi.Güzel, krizin aşılmaması durumunda 
çok kötü sonuçlar doğabileceğini nakliyeci
lerin patlama noktasında olduğunu hatırlattı.

■ Belediye Meclisi 
Haziran ayı dönem 
toplantısını bugün saat
14.oo de Belediye Meclis 
Salonunda yapacak. *
Belediye başkanı tarafın - 

dan başkan vekilinin ata
masının okunmasından 
sonra, encümen, meclis 
başkan vekillikleri ve yaz
manlıklar için seçim 
yapılacak. •
Meclis aralarından 2 kişiyi' 
de encürpen üyeliğine 
seçtikten'son ra imar,

■ bütçe kesin hesap 
ve tarife komlsyonlukJarı 
için seçimler yapılacak. 
Geçen dönem DYP 'II 
üyeler tarafından gün
deme alınması İstenen 
Prof. Muammer Aksoy 
Kordonu'nun adının 
kalırılması ve bir süre 
önce ölen eski 
Başkanlardan İbrahim 
Akif'in adının uygun bir 
yere verilmesi karar 
bağlanacak.

Belediye Başakanı ile 
simit fırını işleticileri arasın - 
da yapılan anlaşmaya 
uyulmayınca Belediye 
Zabıtası açıkta satılan 
800 simide el koydu.
Belediye BaşkahıNurettin 

İAvcı, naylon poşete kon - 
madan satılan simitleri 
satana af olmayacağını 
söyledi.

SOLDA BİRLEŞME ÇABASI
Bursa'da yapılan bir toplantıda eski CHP İl Başkanı ve 
Senatörlerden Şebip Karamullaoğlu anıldı.
Karamullaoğlunu anma toplantısında solun birleşmesi 
İçin İl Başkanları görüşlerini bildirdiler.

Haberi Sayfa 3'te

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

Ekonomide kötü günler
t 5 Nisan. ekonomik kararlarından sonra yaşanan kri - 
zler iş dünyasında etkisini göstermeğe başladı.

Bankalarla çalışan ilçemizin tanınmış iş adamlarının 
kritik günler yaşadığını duyuyoruz.

1993 Kasım'ın da hiçbir iş adamı 5 ay sonra 
yaşanacak yüksek faiz karşılaşacağını, para maliyet - 
lerinin bu denli yükseleceğini tahmin edemezdi. 
■ Gemlikli İş adamları, bankalardan aldıkları parala 
yat kat aldıklarını sanmıyorum, 
I Zeytin işiyle uğraşan , sezonunda zeytin 
tuzladı.İnşaat sektöründe çalışan da yeni bir yapıma 
başladı...

E Ama, uygulanan yanlış ekonomiler, hâzinenin 
kasasını Boşaltınca faturası toplumun tüm kesimlerine 
çıkarıldı.

Döviz politikalarında yapılan yanlışlıklar, halkı bi r 
den mark , dolar toplamağa Itfi.Türk parasına olan 
İnancın kaybolması krizi getirdi.
" Türkiye de bir ay içinde döviz zenginleri türedi.

1980'11 yıllarda rahmetli Özal'ın banker ve banka 
facialarıyla topluma yaşattıklarını 10 yıl sonra başka 
türlü yineledik.

Bankaları devletten başka kimseye kredi vermez 
»oldu.

Devlet bir gecelik faizi 900'lere binlere yüksettl.
Şimdi de yıllık 200-400 faizle devlet tahvili çıkarıl) 

yor.Sızin anlayacağınız devlet sürekli borçlanıyor.
Devletin İçine düştüğü bu durum, bana 

Psmanı'nın çöküş yıllarını anımsatıyor.Koca 
, İmparatorluk, sonunda Galata bankerlerinin eline 

kalmıştı.
Halkın elindeki para yüksek faize çekilirse, tüketim 

azalacak. Zaten yeterli olman üretim tamamen dura
cak. Şimdi o noktaya gelindi. Fabrikalar, küçük İşlet
meler kapılarına kilit vuruyor. Bunun sonu felaket olur.

Temmuz ayının çığlıklarını duyar gibiyim....1

Camekan arabada veya 
naylon poşet içinde simit 
satmayan fırın- işletmcileri 
için yasal işlem başlattık - 
larını söyleyen Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
kurallara uymayan işlet
mecilere yarın yapılacak 
Belediye Encümeni 
toplantısında 
karar verileceğini söyledi.

KISA KISA
MHP IçeYönetirp 
kurulu nezaket 
ziyaretlerine ,;.... 
başladı,
Haberi sayfa 3‘te

Şehiriçi Minibüs 
seferleri yeniden 
düzenlendi
Haberi sayfa 3‘te

Wkç©nin resmi 
dil oluşunun 717ncı 
yıldönümü;: 
kutlandı,
Haberi sayfa 2 de

B§mOi MM» I 
Gemlik'in fanınmış 

simalarından 
Mustafa Özlü 
(Yıkıntı) 
yakalandığı 
amansız hastalıktan 
kurtulamıyarak 
öldü.
Haberi sayfa 3'te

Gemllkspor yöneti
mi yeniden' 
oluştu.İçenin tanın - 
mışisimleri yöne
timde buluştu, .
Haberi sayfa 4'te

DUNY^Si 
(ÇEVRE. .

KUTLANDI i 
; Dünya Çevre Günü, 
pazar günü Küçük 
Kumla ve Çevre Köyleri 
Çevre Derneği tarafın
dan kutlandı, 
Kutlamalara dernek 
yöneticileri ve yazlıkçılar 
katıldı.
Haberi sayfa 3'te

Marmara ve. Boğazlar. .. 
BirSğt toplantısı yapıldı 

AVCIÇEVRE 
KOMİSYONUNA

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ve- Küçük 
Kumla Belediye Başkanı 
Eşref Güre, Marmara ve 
Boğazlar ı Belediyeler 
Birliği ’nln Genel Kurul 
toplantısına katıldılar. 
Avcı Çevre ve Sağlık 
Komisyonuna, Güre ise 
Eğitim Komisyonuna üye 
seçildi;

Haberi sayfa 31te.

®S3İ
KÖYÜ

FABRİKASI 
HİZMETE 
AÇILDI
• Şükriye Köyü 

Kalkındırma Kooperatifi 
tarafından ORKÖY kre
disiyle gerçekleştirilen 
kereste ve parke fab
rikası geçtiğimiz hafta 
Orman Bakanlığı 
Müsteşar yardımcısı 
Mustafa Okumuşoğlu 
tarafından hizmete • 
açıldı.
17 kişinin çalıştığı fab - 

rikada yilda 2 bin m3 
kereste ile 36 bin m2 
parke üretilecek.
Fabrika ham maddeyi 
çevre ormanlardan 
sağlayacak.

Haberi sayfa 3'te

"Son öyle 
San * 

Yılmaz Akkıhç 
yazdı

2. Sayfada

Gemlik,Armutlu, 
Umurbey belediye 
başkanlar! yarın 
Ankara'ya giderek 
beldelerinin Bursa 
B?üyükşehir Belediyesi 
kapsamına alınması 
için temaslarda bulu
nacaklar.

.İlk ve Orta dereceli 
okullarda 1993-1994 yılı 
eğitim ve öğetim cuma 

ğ^ünü karne tatilerie 
1 başlıyor.

büyük tatil nedeniyle 
öğretmenler, öğrenci
lerinin yit iğindeki çalış
malarını değerlendirerek 
not cetvellerini hazır-

HEP AL

AL, SAT
SAT, AL
VERME HİÇ 
HEP AL... 
OTOMOBİL, YAT 
KAT,KAT, KAT 
ÇALIŞMA ...
KAFANI ÇALIŞTIR,PARANI ÇALIŞTIR 

.ÖMÜR BOYU SIRT ÜSTÜ YAT.
OH I.. KEKAH ... 
NE ALA MEMLEKET..^,

Gemlik Belediye 
Başkanı Nurettin 
Avcı,ANAP İlçe , 
Başkanı Faruk Güzelile » 
Ankara dd bazı 
temaslarda da bulu- . 
bacağını, BursalI par
lamenterlerle görüşe
ceklerini söyledi.

ladılar ve yöneticilere 
verdiler.
10 Haziran Cuma günü 
başlayacak olan yaz • 
tatili 12 Eylül günü bite
cek.
Cuma günü İlkokullar 
karnelerini elden alırken, 
Orta dereceli okullar bir 
hafta sonra alacak.



KÖŞEMDEN
■"yi________ __ :__- Yıim°*Ai<Kiu<?

SEN ÖYLE SAN !
Ahmet Yıldız'ı, 1980 öncesinde öğrenci* 

İlk yıllarından tanıyorum. Coşkulu, karar - 
lı bir gençti; ama n^dşnşeyç cılızlığına 
tutkundu. 12 Eylül döneminde yedek 
subaylığını yaptı. Dönüşte “Bursa 
Hakimiyet" gazetesine girdi, düzeltmen 
olarak çalışmaya başladı.Zamanla 
mesleğe ısındı. En önemli özelliği 
" Görev Adamı" oluşuydu. Zamanla 
bunu kanıtladı. Şu sıralar" Panorama" 
başlığıyla köşe yazıyor.

Bir gazetecide, hele yorum yapan 
gazetecide, toplumsal ve ekonomik 
olaylara nesnel bir bakış açısı olması 
vazgeçilmez önkoşuldur banagöre.O 
kişi belki çok kıvrak bir söyleme sahip 
olmayabilir; ama eğer toplumsal ve 
ekonomik kültürü sağlamsa, görüşler ve 
siyasetler arasındaki çelişkiyi yakala
makta zorluk çekmez.

Ahmet Yıldız'da öyle. Örneğin 3 
Haziran günü "Panorama" sında, 
İtalya'daki son gelişmeleri" Faşizmin 
ölümü ve dirilişi" başlığı altında şöylece 
bir İrdelemiş. Diyor ki:

" Temiz eller operasyonundan sonra 
27 Martta yapılan seçimler (ne-rastlantı 
değil mi?), İtalya'da bir dönüm noktası 
oldu.Basın İmparatoru Sllvlo 
Berlusconi'nin lideri olduğu ’Forza İtalia 
(Haydi İtalya)' partisi İle sağ İttifak, 
seçimlerden galip çıktı. 10 Mayıs 
1994'te Berlusconl başkanlığında kuru
lan yeni hükümette,Ulusal İttifak 
Partisinden beş bakan da görev 
aldı.Duçe Mosolini'yi yerlerde 
sürükleyen İtalyanları,şimdi aralarında 
beş faşist bakanın bulunduğu hükümet 
yönetiyor."

27 Mdrt'ta önce ve sonra, Türkiye de 
neler neler oluyordu, şöyle bir anım
samakta yarar var. Türkiye de "İLK-SAN" 
la, "İSKİ" yle kirlenen politik ortam, 
ülkenin hemen hemen tüm büyük 
kentlerimizde nur topu gibi "REFAH 
bebekleri" doğulmadı mı?

Bu doğumların ebeliğini, sansasyon 
histerisi içinde saldırganlaşan - şimdi
lerde de milyarlarca ve yüz milyarlarca 
tazminat ödemeye mahkum edilmeye 
başlanan- anlı şanlı " medya” mız yap-, 
madı rpı ?

Ama bakın Ahmet yıldız yukarıdaki 
saptamalarının ardından nasıl bir 
* kuşku" yu dile getiriyor;'

" Rüşvet ve yolsuzluklara, sistemin 
çürümüşlüklerine karşı savaş açan 
İtalyanlar, trilyonlarca borcu bulunan 
basın imparatoru Berlusconi'yl 'sistemi 
temizlesin, yozlaşmayı önlesin' diye 
İşbaşına getirdl.ltalyanlar şimdi, dünya
ca ünlü Milan Kulübünün de başı olan

Berlusconi'nin Milan gibi bir İtalya mı 
yaratacağını, yoksa kendi trilyonluk 
borçlarını mı temizliyseeğlnl merak 
ediyor."

27 Mart'ta İtalya da ve Türkiye de 
yapılan seçimler görüldüğü üzere son 
derece birbirine koşut birer süreç 
izlemiş. Çok şükür henüz " Beriusconi" 
terimiz yok I

Ha, var mı yoksa?.. 
* * *

İyi de ne yapıyoruz biz ? Çağımızda * 
artık aç miydelerden " Nurtopu gibi Ihtı - 
laler" değil de, * gerici İktidarlar * doğ
duğunun ayııdında mıyız ? Kendilerini 
" çağdaş" olarak tamımlayan merkez 
sağ ve merkez sol partiler, bir türlü 
geliştirllemeyen ekonomi karşısında . 
aciz kalır, şimdilerde" Yeni Dünya 
Düzeni" ne tam bir teslimiyetçilikle 
seçeneksizliği savunürlarsa .geniş yığın
ların yeniden " metafizik çözüm" öneri
lerine sıcak bakmalarını önleyebilirler : 
mi? . „

Siyaset, "merkez sağ" la "merkez sol" 
un, kendi aralarında didişip dur dukları 
bir tahterevalliye dönmüş durumda , 
"merkez sağ" ın perestlşl sürekli 
aşınırken, "merkez sol" güven yitiriyor. 
Hdni şu moda terimle " megapol" terin 
veya " metropollerin varoşlarını doldu -. 
ran kglabalaklar, altında ezildikleri sis
temin seçeneksizliği karşısında,günlük > 
yaşamda "şans oyunlarf'na, siyasette 
ise ister istemiz "uluhiyyet" e sarılıyorlar...

.Çünkü, "merkez sağ" la "merkez sol", 
bugünkü görünümleriyle ' birbirlerinin 
seçeneği olmaktan uzak...

■ * * *
3 Haziran günü "Bursa Hakimiyef'te ,- 

birbiriyle son derece çelişen iki de ilginç 
-haber var. Birincisi: Uludağ 
Üniversitesiyle Dünya Hayvanları koru-;, 
ma Derneği (WSPA) tarafından ortak
laşa düzenlenen "Dansçı ayılar1' konfe 
ransı ile ilgili. İkincisi ise, eşşek sudan 
gelinceye kadar dövülen "UÜ öğrencisi" 
ile...

Yani Bursa'nın medar-ı iftiharı Uludağ 
Üniversitesi, ayıları korumak içip ulus
lararası konferans düzenliyor ama kam- 
püs içinde.yuvalanmış " neo- faşlt" 
saldırganların kendi öğrencilerini 
dövmesine seyirci kalıyor I

O ayılar konferansına katılan 
yabancı uzman Allyson Ames'e göre, 
" Avrupa'da üç yvz ayı varken, Türkiye 
de beş bin ayının olması sevindiricidir." 

jnilş I r
Sen öğle san uzman hanım, sen öğle 

sah I..

TÜRKÇE'NİN RESMİ 
DİL OLUŞU

Türkçe'nin resmi dil 
oluşunun 717 nci 
yıldönümü törenlerle kut
landı.

MHP Gemlik İlçe teşki
lâtı yaptığı basın toplan
tısında,Türkçe'nin ve 
Türklüğün tarihi hakkında 
açıklama yaparak.kutla- 
ma proğramı düzenledi 
ler.MHP İlçe Başkanı Zeki 
Saral, Türklüğün çok eski 
çağlardan geldiğini vur 

ı guluyarak, 1277 yılında 
Karamanoğlu Mehmet 
Bey'in yayınladığı 
“ Buncan böyle divan
da,dergahta,sarayda ve 
Bergah'ta Türkçe konuşu
lacak Türkçe yazılacak- 

p. tır" fermanıyla,resmi dil< 
| olduğunu bildirdi.

Saral .Türkçe'nin resmi 
I dil olarak kabul edilişinin 

718 nci parti olarak değil 
Gemlik olarak kutlamak , 

I için hazırlıklara şimdiden 
başladıklarıı vurgula - 
yarak gelecek ne’sillere 
tarihimizin en iyi şekilde 

|. aktarılması gerektiğini 
- söyledi.

MARKETÇİYİ
AYAĞINDAN
YARALANDILAR

ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
SERGİSİ BEYNİYLE İZLENDİ

Gemlik Endüstri Meslek 
Lisesi öğlencilerinin 
1993-94 öğıetim yılı 

içinde yaptıkları çalış - 
maların bir bölümü, 

geçtiğimiz hafta 
başlayan "Çıraklık ve 

Mesleki Eğtimi Haftası" 
nedeniyle Belediye 

Galerisinde halkın İzle 
nlmine sunuldu.

İlçemizde geçtiğimiz 
hafta salı günü meydana 
gelen olayda,Meray 
Öztürk (24)a dlı şahıs 
ayağından tabanca 
kurşunuyla yaralandı.

Orhangazi. Caddesinde 
bulunan Marmara Gıda 
Marketi sahibi Meray 
Öztürk'ün dükkanına. 
gelen kireçocağı sahibi 
Süleyman Vergili ile kireç 
borcunun ödenmemesi 
yüzünden tartışmaya 
başladılar.'.lartışmanın 
sertleşmesi üzerine 
Süleyman Vergilinin 
yanında bulunan 25 
yaşındaki Mustafa 
Elibibol, biranda silahını 
çekerek yere ateş 
etti.Yerden seken 
kurşun,market sahibi 
Meray Öztürk'ü ayağın
dan yaraladı.

Vergili ve Elibol olay
dan sonra kaçtılar. Meray 
Öztürk,Gemlik Devlet 
Hastanesinde ayakta- 
tedavi edildi.
Polis daha sonra suçluları 
yakaladı. Suçlular 
çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı.Bir hafta süreyle izle 

nimde kalan sergide, 
okulun, kimya, elekrik- 
elektronik,metal, ağaç 
torna- tesviye bölümü 
öğlencilerinin yıl İçinde 
yaptıkları çalışmaların 
örnekleri beğeniyle İzlen
di. Sergi bugün izlenime 
kapanacak.

SATILIK
Kullanılmış 
Seko Casio
Yazar kasa

Tel: 513 46 37

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 21 SAYI: 1014
Fiyatı:5.000 TL.

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

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

SU Basıldığı ypr: KÖRFEZ OFSET

Havuzlu kiralık ve satılık
daireler, 

Satılık 50 m 2 dükkan. 
Tel: 513 17 97

Konu «makak» ■
moral toplayacak... • . f

"SENDİKALAR ŞÖLENİ" 
bu gece yapılacak...
İlçemizde örgütlü 
bununan Kamu 
Çalışanları Platformuna 
bağlı, Eğit-Sen, Tüm -Bel 
Sen ve Tüm Mali Şen 
tarafından bu gece 
Belediye Düğün 
Salonunda "Kamu . 
sendikalar şöleni" 
düzeliliyorlar.
Sendikal etkinliklerin 
yanında kültürel etkinlik
lere de öhem verdiklerini 
söyleyen Eğlt-Seri Gemlik 
Ş ube Başkanı Abdullah 
Çelik,, bugece yapılan 
eğlence şöleninde halk ■’ 
sanatçılar, amatör 
sanatçılar .skeçler ve bol 
müzik ile eğleneceklerini 
söyledi.

Halka açık olan eğlence I 
şöleni için biletlerin |

sendikalardan ve Gemlik I 
Lisesi girişinde satıla - [

• cağını söyleyen Çelik, ıl
" Memur arkadaşlarımız I 

. İş ve ekonomik sltres
İçinde geçen günlerini 
unutup, en ucuz bir şe 
kilde bir parça olsun j 

• eğlenerek geçirecekler.
çalışma ortamından 
uzak,-eğlence ve

. dostluklar
pekişecek" dedi. '

- Eğit-Sen Sendikası 
geçtiğimiz ay içinde |

' Kültürel etkinlik olarak ı 
ilçemize Ankara Ekin tiya
tro topluluğunu 
getirtmişti.

Belediye ile Yapılan anlaşmaya uymadılar;

SİMİTÇİLERE AF YOK
- Gemlik BelediyeZabıtasr 

yaptığı operasyonlarda, 
açıkta satılan'simitler için 
satıcılara ve fırın sahihler - 
ine yasal işlem başlattı 
,800 adet simite'de el 
kondu.

Gemlik Belediye 
Zabıta. Müdürlüğü ekiple 
ri,ilçenin muhtelif yer
lerinde satışa çıkarılan 
camekan araba ve nay
lon poşette satılmayan 
simitlere el koydu'Konuyla 
ilgili açıklama yapan 
Gemlik Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, simit fırını 
sahiplerinin yapılan 
anlaşmaya uymadıklarını 
vurguluyarak, "Göreve 
gelir gelmez simit fırını 
sahiplerini

toplayarak,simitleri ya j 
camekan arabada yada 
naylon poşetlere 
koyarak satmalarını İste
dik,Bu teklifi kendlleride 
olumlu .
karşıladılar. Ancak,buna 1 
uyulmadığını gördük.İlçe, 
halkının sağlığı açısından 
yapılan anlaşmaya 1 
uymıyan fırınlar hakkında 
yasal İşlem başlattık Bu 
arada satışa çıkarılan 
800 âdet simite'de el i 
koyduk, “dedi

El koyulan simitler, 'a 
Zabıta Amirliği 'nde 
mühürlü poşetlere konu
lurken,simitleri satışa . 
koyan fırınlar hakkındaki 
karar ise önümüzdeki 1 
hafta encümen tarafın
dan verilecek.

yr^İLİ srVELİM Vt^İKWIUV4LIM

AHMET GÜLLÜ 
KALP KRİZİ 
GEÇİRDİ
İlçemizin 

sevilen iş adamların
dan Ahmet Güllü 
.geçtiğimiz pazar, günü 
■evinde kalp krizi geçir
di.

Bursa Tıp Fakültesine 
kaldırılan Ahmet Güllü 
yoğun bakıma alındı..

Halen tedavisi devam 
eden Ahmet Güllü'nün 
sağlık durumu cidiyetini

İLAN
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE 

BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemiz kanalizasyon şebeke tahliyesinide 
kulfanılmak üzere gerekli 2 adet dalgıç pissu 
kanalizasyon pompası ve panosu alım işi 2886 
sayılı ihale kanununun 35 (a) bendi uyarınca 
yaptırılacaktır.

Q = 30 Lt/SA
Hm= 15 mt /ss
Nm= 11 KW karakterisliğinde İller 

Bankası şartnamesine uygun 2 adet dalgıç pissu 
kanalizasyon pompası, panosu, armut tipi 
şamandıraları kablosu zinciri ve özel koruma 
rölesi ile birlikte satın alınacaktır.
1- Geçici teminatı teklif bedelinin % 3 kadarıdır.
2- İhale 15/6/ 1994 günü saat 15 de Belediye 

Encümeni huzurunda yapılacaktır.
■ 3- Bu işe git şartnameler mesgi saatleri içersinde 
Belediyemizde.görüieöBf.
4-'iştirakçilerden^

a) 1994 yılına aft ticaret veSanayi Odası 
kayıt belgesi

b) Kanuni ikametgah
c) Geçici teminat alındı belgesi 
ç) Noter tasdikli imza sirküleri
d) . Şirketi veya kuruluşu yetki kılındığına dair I 

yetki belgesi
e) Telgrafla müracaatlar ve postadaki 

gecikmeler kabul edilmez.
keyfiyet İlan olunur. (basın) 1 0

0
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Küçük Kumlo'da etkinlik
lerle kutlandı.

Küçük Kumla'lı yazlıkçılar 
katıldılar.

■•Geçtiğimiz hafta Pazar 
tünü Küçük Kumla ve 
çevre Köyleri Çevre 
[Güzelleştirme Derneği 
Başkanı Ali Güleç tarafın - 
Elan, düzenlenen "Dünya 
Çevre Günü" etkinlikle

|HIR İÇİ MİNİBÜS SEFERLERİNE
E YENİ DÜZENLEME^ ■ m

[Gemlik Şehiriçi özel 
Minibüs seferlerine 
ijüzenleme getirildi.
■’ Daha önce Belediye 

■Otobüslerinin yolcu 
İldirip bindirdikleri, 
[duraklardan yolcu alan 
ve otobüslerin hemen 
jönünden kalkan özel 
Bolmuşlar,bundan^ ' 
böyle saatle kalkacak.
■Belediye Başkanı 
■ürettin Avcı,tarafından 
[özel dolmuş sahiplerine 
[bildirilen ve uygula
maya başla nıland üzen -

| Gemlik'in ilginç 
■malarından ,iş adamı 
[Mustafa Özlü,(61 ) bir 
I süredir rahatsızlığı 
[nedeniyle tedavi 
■ördüğü evinde yaşamı- 
I nı yitirdi.
■ İlçede "Yıkıntı Mustafa" 
I lakabıyla tanınan, Bursa 
I Yalova yolu üzerinde
I kendi lakabının ismini 
[verdiği boş meşrubat ve 
| içki şişelerinden yap - 
| tındığı 21 restaurant'ı 
■..bulunan Mustafa Özlü, 
K espirili ve ilginç kişiliğe 
| sahip bir insan olarak 
| tanınıyordu.
IRestaurant'ının bahçe- 
| sine yaptırdığı özel 
fi kafeslerde ayı yetiştir! 
I çiliği yapan, birinin kalbi-

Sınırlı Sorumlu Şükriye
■Köyü kalkındırma 
...Kooperatifi tarafından
I yaptırılan "Entegre

Kereste ve Parke
■Fabrikası" Orrman

Bakanlığı Müsteşar 
■ Yardımcısı Mustafa

Okumuş oğlu tarafından 
| hizmete açıldı.
I Geçtiğimiz hafta cuma 
I günü Şükriye Köyünde 
I kereste ve parke fâb- 
y kanının açılışına Orman 
I Bakanı Müsteşar 
| Yardımcısı Mustafa 
I Okumuş, yanında ilçe 
[Kaymakamı Orhan Işın, 
i Orköy Genel Müdürü 
I Osman Çelik, Bursa 
■Orman Bölge Müdürü 
I Fuat Erdem,Gemlik

11 Belediye Başkanvekill

Çevrecilerin Atatürk 
anıtına çelenk koymaları 
ve istiklâl marşı söylem t 
terinden sonra günün 
anlamını belirten konuş
ma' yapıldı. Daha sonra 
çevre temizliği yapıldı.

lemeye göre,üç olan 
belediye otobüs sayısı, 
ikiye indirilirken,özel - 
binibüslerin Manastır 
Mevkii'nden çeyrek kala 
ve çeyrek 
geçelerde.Çarşı mey
danındaki duraktan ise 
25 kala ve 25 geçe 
lerde ha ra ket etmeleri 
kararlaştırıldı.

Bu uygulamaya 
göre Belediye 
Otobüsleri ve minibüsler 
arasındaki haraket saati 
1.0 dakikaya çıkmış 
oldu i 

ni kırdığı zaman yine 
kendine özel yaptırdığı 
hapisanesinde ceza-, 

.landıran^gittiği her yerde 
’ anlattığıhikayelerle 

insanları gülmekten kırıp 
geçiren,yardım sever _ 
Mustafa Özlü'nün ölümü 
ilçede üzüntü yarattı.

Elazığ'da doğan, 
ancak,çocukluğundan 
beri Gemlik'te oturan evli 
ve iki çocuk babası 
Özlü'nün cenazesi

■ geçtiğimiz hafta şgİL.
* günü ikindi namazın
dan sonra Gemlik Çarşı 
Çamii'nden 
kaldırılarak,Umurbey 
Belde mezarlığında 
toprağa verildi.

Kaya Kesen, siyasi parti 
temsilcileri ve Şükriye 
Köyü halkı katıldı.
Açılışta konuşan 

kooperatif Başkanı 
Hüseyin Şimşek, fabrikalın 
açılmasıyla köy/gençle 
rine İş olanağı doğ
duğunu, köyden göçün 
bu sayede büyük ölçüde 
önleneceğini söyledi. 
Şimşek, ORKÖY tarafın
dan yapılan 3 milyar 3.57 
milyon lira lık proje İle 
gerçekleştirilen fab
rikanın 373 milyon 131 
bin liralık öz kaynak ile 
gerçekleştirildiğini ve . 
fabrikada 17 kişinin 
çalıştığını bildirdi. Orman 
Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Okumuşğlu ise 
Türkiye de 4 bin tarımsal 
amaçlı kooperatiften bin

MHP Yönetimi 
Nezaket 
Ziyaretlerine 
Başladı

Yeni oluşturulan MHP 
Gemlik İlçe Yönetim 
Kurulu.,nezaket ziyaret
lerine başladı.

Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın, Belediye 
BaşkanıNurettin Avcı 
,İlçe Emniyet Müdürü 
Üzeyir Ergüven, . 
Jandarma Bölük 
Komutanı Yüzbaşı 
Mehmet Aydın ve esnaf 
ziyafetlerini tamam
layan MHP Yönetim 
Kurulu; yaptıkları İkili 
temaslarda, Gemlik'e 
hizmette köstek 
değil,destek olacaklarını 
söylediler.

MHP İlçe Başkanı 
Zeki Saral .Kaymakam 
Orhan Işın,Emniyet 
Müdürü Üzeyir-Ergüven 
ve Jandarma Bölük 
Komutanı Mehmet 
Aydın'ı çalışmalarından 
ötürü kutlarken,Belediye 
Başkanı Nurettin Avcfycb 
da Gemlik için yapıla
cak tüm çalışmalarda 
destek sözü verdi

Marmara ve Boğazlar 
Belediyeler birliği toplantısı 
yapıldı.
AVCI ÇEVRE 
KOMİSYONUNA 
SEÇİLDİ
Marmara ve Boğazlar 
Belediyeler Birliğinin 
İstanbul'da yapılan 
toplantısında'Gemlik 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Çevre ve 
sağlık. Komisyonu 
üyeliğine. Küçük Kumla 
Belediye Başkanı Eşref 
Güre ise Eğitim 
Komisyonu üyeliğine 
seçildiler.
Geçtiğimiz-hafta 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tayyip 
Erdoğan'ın 
Başkanlığında toplanan 
Birlik'te çeşitli üyelikler 
için seçimler yapıldı.

600 ünün orman içi 
köylerde bulunduğunu 
söyledi. Bu köylerde 400 
bin çiftçi ailesinin Orköy 
kredilerinden yarar
landıklarını, bunun İse 
yüzde 20 'İlk bir kesim 
olduğunu vurguladı. 
Orköy kredilerinin yetersiz 
olduğunu da söyleyen 
Müsteşar Yardımcısı, 
kredi kullanan kooperati- 
flerinyanlış politikalar 
nedeniyle boç batağında 
bulunduğunu ve İcralık 
olduğunu bildirdi.

Şükriye Köyü Kooperatifi 
Kereste Fabrikası, ham 
maddeyi yüzde 25 köylü 
hakkından sağlayacak. 
Fabrikada yılda 2 bin m3 
kereste ile 36 bin m2 
parke üretilecek 
Üretilecek keresteler 
parke daha çok konut

Sıcakların artmasıyla 
birlikte mevsimin ilk 
boğulma olayı Pazar 
günü Umurbey 
Beldesinde meydana 
geldi.

Serinlemek için 
Soğuksu mevkiindeki 
zeytin sulama havuzu
na giren Maşallah 
Doğan(l 9) adlı Muş'lu 
inşaat işçisi,, bir daha 
çıkamadı.

İnşaat işçisinin cesedi 
zeytinliğe gelenler 
tarafından bulundu..
Jandarma olayla ilgili 

soruşturmaya başladı..

Solda. Birlik İçin 
toplandılar '

ŞEJHF~~ '
KARAMULLA-
OĞLV
ANILDI...

Bursa'da "Sol'da Birlik" 
toplantıları eski CHP İl 
Başkanı ve Senatörü Av.. 
.Şebip Karamullaoğlu'nun 
anılma törenlerinde 
gündeme geldi. 
Bursa Dörtler
Restaurant'ta toplanan 
SHP, CHP İl yöneticileri, 
Şebip Karamullaoğlu için 
anma toplantısına 
batıldılar ve konuşmacı 
oldular.

' Yazarımız Yılmaz 
. Akkılıç'ın panal yönetici 
liğini yaptığı anma 
gününde,Bursa Baro 
Başkanı Av. Yahya 
Şimşek, SHP İl.Başkanı 
Mithat Klrayoğlu, CHP İl 
Başkanı Hakan Aşlar, 
Av. Asude Şenol konuş
macı olarak katıldılar. 
CHP İl Başkanı Hakan 
Aşlar konuşmasında, 
"sağa karşı koyabil
menin en akılcı yplü bir
leşme ve bütün
leşmedir. Biz, ne 
pahasına olursa olsun 
birleşme görüşüne

. karşıyız."dedi. Ecevit'i 
de eleştiren Aşlar, "Sayın 
Ecevit'i kafase konmuş 
kanarya ya benzetiyo
rum. Rahşan hanım kafe
si açarsa mor gerçekleri 
görür. "şeklinde, konuş - 
tu. Aşlar SHP'nin iktidarı 
bırakmasını da istedi. 
SHP İl Başkanı Kırayoğlu 
da konuşmasında" sol 
hareketin bugünkü 
açmazını ararken 12 
Eylül'ü İyi değer
lendirmek gerekir .12

I Eylül'den sonra siyasi, 
soykırım yaşandı.O gün
lerin sol lideri merkez 
sağın lideri gibi tabanını 
kucaklamadı.Sağ ve sol 
da daha sonra büyük 
değişimler yaşadı. 
Değişen dünyada 
değişen Türkiyenin 
sorunlarına sol çözüm 
üretemedi. Birleşmeye 
SHP sıcak bakıyor" 
dedi.

Çelik- Süren - Avcı
Perde kapandığında Gemlik Lisesi Salonunu 

dolduran onlarca kişi gibi ben de kendimi ala
mayıp ayakta alkışlamaya başladım Ankara Ekin 
Tiyatrosu oyuncularını...

Yöneticileri,üyeleri coplanan, gözaltına alınan 
Eğit-Sen Gemlik Şubesinin Kültür ve Sanat çalış
maları kapsamında ilçemize getirilen Ankara Ekin 
Tiyatrosu oyuncuları,sahneye koydukları büyük usta 
Haldun Taner'in "Günün Adamı" adlı oyunuyla 
izleyenleri büyülemişlerdi.

Tiyatroya kültür ve sanat etkinliklerine, aç 
Gemlik halkı, günümüz politikacılarını,yağddlık- 
larinı,medyasını hicveden, liboş siyaset güdenleri 
teşhir eden "Günün Adamı" nda.kendilerinden 
geçerek alkışlamaya başlamışladı avuçlaını pat - 
latıcasına... * * * *

Abdullah Çelik, öğıetmen .eğitimci, Atatürrkçü, 
sendikacı, herşeyden önce demokrat ve aydın bir 
kişi.Sadece öğrenci yetiştirmekle kalmayan, 
memurların grevli toplu sözleşmeli sendikal hak- 

. larının sağlanması,milli eğitimdeki çarpıklık ve parti- 
.zanlığın giderilmesi için bıkmadan mücadele eden 
bir-insan...

Beş kişiyle başladıkları Eğit-Sen çatısı altındaki 
örgütlenmeyi kısa sürede 20Ö'lere yükselten 
Abdullah Çelik, Gemlik halkının kısır döngü. 
içerisinde kültür ve sanattan spor .müzikve tiyatro
dan uzak monoton bir hayat sürdüğünü 
belirtiyor.Çelik "Bunda kabahat Gemlik halkında 

, değil elbette. Herşey olup da Gemlik halkı bunlara 
İlgi göstermiyor anlamında değil.Yıllardır kapalı 
spor salonu yapılmamış, çimsahası tribünü 
olmamış Gemlik'te tabii ki sporcu yetişmez. Konser 
ve tiyatro için salon olmazsa sanatevi bulunmazsa 
tabii ki kabahat halkın değil.İşte gördük... 
Profesyonel oyuncu kadrosu getiriyoruz, gurur 
duyabileceğimiz bir salonumuz yok. Yeni 
Belediyeni bu işe eğileceğini umuyoruz..." diyor.

* * * *
Gemlik Belediyesi ve Gemlik Halk Danslları Folklor 

Derneği'hin oıganize ettiği l'nci Zeytin Dalı Halk 
Oyunları Şölenl'nin yankıları hala devam ediyor.

Şölene "ZEYTİN DALI" adı verilmesi başlıbaşına bir 
olay „.Barışı sevgiyi,. kar deşliği simgellemesinin 
yanısıra, Gemlik'in sembolü "zeytln"in mihlTestivalde 
bir kez daha tanıtımının yapılması çok güzel bir 
olay. Bu ismi kim verdiyse kutlarım...

Düşünsenize, İstahbuljekirdağ, Kocaeli 
Bandırma Bursa ve İnegöl ekipleri geniş kadrolarıy
la gelmiş ,Gemlik'i .Gemlik halkını .Gemlik'in yöneti - 
•çilerini yakından tanıma fırsatı bulmuş.Sportmence, 
kıyasıya yarışmış ve tatlı anılarla ilçemizden 
ayrılmışlar.

Milyonlarca lira vererek broşür ve ilan bastır, bun
dan iyi tanıtım yapamazsın. 9

Gemlik Belediye Başkanı Nurettin Avcı ve Halk 
Dansları Folklor Derneği Başkanı Ahmet Süren'e 
teşekkür ediyorum.

* • * * *
Dernek Başkam Ahmet Süren, büyük düşünüyor. 

Bu tip festivallerin devammında sadece Marmara 
Bölgesi'nden değil tüm yurttan folklor ekiplerini 
yarışmalara davet edebileceğini hatta 
Rusya,Letonya, Ukrayna,Polonya,Macaristan,Çek 
Cumhuriyeti, Slovakya ve Bulgaristan'dan ekipler 
çağırabileceğin! söylüyor

İşte asıl'sorun burada başlıyor ...Gelecek ekipler 
nerede kalacak, nerede yatıp kalkacak...

■ * * * . *
Kısaca Gemlik'in sorunlar ısadece altyapı,trafik : 

. doğalgaz değil...
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, beklenenden 

ı hızlı başladı.Bir anda bütün yarım kalmış ,el atıl - 
marmş işler e elini attı. Bize göre Avcı ve ekibi, 
isterse.tiyotro ve kültür salonu,belediye imkanları 
dahilinde misafirhane yapabilir.

İşte p zaman Gemlik halkı kısır döngüde kalmaz. ■ 
Abdullah Çelik, Ahmet Süren, Nurettin Avcı ve 

diğerleri Gemlik için büyük şans. Bu şansı değer
lendirelim,onlara destek verelim.

Onlardan dâha fazlasını isterken yüzümüz 
kızarmasın...

Gemlik geri kalmışlık zincirini kır malı...

GEMSRZ DR SRTILIK RRSR 2 
Gemsaz 'da resmi imar izinli 482 m 
arsa, denize 50 metre uzaklıkta 

ilgilenenler İçin bulunmaz...^ ,
Müracaat Tel: 5131797
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T.C.
Gemlik İcra Dairesi 
Dosya No. 993/498 T.

Gemlikspor Yönetim 
Kurulu toplantısı yapıldı. 
Başkan Mahir 
Gencer,yönetimden 
yeniden güvenoyu 
alırken,yönetime yeni 
üyeler getirildi.

Gemlikspor Kulüp 
lokalinde yapılan Genel 
Kurul toplantısında 
faaliyet ve bütçe 
raporunu okuyan Mahir 
Gencer.Gemlikspor'un

başarıh bir. yıl geçirdiğini 
belirterek,A takım 
düzeyinde gruplarında 2 
nci, Genç takım 
düzeyinde de 4. ncü 
olduklarınısöy led î.
Gencer,geçtiğimiz yıl 
Gemlikspor gelirlerinin 86 
milyon 150 bin lira 
olduğunu, giderlerinin de 
86 milyon 122 bin 93 lira 
olduğunu kaydetti.

Tek listenin girdiği yöne-

TC
GEMLİK

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO
KARAR NO
İDDİA NO

.•1992/393
■: 1994/109 

KARAR ÖZETİ

-HAKİM : EKREM SABRI YILMAZ 23910
. C.BAŞSAVCISI : HAYRETTİN UYSAL 22-966

KATİP : HALİSE ÇOKYAVUZ
DAVACI : K.H.
MÜDAHİL : MALİYE HAZÎNESİ -AV.TÜRKAN GÜNEY

İ SANIK - : ERCAN TEK,Mustafa oğlu 1971 D.lu Gemlik
Orhaniye Mah Maltepe Sk .Akbal Apt, 17/4

SUÇ VE TARİHİ : 213 SAYILI KANUNA M.UHALEFET-1^23.9.990
KARAR TARİHİ : 1.4.1994

Sanık Ercan Tek'in suç .tarihleri arasında sevk irsaliyesi düzenlemediği 
ve Vergi Dairesine kayıtlı vergi mükellefi öduğundan eylemine uyan 213 sayılı 
kanunun 360.CK 59/2,213 SK.360/2,647 ŞK.5 Mad.uyarınca neticelen 5.312.500 lira 
ağır para cezasıyla cezalandırılmasına.ve 10 eşit taksitlerle alınmasına.

. 213 Sayılı kanunun 360/1 .mad.uyarınca masrafı sanıktan alı - 
narak karar özetinin mahalli gazetede ilanına dair,

Sanığın yokluğunda müdahil vekilinin yüzünde C.Başsavcısı huzuru 
ile talebe uygun ve yasa yolları açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup 
anlatıldı 1.4.1994 (Basın)

İLAN
KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, yetersiz olan su ihtiyacının 

karşılanabilmesi için, Esetli-Pınarbaşı ve tavşantepe - Asarcık mevkii içme suyu 
hattı için gerekli olan malzemeler alınacaktır.

Kullanılacak olan malzemeler, 2886 sayılı yasanın 35. maddesinin (c) bendi 
uyarınca açık teklif usulü ile satın alınacaktır. *

a- İhale 15 Haziran 1994 Çarşamba günü saat 15.oo de Belediye Encümeni 
huzurunda yapılacaktır.

b- İş bu ihaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemizde 
görülebilir.
‘ ,c- Geçici teminatı 28.228.380 TL. dir.

İştirakçilerden;
a-1994 yılına ait Ticaret ve Spnayl Odası kabul belgesi
b- Kanuni ikametgah
c- Geçici teminat alındı belgesi
d- Noter tastlkll imza sirküleri
e- Şirketi veya kuruluşu yetki kıldığına dair yetki belgesi.
f- Telgrafla müracatlar ve postadaki gecikmeler kabul.edilmez.
Keyfiyet ilan olunur.

(Basın)

KONGRE İLANI
ŞİMDİKİ VE GELECEK KUŞAKLARIN TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR 
ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİP OLDUĞU,GERÇEĞİNDEN 
HAREKETLE,

S.S Gemlik Manastır Güzelyah Yapı Kooperatifinin 
tasfiyesi İle ilgili olarak aşağıdaki gündem mad
delerini görüşüp karğra bağlamak üzere 
10.Temmuz. 1994 Pazar günü saat 14.00 te Gemlik 
Atatürk İlkokulu salonunda genel kurul toplantısı 
yapılacaktır.Üyelerimlze duyurulur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış ve yoklama
2. Divğn Seçimi ve saygı duruşu.
3. Tasfb/e memuru faaliyet raporunun okunup kab
ulü
4. TatRye sonu kapanış kararıftin genel kurula sunul - 
man
5. Kanuni defterlerin muhafazası
6. Temenniler
7. Kapanış

tim ve Denetim 
Kurullarında ise Başkan 
yeniden. Mehlr Gencer .. 
olurken,Yönetime başta 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı ve ANAP ilçe • 
Başkanı Faruk Güzel, 
olmak üzere Gemllk'ln 
önde gelen isimleri seçildi. 
Gemlikspor Yönetim 
Kurulu şu isimlerden.
oluştu:

Nurettin Avcı,Faruk

Güzel, Enis Öner, Soner 
Aygen.İbrahlmÜndl, 
Seyhan Aydın,Osman 
Sarışen.HasanSözüneri, 
Turgut Akcan, Mehmet 
Kökçe,Mustafa Margılıçlı 
veHasanDenlz. * 
Denetleme Kurulu ise 
Behçet Atar, Ahmet Şenol 
ve Erdoğan Akgün' den 
oluştu, yeni Yönetim kuru
lu önümüzdeki günlerde 
görev bölümü yapacak.

KASIM
ÜİİHİ

BEKLİYOR
Eski milli böksörlerden

Kasım Çetin,yöneticilerin 
spora ilgisiz kaldığını öne 
sürerek gerekli tesislerin 
kurulması halinde boks , 
antrenörlüğünün yani sıra 
kondisyoner ve masör 
olarak çalışabileceğini ■ 
söyledi. ■

1 958-1 979 yılları arasında 
defalarca nrtilli dian kasım 
Çetin, 1979 dan 1986'ya 
kadar Gemlik Umurspor 
Kulübü Boks takımını 
çalıştırıp Celal bayar Spor 
kompleksli^ kurduğunu, . 
ancak bu kompleksin 
yetkililer tarafından 
dağıtıldığını bilelirdi. 
"Çetin, GemlîkÇyenTşehlf 
ve Umurbey'de tarihte İlk 
kez boks maçı yaptırdığını 
belirterek, bunun 
devamının gelmemesin-g 
den üzüntü duyduğunu, ’ 
söyledi. ’ r
Ümurbeyde ikamet eden 

kasım çetin, gemlik'te bu 
gibi girişimin başlaması 
durumunda antrenörlüğe 
hazır olduğunum 
bildirerek,yetkililerin biran 
önce girişimi 
başlatarak,genç potan
siyeli sporcu ordusu ölarâk 
ülkeye kazandırılmasi

p»'1' 
..ÇEVREMjZhri», 
TEMİZ TUTALIM 
yE8M

ÇEVREYE DUYARLI BİR KALKINMADAN YANA OLDUĞUMU 
VURGULUYARAK K
DOĞAL KAYNAKLARIN EKONOMİK KALKINMANIhHEM
KAYNAĞINI HEM SINIRINI OLUŞTURDUĞUNU BİLE|K,

ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNDE BİREY SEL 
KATKI VE KATILIMIN GEREĞİNE VE ÖNEMİNE İNANARAK;

ÇEVRESEL DEĞERLERE SAHİP ÇIKIP ZARAR VERENLER 
UYARACAĞIMA,DOĞAL KAYNAKLARDAN FAYDALANIRKEN 
TUTUMLU DAVRANACAĞIMA, SÜRDÜRÜLEBİLİRKALKI’NMA 
İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDECEĞİME.BUYÖNDE 
İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA, ANLAYIŞI İÇERİSİNDE HAREKET 
EDEREK ÇEVRE KONUSUNDA HERKESE ÖRNEK OLAC AĞIMA 
SÖZ VERİRİM.

GAYRIMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI I
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN I

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun I I 
cinsi,kıymeti, adedi, evsafı: |

Gemlik Tapu sicilinin pafta : 30, parsel: 7160 | 
da kayıtlı Armutlu Köyü Ahmet Köycüğü mevki- ■ 
inde kain 525 M2 miktarındaki taşınmazın hail 1I 
hazır durumu ayrık nizam 4 katlı, 12.50 metre yük-B 
seklikte bina yapılacağının ve buna göre şu 1 I 
andaki durumu bodrum temel yapılmış, zemin ■ 
kat betonu atılmış ve kalıp sökülmüş durumda ı|| 
olup şu durumu ile bilirkişi tarafından 400.000.00fl 
TL. kıymet takdir edilmiştir. |

2-) Yine Gemlik Tapu Sicilinin pafta :30, parsel ■ 
7158 de kayıtlı Armutlu Köyü Ahmetköycüğü i| 
mevkiinde kain 475 m2 miktarındaki taşınmazın ■ 
halihazır durumu ayrık 4 kat 12.50 metre yükseklik! 
verildiğini ve buna göre hali hazır durumu, | 
Bodrumda sığınak ve kömürlük, zemin, I. nci ve 2.1 
nci, 3. nci katların karkas inşaatı bitmiş vaziyette ■ 
olup, bu andaki değeri bilirkişi tarafından |
750.000.000 TL. kıymet takdir edilmiştir. |
Taşınmazlar açık arttır ma suretiyle satışa |
çıkarılmıştır. |
SATIŞ ŞARTLARI: |

1 - Sıradaki taşınmaz 8. T emmuz 1994 Cuma fl 
günü saat 14.oo ile 14.20 arasıda |

2- Sırada ki taşınmaz 18 .T emmuz 1994 Pazartesi 
günü saat 14.30 ile 14.50 arasında Gemlik İcra ■ 
Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacafl 

’ tır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ni ■ 
ve rücanlı alacaklılar varsa, alacakları mec- 1 
muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile | 
ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en I 
çok arttıranın taahüdü baki kalmak şartıyla 1 
18/7/994 pazartesi günü aynı yer ve aynı 
saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır.Bu artır-1 
mada da bu miktar elde edilmemişse, gayrı- 1 
menkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak! 
üzere artırma ilanında göste 
rilen müddet sonunda en çok artırana ihale ■ 
edilecektir.Şu kadar ki, artırma bedelinin malın | 
tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satışI 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların I | 
toplamından fazla olması ve bundan başka, ■ | 
paraya çevirme ve paylaştır ma masraflarını 1 | 
geçmesi lazımdır.Böyle fazla bedelle alıcı çık 1 
mazsa satış talebi düşecektir. |

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edileni 
kıymetin% 20 si nisbetinde pey akçesi veya bu 1 
miktar kadar milli bir bankanın temminat mek-fl 
tubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,i 
alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve] 

. masrafları alıcıya aittir .Birikmiş vergiler satış i | 
bedelinden ödenir.K.D.V. vergisi alıcıya aittir. 1 |
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) I 

bu garımenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz 1 
ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belge! 
ler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri | 
lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit | 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır!

4- İhaleye katılıp, daha sonra ihale bedelini ] 
yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep ola] 
tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile sora 
İhale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlar-1 
dan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen. I 
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi | 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce 1 
tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminatü 
bedelinden alınacaktır;

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin | 
görebilmesi için dairede açık olup .masrafı ver 
ildiği takdlıde isteyen alıcıya bir örneği göne 1 
rllebllir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gör müşl 
ve rriünderecatını kabul etmiş sayriacakları, 1 
başkaca bilgi almak İsteyenlerin 1993/498.T. I 
sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze 
başvurmaları ilah ölünür.
(Ic.lf.K. 126> . İCRAMÜDÛRİ

(*) ilgililer tabirine Irtlfakhakkı sahipleri de dahildir.

B;?';'-sı,'A
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Piyanist 
Şantör 
SADIK

• Evlenme, • Nişan, • Sünnet 
ve • Özel günleriniz için

Rezervasyonlarımız başladı.
YER AYIRMADA ACELE EDİNİZ.

Tel.: 513 10 71
Hükümet Konağı karşısı/GEMLİK



Gemlik’in tanınmış simalarından iyiliksever insan babamız

MUSTAFA ÖZLÜ 
(YIKINTI)

31 .Mayıs 1994 günü yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak öldü

Cenazemize katılan,telefon,telgrafla ve bizzat gelerek dizlerin acılarını paylaşan, 
çelenk gönderen , tüm arkadaş «dost, akrabalarıma ve din kardeşlerime teşekkürü bir 

borç bilirim.

KEMAL ÖZLÜ
OĞLU



21 Haziran 1994 SalıGEMLİK

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Cpüğün, q\işan, Qünnet davetiyeleriniz için 
zengin çeşitierimizi 

ve Jiyatfarımızı görmeden karar vermeyiniz. 
»İZİ AVITLAILA ARAYINIZ.

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - TANITIM

Gazhane Cd.-Beceren Apt. altı GEMLİK 
(Fikret Otoelektrik yanı) TEL: 513 1 7 97

Belediye Kapalı Garajı kiraya veriliyor,., i

DEV SÜPERMARKET
İÇİN İHALE AÇILDI

YLEMEDE
GENEL MÜDÜR NAZIM HASKARACl'DAN BEKLEDİKLERİ YANITI ALAMAYAN İŞÇİLER SAAT 16.00 DA 
EYLEMİ BAŞLATTILAR.. ' ' ' .

■H 1 Mayıs günü 
içlenmesi gereken 6 aylık 
pflasyon zammını ala - 
ayan TÜGSAŞ 'ta örgütlü 
BPetrol-İş Sendikasına

□yıtlı işçiler adına Petrol İş 
tenel mali Sekreteri 
Sansür Burgucu, Bursa 
jbe Başkanı İSmet Yiğit 
un işletme Genel Müdürü 

Mazım Maskaracı ile
■üştüler. Maskaracı ile
□pılan görüşmeden bir

.sonuç alamayan 
sendikacılar, saat 16.oo • 
dan sonravezne ve oturma 
eylemi başlattılar..
Yiğit ve Burgucu yaptık

ları açıklamada 
enflasyondan doğan % 
60.5 oranındaki zammı 
olasıya kadar eylemin 
devam edeceğini, ilk aşa
mada 90 işiçinin eylemi 

«başlattığını söylediler.

□ TÜGSAŞ Genel 
Müdürü Nazım Maskara
ca, fabrika içinde çeşitli ‘ 
yerlere astırdığı duyuru
larla, işçilerin yasa dışı 
eyleme sokulmak 
istendiğini, mesai saat
lerinde işe başlanmadığı 
takdirde 1475 sayılı iş 
Yasası, 2882 sayılı 
Sendikalar ve Lokavt 
Yasası, 2911 sayılı

Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri yasalarına 
aykırı olduğunu, iş akit
lerinin fesh edilerek işten 
çıkarılabileceğini duyur
du.

Haskaracı'nın duyuru
larına karşın sendikacılar 
haklı eylemlerinin hak
larının alınmasına kadar 
devam edeceğini 
söylediler. 

altında bulunan ve pro
jede kapalı otopark 
olarak görülen alanın 
süpermarket olarak 
kiralanması için Belediye 
tarafınddn yerel 
gazetelere ilan verilerek 
ihale açtı
İlgi gören ihale için 
Gemlik'ken kamer Gıda 
maddeleri, Bursa dan 
Özhanlar A.Ş. Özdilek 
A.Ş. gibi güçlü kuruluşlar 
bulunuyor. 

Kaymakam Orhan Işın'a 
"Çevre Beratı " verildi

dan ihaleye çıkarılan 
alanrüç yıllığına, süper-, 
market yapımınnda kul
lanılmak için çıkardı. 
Alıcılar, alanın he rtürlü 
donanımını kendisi 
yapacak, belediyeden 
hiçbir istemde bulunma 
yacak.İhaleye katılanlar 
1 milyar lira tutarında 
teminat verecekler.Kira 
.aylık 30 milyon liranın 
üzerinden 
başlayacak.Beklenen 
fiyat bulunamazsa ihale 
iptal edilecek.

Belediye Meclisinin isim değiştirmesine tepkiler..
ROTARY KULÜP “Hizmet 

anlayışımızı değiştirmez1'
| Belediye 

Meclisinin Haziran ayı 
ikinci toplantısında 
RP'lilerin önerisiyle 
"Gemlik Belediyesi ve . 
Rotary Çocuk Parkı" ile 
©YP'jilerin önerileri ile 
değiştirilen Prof ' 

■ Maammer A kso ✓ 
Kordonu n adlarının 
değiştirilmesi ne Rotary 
Kulüp fen ■ - ’ '■ ırk c ■ ı 

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

. RP'nin Golü...
Beleu^««Meclisinin geçtiğimiz hatta aldığı ikii j 

Jtarar ilçede günün konusu oldu.
Tabii bunların içinde en çok konuşulanı eski 

Başkan Nezih Dimili döneminde Belediye ve 
Rotary Kulüpçe yaptırılan Çocuk Parkı'nın adının 
Değiştirilmesi oylamasında SHP'lilerin "red" oyu i 
kullanmaları.

' SHP'li üye İbrahim Koç, kullandıkları oyun kar
bona tepki anlamına geldiğini söyledi bize.
| İnsanın kendi kendisine tepkisi olur mu? Ben 

buna şaşır dım ve tecrübesizliklerine yorum
ladım.
E Meclis'te ANAP'lılar ve DYP'ler RP'nin siyasi 

Kömbinozönunü göremediler.
■ Sizin anliyacağınız gol yediler.
; Gelecekte RP iktidara gelerse, eski adı Prof. 

Muammer Aksoy, yeni adı Emin Dalkıran 
(kordonunun adının Mehmet Akif Ersoy, • 
(Necmettin Erbakah ne bileyim ben Mevlana, 
belki de Hz. Ömer koyarlarsa şaşmasınlar...

I DYP'li Nurettin Bay, AP döneminde 2 kez 
.meclis üyeliği yaptı.O dönemlerde ilçeye hizmet 
etmiş kendi başkanlarının adını'ver emediler bir 
inci Kordona.Bunu unutmadık...

Yapılanlar hep goz boyamaca.
Beled’ye Meclisi ilçenin . trafik sorununu, 

biten seyyar satıcı sorununu, oto 
_ sorununu, çevre sorununu, 

kaldırımların işgal sorununu çözmeli.
'Halk, sîzlerden bunları bekliyor...

Düşünce Derneğinden 
tepki geldi. Rotary Kulüp 
yönetimi, "'ad 
değiştirmek hizmet 
anlayışımızı 
değiştirmez"derken 
.Atatürkçü Düşünce 
derneği başkâhi.Av.Ali 
A-ksoy da "birlikte 
öğünebileceğimiz aydın
lık işler yapınız".dedl

'Yazıları 6. sayfaaa

BAYTAŞ APART 
OTEL AÇILDI

■ Baytaş Klas 
Apart Öreı geçtiğiniz ' 
cumartesi günü yeni 
düzenlemesini verilen 
kokteyl ile konuklarına 
tanıttı.
Büyük Kumla 'daki 
Baytaş Klas Apart'ın 
tanıtım kokteyline 
Kaymakam Orhan 
Işın'da katıldı. Geç 
saatlere değin süren 
koyteyl neşeli geçti. 
Baytaş Klas, apart otel 
yanında bu yıl ilk kez 
kapılarını cemiyet 
toplantılarına da açty-’ 
or. Hazuz başında 200 
kişiye hizmet verilebile- 
cok
ANAPLILARIN 
PAZAR PİKNİĞİ

ANAP Bursa 
milletvekili Mehrnet 
Gedik,İlçe Başkanı 
Faruk Güzel/ 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, hafta 
sonunda kalabalık 
bir ANAP'lı grupla 
Haydariye Köyünde 
piknik yaptı.

DIŞARIDAN 
BİTİRME
SINAVLARI
YAPILIYOR 
■ ilk ve ortaokulu 
dışarıdan bitir me 
şıravlan Gazi 
İlköğretim okulunda 
başladı.

İlkokulu bitirmek 
için 30 ortaokul son 
ve arasınıflar için de 
80 yetişkin başvur * 
du.

KISR KISR KISR

Eğit-Sen yıl sonunu 
değerlendirdi . >

Haberi 2'. sayfada 
Kuruşunlu Bursa 
arası Halk Otobüsü 
Seferleri Başladı

Haberi Sayfa 3 te 
Nurettin Ballı yine 
silahla yakalandı

Haberi sayfa 3 'de

DSP ilçe 
Başkanlığına 
Vedat Emek 
getirildi.
■ Demokratik Sol Parti 
ilçe başkanı Kemal 
Yeşildaî'ın istifasından 
sonra bu göreve 
Milletvekili ve il Genel 
Geçlisi adayı Vedat 
Emek getirildi

İl. Yönetiminin de o- 
lurunu alan Emek'ln 
atama istemi Genel 
merkez*© gönderildi

İlçe Başkanlığına 
Emek'.in atanması üzer
ine Belediye Başkan 
adayı,Serdar Hadimli 
partisinden istifa etti

Haberi sayfa 4‘te

Güler misin, ağlar 
mısın?..'1

inan Tamer'inyazısı
4. sayfada

Türkiye'de ve 
Gemlik'te liberal 

sağ ve sosyal 
demokrat sol"

Yılmaz Akkılıç yazdı
2. Sayfada

Bürsd Çevre Müdürlüğü 
tarafırdoan kaymakam 
Orhan Işın'a 10 sanayi 
kuruluşu ile birlikte ■ 
"Çevre Beratı" verildi.
Ödül töreni'için için _• 
Bursadan ilçemize gelen 
Vali Rıdvan
Yenjşen,Kaymakamlık - 
makamında ilçe 
Kaymakamı Orhan Işjn'ı

İzmît ve Göçlerin kan davası alevlendi 
AHMET İZMİT ÖLDÜRÜLDÜ

Armutluda 1B yıldır devam eden Geç ve İzmit 
ailelerinin arasındaki,kan davası,yeniden alevlendi.

Geçtiğimiz hafta Bursa’da bir birhanenln 
arkasında pturmakta dan Ahmet İzmit, kimliği bilin- 
miyen bir Kişi tarafından başına sıkılan 10 kurşun İle 
Öldürüldü,—■

Bursa polisi, olayla ilgisi olabilir diye Armutlu eski 
Belediye başkam .Celal Göç ve kardeşleri Mehmet ile 
İbrahim Goç'ü de gözaltına alarak sorguluyor.

Celal Göç.i ki yıl önce yazlığına girerken uza
ktan ateş edilerek öldürülmek İstenmiş, ancak yara 
almadan şans eser i kurtulmuştu.; .L

Göçler ve İzmit’ler arasındaki kan davası 18 
Eylül 1976 yılında başladı .Kanlı alaylar kır bekçisi Selim 
Biçerin kuyu anlaşmazlığı nedeniyle kendine kurşun 
sikan Ahmet Üçleri kahvehanede yaralamasıyla 
.başladı

TAŞI GEDİĞİNE J
UÇURAN...

UÇURAM, uçuruyor. 
HEM DE KITALARARASI... 
UÇURTAN,,? 
UÇUKLUYOR... 
UÇAN, UÇURAN 
UÇURURSA Di^

ziyeret etti. Vali Yenişen,. 
Işih'ın çevreye karşı has - 
sas çalışmalarından 
dolayı Beratı fazlaŞıyla. 
hakettiğini söyledi. 
Kaymakam Orhan Işın 
ise Gerhlik'in en önemli 1 
sorunun deniz kirliliği 
olduğunu, önlemök için 
geç kalınmadığını kay
detti. Haberi sayfa 3’te



.Bir süreden beri tersine gidiş süreci 
" iyiçe hızlandı. Hani şu özdeğişte olduğu 
gibi, "Herkes gider Mersine, biz gideriz 
tersine". Yada yenilerde yanılmıyor - 

I sam Aziz Nesin'in değişiyle
11 Herkes aya, biz yaya"...
İstanbul ve Arkara'yı fetheden, 

“ Anadolu'yu neredeyse yeşil bir örtü gibi 
kaplayan Refahçı belediyelerin uygu
lamalarına şaşırdığım falan yok. 
Beklenmeyen, umulmayan şeylerde 
değil bunlar. Yani İstanbul da Tayip 
Erdoğan'ın "Yağmur Dua" sından medet 
umması çok doğal. Ankara da da 

' donuk şeriatçı kafalı Melih Gökçelin 
.. yandaşlarının .yazarları ve sanatçıları

"Tükürük yağmuru'na tutmaya çağır
ması da öyle. Bingöl'ün belediye 
başkanının, Cumhurbaşkanı Demirel'i ’ 
kızdırmasının bile bence anlaşılmaz 
yanı yok.
Ama, geçen haftaki yazımda da 

değindiğim gibi Türkiye de libera 
lizmin öncülüğüne soyunan sözüm ona 
" Burjuva Partileri" miz ANAP'la DYP'nin 

. politikalarını anlamakta zorluk çektiğimi 
söylemeliyim. Zorluk çekiyorum,çünkü 
kimileri bu ülkede "burjuvazinin oluş
tuğu görüşündeler ve -eğer öyleyse- bu 
iki partinin ettiğine akıl sır erdirmek 
gerçekten olanaksız gibi.

Ankara'da, anayasa değişikliği 
konusunda ANAP'ın yaptığına bakın 
bir.Daha çok kısa süre önce,-iki günlük 
gecikmeylede olsa-ÂNAP Genel 
Başkanı Mesut Yılmaz " Bizim RP ile uyuş
madığımız konular, uyuştuklarımızdan 
çok daha fazladır" buyurmamış mıydı ? 
Oysa aynı ANAP, Anayasa'nın 24. mad
desinin değiştirilmesi konusunda RP1 ye 
rampa layıveriyor!

Ütelik bunu bir "siyasal manevra" 
olarak kabullenmek de hayli güç. Zira 
söz konusu değişiklik, ANAP'ın temsilcisi 
olduğunu savladığı "Batı tipi libe- 
ralizim"in oluşmasına son vermeyi 
amaçlıyor.Ecevit'in dediği gibi, "Devlet 
içinde devletler" oluşturmaya yönelik 
sinsi, takıyyeci bir adım.

DYP mi? DYP, işine öyle geldiği için 24. 
•maddede yapılmak istenen değişikliğe 
karşı, yani şimdilik karşı...

KÖŞEMDEN
____________________ Yılmaz AKKILIÇ
Türkiye'de ve Gemlik'te Liberal Sağ Ve

Sosyal Demokrat Sol
nün yaptırdığı parkın adı "Yunus Emre" 
olarak değiştirilmesi. Bence bu kararın 
asıl ilginç yanı, 6 RP'Iİ, 2 ANAP'lı ve 2 de 
SHP'II üyenin oylarıyla alınmış olması, 8 
ANAP'lı ve 2'DYP'Iİ değişikliğe karşı 
.çıkarken; 2 ANAP'lı İle 3 DYP'Iİ de 
çekimser oy kullanmışlar. -

Doğrusunu İsterseniz blrgün Gemlik 
Belediye Meclisinin aldığı bu kararlar, 
Bursa'nın toplum dinamikleri bakımın - 
dan en gelişmiş - dolayasıyla kuramsal 
olarak burjuvasını oluşturmuş - ilçesin
deki manzarayı sergilemesi bakımından 
dikkatle araştırılmaya değer. Şöyle ki:

1- Teröre kurban giden hukuk adamı 
rahmetli "Prof. Muammer Aksoy'un 
adının kaldırması üzerine durmak bile 
istemiyorum. Çünkü boyleri bir ilkelliğe, 
hatta Afrika'nın göbeğinde veya Güney 
Amerika'nın pampalarında rastlamak 
olanaksızdır sapırım. Hatta ve hatta 
tarihte Feodal Çağ'ı aşmış hiç bir uygar - 

. Iıkta böylesi davranışlarla karşılşa - 
mazsınız -RP'Iİ belediyeler hariç -...

2 - Nezih Dimili zamanında yapılan 
"Rptary Parkı"nın adının değiştirilmesine 
gelince: Bu karara 8 ANAP'lı. 
katılmıyor.Bu ,ANAP'ta burjuva eğili
minin ağır basmakta oluşunu göstergesi 
sayılabilir.Ama, ANAP içinde yuvalan
mış radikal sağcı hemen asıl saflarında 
yer alırken, 2 üye de "çekimser" kalarak 
durumu idare ediyorlar .DYP.ise ANAP'a 
göre daha köylü, o nedenle 2 ret 
oyuna karşılık,-1 kabul ve 3*çekimserle' 
katılıyor kervana.

"Peki ya SHP" diyeceksiniz değil 
mi? Muammer Aksoy'un adının değiştir? 
imesine karşı savaşım veren İki,, "aslan 
sosyal demokrat' üye, sıra "Rotary" 
adının "Yunus Emre"ye dönüştürülme'- 
sine gelince 6 .RP'Iİ' ve radikal eğilimli 2 
ANAP'lı ile 1. DYP'linin yanında saf tutu 
yorlar!..

Bravo doğrusu I Anlaşılan bizim Gemlik 
li "aslan sosyal demokratlar", galiba 
hala 1980 öncesinin dûygüsplhğı .içinde , 
ler,"slogan solculuğu"yla işi idare ediyor
lar.

Aslan sosyal demokra^ar I..

BELEDİYE'NtN

TOPLANTILARI

EğİhSen'den yıl sonu değerlendiımesjf
" SORULAR AR TARAK
DEVAM EDECEK "

Partilerimizin genel politikaları böyle 
de, yerel politikaları farklı mı?Ne 
münasebeti Alın işte Gemlik Belediye 
Meclisi'nin son iki kararını...

Birincisi İbrahim Akıt zamanında • 
başlanarak Nezih Dimili zamanında 
tamamlanan kordonun "Prof.
Muhammer Aks oy" olan adı, ANAP,DYP 
ve RP'nin işbirliğiyle"Emin Dalkıran" 
olarak değiiştirildi. Bu karara sadece 
SHP muhalif kaldı...

İkincisi İse, Gemlik Rotary Kulübü

Bana öye geliyor ki bâzı şeyleri pek ? 
içimize sindirmiş değiliz. Liberalliğin 
"piyasa üç kağıtlığı" ..sosyal 
demokratlığın da "slogan solculuğu " 
olmadığını anlayamadığımız sürece bu 
böyle devam edecek .

Pdrdon, devam etmeyecek! 
Kendilerini "liberal sağ" sananlar "sosyal 
demokrat sol" sananların aymazlığı 
yakın gelecekte bu ülkeyi "şeriatın" 
kucağına teslim edecek gibi. ■ ı

"İkinci cumhuriyetçilerin de eksantrik 
yardımıyla.,. . ■

Gemlik Belediye Meclisi, 
Haziran dönemi toplan
tıları imarla ilgili konular 
ile otopark birim fiyat
larının görüşüldüğü son 
toplantıyla tamamlandı.
Belediye MeclisSalonun- 

da yapılan toplantıda, 
imar komisyonuna sevk 
edilen katlı otopark ve 
açık otopark birim fiatları 
konusu İmar Komisyonu 
Başkanı Kaya Kesen 
tarafından açıklandı. 
Ancak .açıklanan rakam
ların yüksek olması 
nedeniyle, RP'Iİ üyelerin 
istemiyle oturuma bir süre 
ara verildi.

Tekrar toplana 
Mecliste, Zeytin Hali katlı 
otopark. Minibüs garajı 
katlı otopark,Otobüs ’• 
garajı katlı otopark, 
Mustafa Kemal Atatürk 
kordonu açık otopark 
birim fiyatları, katlı 
otopark ücretlerinin 70-80 
milyonu lirayı bulması 
nedeniyle, açık otopark 
bedeli üzerinden 
oylanarak oy birliğiyle 
kabul edildi.Buna göre. 20 
m.2'lik açık otopark birim 
fiyatı 8 ile 12 milyon liraya 
malolacak.

25'e yakın imarla ilgili 
dilekçenin! de tek tek 
okuyup onaylayan 
Meclis, genelde vatan
daşın lehine kararlar aldı. 
Bir kısım imar değişikliği 
istemi de, parsel parsel 
değerlendirilmesinin zor 
olacağı gerekçesiyle 
imar adaları bazında 
değerlendirmesinin 
mümkü n olabilmesi 
nedeniyle plan revizyon 
nü kararı alındı.Buna 
göre imara açılan bol- . 
gelerde ruhsat verilecek ■ 
yerler incelemeye 
alındıktan sonra ruhsat - 
■andırılacak. Böylece 
Gemlik 'in hemen hemen 
her bölgesi imara açılmış 
olacak.

. Mecliste kabul edilen ' 
revizyon görüşü oybir
liğiyle kabul edildi.

Eğit-Sen Gemlik 
Şubesince düzenlenen 
başın toplantısında 1993- 
1994 öğretim yılı değer
lendirmesi yapılırken, 
sorunları bir sonraki yıla 
kaldığı belirtilerek karam- 
ramsar tablo çizildi.

Gemlik Gâzhane cad
desi' ndeki Eğit-Sen 
lokalinde düzenlenen 
basın toplantısında 
konuşan Eğit-Sen 
Yönetim Kurulu üyesi 
Kadir Sinan, ders kitabı 
seçiminden, sinavlara, ek 
ders ücretlerinden, semi
ner ücretlerine kadar bir 
çok konuya değinerek, 
bu konulardaki hataların 
ve eksiklerin düzeltilmesi 
durumunda Eğit-Sen'ln . 
tepkisinin de artarak 
devam edeceğini söyle
di.

KadifSinan,"Yasalarımı
za göre ders kitabi seçi
mi öğretmenlere 
bırakılmıştır.Bu hakkı 
öğretmenlerden başkası 
kullanamaz.Okul 
Müdürleri toplantısında 
ise tavsiye kararı adı 
altında kitap seçme 
yetkisi kast edilmekte- 
dir.Tavsiye kararı dışında 
kitap seçimi çeşitli yön - 
lerle engellenmektedir. 
Gemlikteki okullarda tek

tip ders kitabı okultul- I 
masını tüm öğretmeni»» 
istemektedir. Ancak, bul 
seçimi ilçemiz okulların- i 
da görevli öğretmenler- I 
den oluşan bir komisyon I 
yapmalıydı" dedi.

İlçedeki beden eğitimi i 
öğretmenlerinin egzersiz I 
karşılığı ek ders ücret- ;| 
teriyle. Fen Bilgisi öğret I 
menlerini labaratuvarekl 
dersi ücretlerini tasarruf il 
tedbirleri gerekçesiyle 1 
kesilmesini eleştiren 1 
Sinan, "Bu yöneticiler, ] 
yasalarla verilen haklanI 
hangi gerekçelerle 
ortadan kaldırıyorlar. ■ 
Bu yetkilerine kimden, 1 
hangi yasalardan alıyor
lar. Aç ıklamaları gerekir1 
" diye konuştu.

Seminer çalışması diye 
adlandırılan, tatil 
süresince çalıışılma .1 
karşılığı ek ücret, alimininI 
İlköğretim okulları 2. ■ 
kademe öğretmenleri ile 
Lise öğretmenlerinin a 
yararlanmamasını tep- 
tıyle karşıladıklarını "1 
belirten Kadir Sinan," Bu 
durumun düzeltilmesini 
istiyoruz.
Eğit-Sen olarak Milli 1 
Eğtim'de yapılan yan- j 
İslıkların yakın takipçisi 
olacağız11 şeklinde | 
konuştu.

Kumla yoyundaki denetimler devam ediyor
ARABA DEĞİL SİLAH DEPOSU

Emniyet Müdürlüğü ekip
lerinin Gemlik Küçük 
Kumlayolunda yaptıkları 
kontrollerde çok sayıda 
araç trafiğe men 
edilirken, ^ürettin Ballı'ya 
ait araçta çok sayıda 
silah ve fişekler elde edil
di
Geçtiğimiz hafta 

çarşamba ğunü Manas
tır mıntıkasındaki Akcan 
Petrol Tesisleri önünde 
yapılan kontrollerde 
Nurettin Ballı'nın kul
landığı 16 Z-C 888 plakalı 
özel otoda 1 adet 38 kali
brelik-toplu Tabarus

marka tabanca, 6 fişek, ■ 
bir adet 7.65 çapında | 
Baretta tdbanca ve 6 *1 
kurşun ile bir dv bıçağı ve 
çakı bulundu.

Emniyet Müdürlüğünde! 
ifadeleri alınan Nurettin 
Ballı, Kordy Ballı ve Ömer 
Kâğıt, basımlarının bulun
duğunu söylediler, Omeı 
kağıt, tabancaların ketli 
dişine.ait olduğunu, 
geçen yaz Küçük.Kumla] 
da yaralandığını, nefsi ■ 
müdafa için yayında 
silah taşıdığını söyledi, a 
Adliye ye sevk.edilen üç 
kafadar tutuklandı.

1
Rahmi BABA Restaurant'ın

ABD 'de yapılmakta olan Dünya Kupası 
Futbol karşılaşmalarını ilçemizde de 

spor severlere izletmek için çaba 
gösteren Gemlik Belediye Başkanı

DEVREN SATILIK 
BUTİK

•1 Nolu Cadde 
7/A.da bulunan 
Ünlü.
M a ikalarla 
çalışan BUTİK 
devren satılıktır

Güzel ortamında her akşam

■■■
Sayın

NURETTİN AVCI'ya 
şahsım ve Gemlikli sporseverler adına 

teşekkür ederim.

Müracaat:
Tel. 513 50 19

piyanist

(ecR2Z)ce<t>,C 
eşliğinde nefis meze sıcak 

menüleriyle ve uygun fiyatlarıyla., 
dfişan, (Düğün, Sünnet 

cemiyetteriniz için 
rezervasyonfarmzı bekliyoruz.

Ahmet Savaş ŞENOL

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 21 SAYI: 1016 
Fiyatı :5.000 TL.;

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

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

HİZMETTE RAKİPSİZDİR.
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■Halk Eğitim Müdürlüğü'nce ilçe 
■jnerkezinde açılan,Makina Nakış,Batik 
■ve Giyim branşlar» kursunun yıl sonu 
■ergileri açıldı.
I Vali Rıdvan Yenlşen, Vali yardımcısı 

■eski Gemlik Kaymakamı Talat Sungur, 
Kemlik Kaymakamı Orhan Işın,il Milli 
■Eğitim Müdürü İlhan Doğan,II Emniyet 
Küdürü Ahmet Demir,İl Çevre Müdürü 
■eynel Abidin Turan,İİ Halk Eğitim 
Küdürü Sungur Güzanjlçe Belediye 
■Başkanı Nurettin Avcı,İlçe Halk Eğitim 
Küdürü Kemaül Çetinöğlu,siyasi parti 
■İçe temsilcileri,davetliler ve çok sayıda 
■vatandaşın katıldığı törende 
■konuşan,Halk Eğitim Müdürü Kemal 
[Çetinöğlu,ilçe merkezinde ve köylerde 
30 adet meslek kürsü açıldığını 
:belirterek,bu kurslarda 462'si baya,61'i 
erkek 527 öğrencinin eğitim gördüğünü 
söyledi.Çetinöğlu bu öğrencilere 13 ' *

öğretmenin ders verdiğim 
bildirerek,meslek kurslaranın dışında 
Sosyal ve kültürel kursların yanı sıra 
okuma yazma kursu da açtıklarını kay
detti.

İlçe Milli Eğtim Müdürü Celal Yüce 
de, günümüzde ve gelecekte kadının iş 
hayatında öneminin artığına dikkat çek
erek, Halk Eğtim Müdürlüğünce açılan 
kurslarda genç kızların iyi öğreitmen 
nezaretin de bilgilendirildiğini kaydetti.

Gazi İlköğretim Okulu salonu 'nda 
düzenlenen serginin açılışını Bursa Valisi 
Rldvan Yenlşen yaptı.Yenlşen, ve be
raberindeki protokol heyeti maklna 
nakışı batık ve giyim branşından oluşan 
sergiyi gezerken, beğendiyi eserler 
önünde durarak yetkililerden bilgi aldı.

Bu ardda 127 kursiyere sertifikaları* 
düzenlenen törenle verildi.

Milli 
nyan-• 
akipçhi 
de

aiYeıaj^^Bi^
aymakam Oıhan işin'a 

Çevre Ödülü verildi

TİCARET^ 
LİSESİNE 2 
BİLGİSAYAR

ilk ve Orta dereceli 
okullarda 1993-94 öğre
tirin ve eğitim yılı 
geçtiğimiz hafta 
çarşamba günü .karne 
tatiline girdi.

12 Eylül tarihine kadar 
kapalı kalacak olan ilk 
ve orta dereceli okullar
da öğrenciler karne 
mutluluğunu yaşadılar.

Okulların tatile girmesi 
nedeniyle Gemlik Lisesi 
son sınıf öğrencileri 
Atamer Turistik 
Tesislerinde pazar gün 
eğlence düzenlediler. 
Doyasıya eğlenen 
gençler arkadaşların
dan hüzünlü olarak 
ayrıldılar.
Gemlik Lisesi 1994 yılı 

mezunları her yıl biraya 
gelerek, okul anılarının 
yaşatılması İçin birbirle
rine söz verdiler.
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FÇevre Bakanlığı 
kanaylıyla başlatılan ve 
Valilikler tarafından 
■yürütülen çevreci 
kişi,kurum ve kuruluşlara 
“Çevre Beratı'Verme 
uygulamasında BP Yağ 
Üretim ve Akaryakıt 
Dolum Tesislerinden sonra 
Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın'da ödüllendiril - 
di.
[ Geçtiğimiz hafta 
Kaymakamlık 
Makamında düzenlenen 
törene Bursa Valisi Burhan 
Yenişen'in yamsıra'H 
Çevre Müdürü Zeynel 
Abidin Turan,Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı ve 
Vali Yardımcısı Talat 
Sungur katıldı.
L Törende konuşan 
Çevre Müdürü Zeynel 
Abidin Turqn,çevreyi kir
letenlere karşı amansız 
0ücadele başlatan 
Kaymakam Işın'in bu 
çalışmalarını basından 
takip ettiklerini vurgula
yarak,Valilik tarafından 
.Çevre Beratı ile ödül
lendirilmeye layık

görüldüğünü söyledi;
Vali Rıdvan Yenişen’de 

Bursa ve çevresinde, 
çevre sağlığı konusunda 
başarılı olan 16 adet 
kişi, kurum ve kuruluşa 

manevi değeri.yüksek 
Çevre Beratı verdiklerini 
belirterek,Kaymakam . 
Orhan Işın'ın bunu . . 
fazlasıyla hakettiğini 
vurguladı.

Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın'da Gemlik'in 
en önemli probleminin 
deniz kirliliği olduğunu 
belirterek,bu önlemek 
için henüzgeç kalın
madığını 
kaldetti.lşın periyodik 
olarak 10 günde bir fab
rikaların aptma tesislerinin 
denetlendiğini.kaçak 
avlanmaya karşıda . 
mücadelenin aralıksız ■ 
devam ettiğini söyledi.

Orhan Işın'a çevre 
beratı Vali Yenisen 
Tarafından verildi.

BP. Akaryakıt 
Dolum ve Yağ Üretim 
tesisleri A.Ş. tarafın
dan Gemlik Ticaret 
Lisesine 2 adet bil
gisayar armağan edil
di.

BP. Gemlik Tesisleri 
Genel Müdürü Fikret 
Şen ve Halkla İlişkiler 
Müdürü Deniz 
Zeynioğlu tarafından 
okul yöneticilerine tes
lim edilen IBM marka 
bilgisayarlarla, okul
daki eğitim ve öğre 
time katkıda bulunul
du.

Ticaret Lisesi Müdürü 
Mehmet Ali Baraş, BP 
■pih ddha öncede 
okullarında İngilizce dil 
kursları düzenliyerek 
katkılarda bulunduk
larını, destlerinde kul
lanılacak çok sayıda 
bilgisayara ihtiyaçları 
olduğunu söyledi.

Küçük Kumla Belediye
Otobüslerine zam 
yapıldı.

GEMLİK

8 BİN LİRA
oldu.-İ.:-:^

Küçük Kûmla 
Belediye Meclisi aldığı 
kararla Gemlik -Kumla 
arasında çalışan, 
belediye Otobüslerinin 
fiyatım ö bin liradan 8 
bin liraya çıkardı.

Gemlik Küçük Kumla 
arasında çalışan ve 
daha önce 6 bin liraya 
yolcu taşıyan 
minibüsler de belediye 
otobüslerine zam yapıl
masından sonra fiyat
larını yeniden ayarla
yarak 9 bin liraya yük
seltiler.

1^'

KURŞUNLU'DAN BURSA'YA 
OTOBÜS SEFERLERİ BAŞLIYOR

[Kurşunlu Belediye 
Başkanı Bayram Demir, 
| Bursa'ya bugünden 

itibaren halk otobüsü
[seferleri başlattıklarını 
söyledi.
» Kurşunlu'nun ilk Belediye 
Başkanı olan Bayram 
i Demir, Belediye tarafın- 
I dan açılan ihaleyi

Aydınlar Turizm şirketinin 
kazandığını hatır-' 
latarak,18 Haziran 
gününden İtibaren sefer
lere başlandığını söyledi 
Halk otpbüsleri Kurşunlu 
Bursa arasında 15 bin 
liradan yolcu taşıyacak.

MUAMMER : "İsmimin kaldırılmasına degiL.Beni 
kahpece zamansız öldürenlere kızıyorum. Öyle 
olmasaydı. Taşra politikacılarının oyuncağı 
olmgzdım.

EMİN :" Bana kızmadığına seyindim.Bunda 
benim suçum yok. Fani dünyaya bıraktığımız eser
lerle bizi ihya edecekleri yerde, kemiklerimizi 
sızlatıyorlar. Böyle olacağını bilseydim. I.nci kordo
nun dolgusunu ben yapmazdım. Zaten beni 
bayağı zorlamıştı."

MUAMMER:" İnşallah by son olur. 5-10sene içinde 
senin tâbelayıda indirirlerse, buna kahrolurum." 

, EMİN ; "Onu bırak, bir de Celal Beyin adını. 
karıştır dılar. İbrahim Beyin de adı geçti."

MUAMMER:" Celal Beyin iylkl anıtmezarı 
var.Sende, iyi ki AP'den milletvekilliği ve Belediye 
Başkanlığı yaptın.Eğer CHP'den olsaydın.esamen 
okunmazdı."

EMİN ;" Ha,ha,ha Gemlikli’l Meclis üyeleri 
partizanlık yapmazlar.Senin doğum yerin.Gemlik 
olsaydı bu yeterdi. Yalnız sen güldüğüme 
bakma,ne olursa olsun bizi birbirimize düşüreme
zler."

MUAMMER:" Yâ Yunus ne yapsın ?, Sen hayatın 
boyunca manevi değerlerle uğraş, eserlerin yap
tıkların, yüzyıllar sonra saygıyla anılsın, sonra fa
nilersen! Rotaryenlere istemeden düşman etsinler. 
Bana göre onun işi benden zor."

M.AKİF :" Allaha çok şükür beni karıştır - 
madılar."

F.S.MEHMET:" Sen sevinme, şimdi büyük mahalle 
ler bölünecekmiş. Bakalım o zaman bizi kimlerle 
yarıştıracaklar. Hey yarabbim. Asıl şimdi dünyada 
olacaktım ki, biraz zor olurdu ama, Gemileri kızak-, 
jarla ilk önce Gemlik'ten geçirirdim. Sonra ver elini 
İstanbul..."

YUNUS :" Tövbe, tövbe"
MUAMMER :" Aldırma be Yunus boş yer..

Rötaryenler nasıl olsa bir park daha yaparlar. Hem 
onlar sana değil, meclis üyelerine bozuklar."

YUNUS : rNe olursa olsun benim adımı
karıştır mıyacaklardı böyle işlere.Şimdi mahkemelik 
olurlarsa ne olacak.Benim adım mahkeme 
dosyalarında türlü türlü spekülasyonlara neden

. olacak." .
| MUAMMER^" Doğru söylüyorsun ama ne_______ _

yaparsın. Biz ölüyüz. Elimizden bir şey gelmez."
M.AKİF :" Ya Emin,senin zamanında böyle 

meclis üyeleri varmıych."
EMİN :" Yok be ağabey, o zaman ölüleri 

siyasete karıştır mazdık. Meclis üyelerinin yapacak o 
kadar çok işleri vardı ki. Hem o zaman bu kadar 
çok meclis üyesi de yoktu."

MUAMMER:" Öyleyse nerde çokluk..."
EMİN :" Bana göre, bizim ismimizi verselerde, 

bu halk, Gemlikliler bu kordonu bizim adımızla 
anmazlar."

M.AKİF VE F.S.MEHMET : ,rNiye ? "
EMİN :"Gazeteciler gerekeni yazıyorlar.

Üsteİik vatandaş bunlardan sıkıldı.Muarrımerin'de 
âdı konsa, benim adımda konsa »Celal'in de 
konsa sîzlerinde konsa, burası onların dilinde 2 nci 
kordon.Tabelayla iş bitmiyor. Gemlikli bizleri tanıyor 

■ ve seviyor ama,yapmacık işlere yüz vermiyor.
MUAMMER : " Bak bu konuda doğru söylüyorsun. 

Öteki Kordonda da tabela yok ama halk buraya 
her zaman ATATÜRK kordonu diyor. Çünkü onun 
adını daha bü işlere karıştırmadılar.Daha dorusu 
karıştır mâya cesarefleri yok. Bir daha seçilemedlk- 

‘ leri gibi, bu halk onları yutar."
EMİN :" Şimdi boş verelim bunlarıda Allaha 

dua edelim. Bu meclis üyelerine de bundan son- 
takilerede, gayret,kuvvet,akıl.fikir versin..."

MUAMMER :lf Yaa bana bakın. Şimdi beni bir 
korku aldı. Ya delinin biri çtkıpta ATATÜRK kordo- 
nünunda ismini değiştirmeye kalkarsa, diğerleride 
buna uyarsa."

HEPSİ BİRLİKTE :" Yok canım.O kadar da değil..."

| Sünnet -Nişan-Düğün 
K- yapacaklar, ’ 
IİB; ucuz, ve zengin 
| DAVETİYE 

görün

MATBAACILIK-REKLAMCILIK

JaşfeaCanıyCa kaıuşlt/ımaym
LeZseren Apt attı Fikret OtoElektlnk yanı

□ KONAKLAMA HİZMETLERİ

Dayalı'döşeli 2 oda-1 salon tam 
teşkilatlı mutfak, daimi sıcak sulu 
banyolu daireler..

□ APARATİF BAR

□ DÜĞÜN-NİŞAN- SÜNNETLE
RİNİZ İÇİN 200 KİŞİLİK HZVUZ 
B^ŞI TESİSİMİZLE HİZMETİNİZDE YİZ.

BÜYÜK KUMLA İSKELE MEVKİİ 
TEL: 538 46 63
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Güler misin, Ağlar mısın ...
ilçemizde son günlerin 

aktüel konusu ; bazı adların kdldınlması 
ve bazı cisim, İsim taşıyan veya yeni 
oluşmuş cadde ve sokaklara ad konul - 
ması.

Bunların en önemlisi ve dikkat 
çekeni, 2. kordona geçen dönem 
Belediye meclis kararıyla verilen.Prof. 
Muammer AKSOY KORDONU adının 
kaldırılmasının DYP'H Belediye Meclis 
üyelerince önerilmesi.

Rahmetli Prof. Dr. Muammer AKSOY, 
faili meçhul bir cinayete kurban giden 
bir bilim ve siyaset adamı. CHP'll 
olduğum dönemlerde partidaşım, aynı 
düşünce ve ekibi destekleme de 
mücadele arkadaşım.Ecevit ve 
Ecevitçllerln en ateşli 
savunucusu. Kürsülerde verdiği Anayasa 
ve hukuk dersleri, haklıyı, yeniliği ve 
doğruyu destekleme mücadelesi unutu
lacak gibi değil. Cesur, mert, arkıllı, özü- 
sözü bir, parada pulda, makamda gözü 

.olmayan, ülke çıkarlarını gözeten, milli 
Petroldavasınınsarsılmazsavunucusu, 
demokratik, laik, Atatürkçü, ilerici, 
devrimlerin savunucusu, insan hakları
na, hukuğun üstünlüğüne inanmış, 
düşüncelerinden öndün vermeyen, din 
ve vicdan hürriyetine önem veren, zor 
yetişen yiğit bir öğretim görevlisi.

Bunca özellikleri bulunan bir kişinin 
adı, öyle bir sokağa, 300-400 metre bir 
kordona, bir caddeye verilmesi, bence 
yetersiz. O, adı daha büyük eserlere, 
üniversitelere layık bir büyük insan, 
nadir yetişen bir insan.

Gemlik 'teki kordona adının verilmesi, 
kaybından duyulan derin üzüntünün 
sonucu ve duyulan kadirbirlik gösterge
si. Toplumun o'na olan borcuna bekle
mek sizin verilen karşılık,*

Fikirlerinin beğenmiyenlerin, karşı 
düşünce taşıyanlarınk kişilikişiliklerine 
deyecek birşeyleri olmayınca deye
bildikleri İyi, iyi de Gemlik'li değil. O kor
dona bir Gemliklinin adı verilmeli.

Aksoy'un uluslararası bir üne sahip 
olması, bir türk bilim ve siyaset adamı 
olması o kadar önemli değil.

Pekli., kordona elvelce niye bir 
Gemliklinin adı düşünülmemiş, verile - 
memiş.

Bu İlçeye hizmet edenler iş adamı, 
siyaset adamı, memur, esnaf, İşçi, şehit, 
gazi, belediye .baş kanı, belediye meclis 
üyesi, savcı, hakim, kaymakam kim 
olursa olsun, iyi ve kalıcı İşler yapmış ve 
İyi birer ad bırakmışsa ölmüş oysun, 
hayatta bulunsun adları yaşatılmalı. 
Böyle bir uygulama ile görevlere talep

ve katılım arttırılarak hizmet yarışı 
yaygınlaştınlmalıdır.

Doğum yerinin Gemlik olması değil, 
Gemlik'e, ülkeye, İnsanlığımıza verdiği 
hizmet göz önünde bulundurulmalıdır.

Kordon'dan Prof. Muammer Aksoy 
adının kaldırılmasına üzüldüm. Merhum 
Belediye Başkanımız ve milletvekilimiz 
sn. Emin Dalkıran'ın aynı mahalle adının 
verilmesinden de teselli buldum.

O kordonun düşünce babası mer- 
. hum Dalkıran'dır. Gerçekleşmesi İçin az 
mı uğraş verdik.AP. CHP. dan olmalı 
diyenler var, olmasın diye çırpınanlar 
var. Ben ve Sn. Necdet Buluk olmalı, 
halkın yaran bundadır diyenleriz. 
Partilerin yöneticileri, bazı yektili ve et 
küller olmaması için çırpındı durdu. 
Güçleri yetmedi. Vız geldi, azmimizden 
döndüremediler, olmaması muratlarına 
eremediler. Halkımız, BursalI hemşehri
lerimizin, gelen geçen yolcuların din
lencesi yararlandığı bu esef, bir oy 
fazlası İle tasarıdan fiiliyata 
dönüştürüldü.

Bu hayırlı esere muhallif olanladan 
bazıları daha sonralan şehrin emanetini 
aldıldr. Ve .. ve., bir türlü arkadaşlar, 
eski partidaşları, belediye başkanlan, 
Emin Dalkıran'ın adını o esere 
veremediler, vermediler.

Son ana kadar da verilmeyip başka 
bir zatın adının verilmesini sağlamak 
İçin çaba sarf ettiler.Amma.. güçleri 
yetmedi. Bir vefa borcu geçte olsa 
ödendi. Doğrusu bu olan işi gerçek
leştirerek tartışma konusu yapılmasına 
sebep olmakta tatsızlıklara yerli yersiz 
tartışmalara neden oldu..
Bir vefa borcu ödenirken, aynı gün bir 
vefasızlık örneği verildi. Bu da üzücü.

Gemlik Rotary Kulübü, yeni yapılaşan 
bir mahrumiyet bölgesinden çocukların 
yararlanmaları İçin bir çocuk parkı yap- 
tırmıştı.Hertürlü yapım giderleri kulüpçe 
karşılandığından çocuk parkına 
ROTARY ÇOCUK PARKI adı verilmiş. Vay 
efendim RP'llleıı ayağının tozu ile daha 
koltuklarına öfurmadafTbu parkın 
adının kalcfınlmasını örtermişler.

Gerekçe?.. Rotary adı mahalle saklh- 
lerine rahatsızlık veriyormuş. Gerekçe 
de bu... Güler misin, ağlar mısın...

Uygun görülmüş, Rotary adı 
kaldırılmış, parka Yunus EMRE adı ve 
rilmiş.

Sanki her İş bitmiş, rahatsızlık veren 
tek iş bu kalmış.

Evet, evet, yunus Emre demek iyi., 
kolay da; O yüce Halk dostununun 
dedikelerine uymak, o'nun gibi olmak 
zor.

BP tarafından Gemlik 
‘Ticaret Llsesl'nde açılan 
İngilizce kursunda 
başarılı olan öğrencilere 
ödülleri düzenlenen 
törenle verildi.

BP Genel Müdürü 
Fikret Şen ve Halkla İlişk
iler Müdürü Deniz 
Zeynloğju ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Celal 
Yüce'nln katıldığı tören 
Ticaret Llsesl'nde 
yapıldı.Torende 
konuşan Halkla ilişkiler“ 
Müdürü Deniz Zeynloğlu 

. 3 yıldır Ticaret Llsesl'nde 
İngilizce kursu açtıklarını 
kursların başarılı 
olduğunu belirterek,bu- 
yıl haftada 4 gün olmak 
üzere 40 saat üzerinden 
yerilen kurslara da 95 
öğrencinin iştirak ettiğini 
kaydetti. Zeynioğlu, 
kursların önümüzdeki 
ders yılında İngilizce İle 
kalmayacağını bildirerek 
Almanca ve Fransızca ’ 
içinde harekete geçtik- 

. lerinl vurguladı.
Genel Müdür Fikret 

Şen'de kursların İngilizce 
öğretmeni Recep Yalcın 
ve Ticaret Lisesi Müdür 
Yardımcısı Hüseyin 
Çıttak tarafından ver
ildiğini kaydederek^ kurs 
sonundâ birinci blan 
İlknur Sipghioğlu, ikinci 
olan Arif Haldun Kaya 
ve üçüncü olan Gülay 
Balaban adlı öğrencilere 
çantasıyla beraber spor 
takımı hediye etti;

Okül Müdürü Mehmet 
Ali Bardş,BP yetkililerine 
ilgi nedeniyle teşekkür 
etti.,

MEHMET DİNÇ EVLENDİ
ANAP eski Gençlik Komisyonu Başkanı 

Belediye Meclis üyesi Mehmet 
Dinç,ilçemizin güzel kızlarından Emine 
İs'le yaşamını birleştirdi.

Atamer Otel'de geçtiğimiz pazar 
gecesi yapılan evlenme töreninde 
Mehmet Dinç'in nikahını Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı kıyarken,nikah

şahitliğini Bursa Milletvekili Mehmet 
Gedik yaptı;

Kalabalık davetli topluluğu önünde 
yapılan düğün töreninde genç çiftin . 
mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
Mehmet Dİ'oç'in düğün törenine çile 

yakınları, Gemlikli siyasiler katıldı.

KAVIP
Bursa Trafik Şube

Müdürlüğünden aldığım 
ehliyetimi ve aracıma 
ait ruhsatnamem ile 
Orhangazi Nüfus 
Müdürlüğünden aldığım 
nüfus cüzadnımı kay
bettim. Hükümsüzdür.

AHMET ÖZÜN

T.C. 1
Gemlik İcra Dairesi I

• Dosya No. 991/433 T. I

GAYRIMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI J 

GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1
Satılmasına karar verilen gayrimenkulun ■ 

cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Gemlik Tapu sicilinin pafta : 26, sayfa: 5964 va 

parsel 5036 da kayıtlı 876 m2 miktarındaki arsal 
üzerine inşa er dilen Gemlik Sarılncir' mevkiinde ı 
kain tapu sicilinde kat irtifakı halinde kağlr opera 
manın (24 bağımsız bölüm sıra nolu 38/1064 1 
arsa paylı yazlık meskenin 1. giriş koridoru, 1. I 
salon ve salona bitişik mütfak,2 yatak odosı ve 1 
banyo ile balkonu bulunan yazlık meskenin ele! 
tirlk ve suyu mevcut olup bilirkişi tarafından 
80.000.000 .Tl kıymet takdir edilmiştir.

Taşınmaz acık arttır ma suretiyle satışa ] 
çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1-Satış 25-7-994 Pazartesi günü saat 10.30 ilej 

10.50 'ye kadar Gemlik İcra Müdürlüğünde açıl 
artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada taM 
min edilen kıymetin % 75'ni ve rücanlı alacaklılan 
varsa, alacgKlan mecmuunu ve satış mas
raflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir 
bedelle alıcı çıkmazsa en çok-arttıranın 
tadhüdü baki kalmak şartıyla 4.8.994Perşembe ■ 
günü aynı yer ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya! 
çıkarılacaktır.Bu artırmada da bu miktar elde II 
edilmemişse, gayrimenkul en çok arttıranın fl 
taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında 1 
gösterilen müddet sonunda en’çok artırana I 
ihale edilecektlf.Şu kadar kİ, artırma bedelinin ] 
malın tahmin edilen kıymetinin % 40 mı bülması ] 
ve satış isteyenin alacağına rüçhgnı olan ala- j 
çokların toplamından fazla olması ve bundan 1 
başka, paraya çevirme ve paylaştırma mas-1 
raflarını geçmesi lazımdır.Böyle fazla bedelle 1 
alıcı çık mazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştira k edeceklerin, tahmin edilen 
kıymetin% 20 sİ nisbetinde pey akçesi veya bu I 
miktar kadar milli bir bankanın temminat mek-1 
tubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir! 
alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verebilir. Tellaliye.resmi, ihale pulu, tapu harç ve 
masrafları alıcıya aittir.firikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir. K. D. V. veraisi dhçıva aittir. ı

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) 1 
bu garımenkul üzerindeki haklarını hususiyle faizi 
ve masrafa dair olan iddialarınrdayanağı belgi 
ler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır.Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit I 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklar di

4- İhaleye katılıp, daha sonra İhale bedelini 1 
yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan 
tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile soi 
ihale bedeli arasındaki farktan ve diğef zararla! 
dan ve ayrıça temerrüt faizinden müteselsilen 1 
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi 1 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce 1I 
tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat! 
bedelinden alınacaktır. !

5- Şartname, ilah tarihinden itibaren herkesin I 
görebilmesi için dairede açık olup .masrafı ver I 
ildiği takdiıde isteyen alıcıya bir örheği göne j 
rilebilir. i

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gör müş 1 
ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, ' | 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 1991 /433.T. |
sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze |
başvurmaları ilan olunur. |

(İc. If.K. 126) r . İCRA MÜDÜRÜ
(*) ilgililer, tabirine Irtlfakhakkı ‘sahipleri de dahildir.

T.C.
GEMLİK

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 
1994/76*162

KARAR ÖZETİ
HAKİM : EKREM SABRI YILMAZ 23910
C.SAVCISI /AHMET GÜMÜŞ 26027
KATİP * : EMİNE ÇELİKEL ‘
DAVACI : K.H.
MUDALIH : MALİYE HAZİN ESİ-Veklll ; Av. Türkan Güney
SANIK : SADULLAH ÇELİK, Hüseylnoğlu 1942 D. lu Gemlik Osmaniye

Mah. Irmak sok. 5/1
SUÇ VE TARİHİ : VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET : 1.12.1992 ve sonrası 
K^KRAR TARİHİ ,:;27. 4.1994

Sanık Sadullah Çelik hakkında odun ticareti yaptığı İş yerinde 
ödeme kaydedici cihaz bulundurmadığından eylemine uyan 3100 SK.8. madde 
213 SK.360, CK. 59/2, 213 SK.- 360/2, 647 SK,5. maddesi uyarınca netlceten 
18.112.500 lira ağır pafa’cezasıyla cezalandırılmasına ve 10 eşit taksitlerle alın - 
masına,

213 Sayılı kanunun 360/1. maddesi uyarınca masrafı sanıktan alınarak katar 
özetinin mahalli gazetede İlanına dair, sanık ve müdahl vekilinin yüzlerinde C. 
Savcısı huzuru İle talebe uygun ve yasa yolları açık olmak üzere verilen karat 
açıkça okunup anlatılrdı. 27.4.1994

Hakim 23910 
(Basın)

T.C.
GEMLİK

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İ994/19-167* .

KARAR ÖZETİ
HAKİM . : EKREM SABRI YILMAZ 23910
C.SAVCISI >: HAYRETTİN UYSAL 22966
KATİP :HALİSE ÇOKYAVUZ
DAVACI : K.H.
MUDALIH : MALİYE HAZİNESİ-Vekili : Ay. Türkan Güney - .
SANIK : İBRAHİM KIRAÇ-Ahmet oğlu 1949 D.lu, Gemlik kurşunlu köyü
VEKİLİ : AV.Hulusi Çoşkun
SUÇ VE TARİHİ : VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET : 1.8. 1993 ve sonrası 
KARAR TARİHİ : 29. 4. 1994

Sanık İBRAHİM KIRAÇ hakkındakasap ve bakkaliyesinle uğraştığı 1 
bu iş yerinde ödeme kaydedici cihaz bulundurmadığından eylemine uyan 3100 i 
SK.8. madde 213 SK.360, CK. 59/2, 213 SK. 360/2, 647 SK.5. maddesi uyarınca net
lceten 18.112.500 lira ağır para cezasıyla cezalandırmasına ve 10 eşit taksitlerle I 
alınmasına.

213 Sayılı kanunun'360/1. maddesi uyarınca masrafı sanıktan alınarak karar öze
tinin mahalli gazetede ilanına dair, sanık vekilinin yokluklarında müdahil vekilinin I 
yüzünde C.Başsavcısı huzuru ile talebe uygun ve yasa yolları açık'olmak üzere ver
ilen kardr açıkça okupup anlatıldı .29.4.1994

katip , Hakim 23910
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I—■
■ JMBfİMER AKSOY KİMDİ ?

süüüV .... &< s® 
Ru. fili RKSOV

27 Mart 1994 yerel seçimleri sonucu oluşan
Gemlik Belediye Meclisi ilk İş olarak ilçemizdeki bazı 
bulvar ve park adlarını değiştirdi.,.Hep bildiğimiz gibi

.sonunda "Muammer Aksoy Bulvarı" İle "Rotary Kulüp 
Çocuk Parkı"adları kaldırıldı.Bu yerlere yeni ve başka 
adlar verildi.

Verilen yeni kararla bulvara merhum Emin 
Dalkıran ın ve çocuk parkına da Yunus Emre'nin 
adları verildi...Bu adların Gemlik'te uygun bir yerlere 

^verilmesine karşı değiliz.Karşı öldüğümüz,daha 
doğrusu yerel demokrasi geleneğinde doğru bul 
madiğimiz nokta şudur: Belediye Meclisleri daha 

, önceki dönemlerin aldığı kararlara saygılı olmalıdır. 
Zira demokrasinin kökleşmesi, farklı siyasal tercihlerin 
birbirlerine karşı “saygı birikimleri" İle olur.

'■ SHP yönetiminin geçen dönemde bulvara verdiği 
Prof.Muammer Aksoy adı niçin kaldırıldı ?

Efendim, yerel bir ad değil I Bu adamın 
Gemlik'le ne ilgisi var ?",denilerek kdldırıldı.Ashnçla 
kaldırılmasını isteyenler,Prof.M.Aksoy'un nasıl bir İnsan 
olduğunu çok iyi biliyorlar.

Biz yeni kuşaklar için aktaralım...
r 191T de Antalya-İbradı'da doğan Aksoy, ünlü bir 

hukukçu ve siyaset adamımızdı. 1961 Anayasa'sının 
hazırlayan komisyonda sözcüydü.

Babası eski miletvekillerinden Numan Aksoy.
Aksoy,Ankara Hukuk Fakültesi'ni 1939' da bitirdi.

İsviçre'nin Zürih kentinde doktora yaptı. Yurda 
dönüşte İstanbul Hukuk Fakültesine asistan olarak 
girdi.Daha sonra Ankara'daki Siyasal Bilgiler 
Fakültesi'n© geçti.1957'de Demokrat Parti'nin "üniver
sitelere müdahalesi" üzerine politikaya atıldıve CHP ' 
ye girdi. 1958'de Türk Hukuk Kurumu Başkanı oldu. ■ 
İ963'te SBF'na profösör oldu ve Anayasa Kürsüsünün • 
başına geçti. 12 Mart müdahalesi üzerine sıkıyöne - 
timde yargılandı ye beraat etti. 1977'de CHP'den 
İstanbul milletvekili seçildi.TBMM'de Anayasa 
Komisyonu Başkanı iken 12 Eylül oldu. Ayrıca, Avrupa 
Konseyinde Meclisi temsilen üyemizdi.

1960 ihtilali öncesi DP' ye karşı üniversite özerkliği 
ve tarafsız radyo mücadelesi var.Devrimci öğretmen 
kıyımına karşı mücadelesi ve kitapları var. Ayrıca 
"milli petrol" politikasını ülke gündemine.getiren 
adamdır Muammer Bey. Sosyalist Enternasyonal ve' 
CHP ilişkilerini kitap, konusu yaptı ve buJçitap yayım - 
Fandı. Forum,Yöh ve Cumhuriyet gibi dergi ve 
gazetelerde yazıları çıktı.

Ve son bir kusuru da I Ankara'da ," Atatürkçü 
Düşünce Derneğii' ni kuranlarla birlikte olmaktı.Bu 
çağdaş kafalı, yurseverjaik ve cumhuriyetçi 
aydınımızı "karanlık" adamlar vurdular...
'■ - Sayın Gemlik Belediye Başkanı ve Sayın Meclis 
üyeleri...

Gemlik'te lütfen birlikte öğünebileceğimiz aydınlık 
işler yapınız.

Belediye başkan 
adayı İstifa etti.

DSP'den
İstifa

Demokratik .Sol Parti
Gemlik .İlçe teşkilatında 
İlçe Başkanı Kemal 
Yeşildal'dan sonra,27 
Mart Gehel Yerel 
Seçimlerde Belediye 
Başkan adayı olan 
Serdar Hadimli'de par
tisinden iştifa etti.

İstifa dilekçesini ilçe ve 
II Yönetimiyle Genel 
Merkeze sunduğunu 
kaydeden Serdar

■iHddimli istifasına 
gerekçe.olarak başta il ? 
Başkanı Mehmet Emin 
Demirci olmak üzere İl 
Yönetim Kürulu 
üyeleriyle,ilçe yönetim, 
kurulu üyelerinin tutdrsız* 
politikalarını gösterdi.

Hadimli, yaptığı açıkla
mada,gençlerin politika 
yapabileçeğini'göster
mek amacıyla siyasete 
girdiğini ve Belediye 
Başkanlık adaylığını 
kabul ettiğini belirterek,"İl 
ve İlçe yöneticileri 
gençlere kapalı bir 
siyaset güdüyorlar çalış
ma sistemleri de yeniliğe 
kapalı Ecevit ekolü ye 
rine,çıkarcı politika 
uyguluyorlar.İlçe 
Başkanlığı için aday 
olduğumu söyledim,bu 
isteğim İl Başkahı ve İlçe 
Yöneticileri tarafından 
engellendi.Büzihhiyetle. 
daha fazla çalışa - 
mazdım"dedi.'.

II yönetiminin,geçmişte 
DSP'nin Milletvekilliği 
adaylığı yapmasına 
karşın son seçimlerde 
başka bir partiye 
çalışan Vedat Emek'i 
İlçe Başkanlığı için tercih 
ettiğini öne süren Serdar 
Hadimli .partilerin 
gençlere de fırsat ver
mesini isfedi.
, Hadlml'lhıh MHP'ye 
geçmesi bekleniyor.

Rotary Kulübü İsim değişikliği üzerine açıklama yaptı,.

"İSİM DEĞİŞİKLİĞİ HİZMET
ANLAYIŞIMIZI DEĞİŞTİRMEZ " ■

Belediye Meclisinin Haziran ayı ikinci 
Toplantısında Hghnidlye Mahallesinde 
bulunan "Gemlik Belediyesi ve Rotary * 
Çocuk Parkı" adının "Yunus Emre" olarak 
değiştirilmesi üzerine , Rotary Kulübü 
yönetim kurulunca yapılan basın açık
lamasında, isim değiştirmenin külübün ‘ 
amaçı olan "Hizmet"! engelliyemiyeceği 
.görüşüne yer verildi.

Rotary Kulübünde yapılan açıklama 
aynen şöyle

Rotary İş ye Meslek sahiplerinin,. 
amacı sadece ve sadece HİZMET,kay
nağı İNSAN. SEVGİSİ olan,.bir hizmet kuru
luşudur.'

Değişim alanlarda bilgi ve deneyim 
kazanmış İş ve meslek sahipleri Rotary 
kulüplerinde bir araya gelirler, birbirlerini . 
tanırlar,mesleki ve işleri hakkında birbir - 
lerine bilgi aktarırlar ve mesleki yaşam
larında edindikleri bilgi ve deneyimi 
çevreleriyle, TOPLUM YARARI için, pay
laşırlar. Toplumdan aldıkların ı topluma 
verme sorumluluğunda olduklarının bilin
ci ile, topluma ihtiyaç görülen hizmetleri 
götürebilmek için gönüllü olarak çaba 
gösterirler.

Bu anlayışı değişik ırk ve uluslara 
mensup değişik yaşlardaki insanlarla 
paylaşarak dünya barışına katkıda 
bulunurlar,

Kısacası, kendi dünyalarının ötelerine 
taşıp, çevreleriyle ilgilenirler ve 
olanakları elverdiğince ;çevrelerine 
GÖNÜLLÜ HİZMET götürürler.

Gemlik Belediyesi'nin 13/06/1994 ta 
rihli Meclis toplantısında adını değiştirdiği 
",Gemlik Belediyesi Gemlik Rotary Parkı 
"da »Gemlik Rotary kulübünün,Toplum 
Hizmetleri'çalışmaları içinde yapılan ye.

Gemlik çocuklarına armağan edilen bil 
HİZMETİDİR. Bu parkın adının değiştirilme! 
si ortaya konan hizmeti ne kaldırır ne.del 
unutturur. Onun adı değişse de 
değişmesedb bu bir Rotary hizmetidir, yei 
Gemlik'e malolmuştur.

Bizim anlamakta zorluk çektiğimiz 
husus parkın isminin değiştirilmesine I 
gerekçe gösterilen Rotary'nin uluslararası' 
bir dernek olması ve yabancı kökenli 1 
gösterilmesidir. Uluslar arası derneklere i 
giremiyeceksek» uluslararası kelimeleri 1 
kullanmıyacak isek, o zaman UEFA ve] 
FIFA ya bağlı olmamamız gerekecek ’ 

. Futbol Federasyonumuzun , ya da diğer 
Federasyonları yabancı kökenli bir kuru- < 
’luş olan NATO dan mı çıkalım, yada 1 
onun da mı adını değiştirelim ? 
Uluslararası müsabakalarda FIFA ya da 
UEFA' nın bayrağını dalgalandırmayalım 
o zaman semalarımızda...

Bu örnekleri fazlasıyla çoğaltmak 
mümkün. Ancak, ileriyi görmeyen dar ı 
görüşlü kişilerin düşünceleri bize emsal j 

. olmayacak, bizler toplumdan aldıklarımI 
topluma ödeme sorumluluğu v e borcu 
duygusu altında , ülkemizi ve insanamızı 
çağdaş uygarlık seviyesi üzerine çıkarma 
yolunda üzemrimize düşeni, yeni 
hizmetler üreterek ve ulu önder 
Atatürk'ün iğinden yürüyerek, gerçek- -i 
leştirme çalışmalın içinde olmağa , 
devam edeceğiz... .

İsim değiştirerek iş yaptığını sananlara 
da hizmetler üretme yolundaki çalış
malarında başarılar diliyoruz.Ürettikleri . 
hizmet ve yapacakları eserlere de ilgili 
ve yetkili mercilerin izinleri çerçevesinde 
diledikleri isimleri verebilmelerin en doğa 
haklarıblduğuna inanıyoruz."

KONGRE İLANI
Küçük'Kumla Spor Kulübünün olağan Gene| Kurulu 9 T emmuz.1994 günü saat

20.00 de Küçük Kumla Belediye Düğün Salonunda yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanmadığı takdirde topldntı 16/Temmuz 1994 günü çoğunluk aran 

mdksızıh tekrarlanacaktır. Üyelerimize duyurulur. '
Yönetim Kurulu

; 'GÜNDEM'
.1. Açılış ve yoklama
2. Divan Seçimi ve saygı duruşu
3. Küçük Kumlaspor Kulübü tüzüğünün 1 ve 22. maddelerinin değiştirilmesi

- 4. Yönetim Kürulu çalışma raporunun okunarak aklanması
5. Denetleme Kurulu raporunun okunarak aklanmösı
6- Yeni yönetim ve denetleme Icurullarının seçimi ■
7-Dilekler istekler ve kapanış

KÖRFEZ OFSET
EA^ETİyE SEZ 09ŞWÇll AÇTIIÇ |

^LLİTELİ.UCUZ, I
İr

ZE9CQİ^C ÇEŞİTLİ ET^ETİyELE^ [
İLEir Günde teslim edilir :
Ih

Fatura- irsaliye-perakende satış fişi-adisyon -sevk irsaliyesi ■ 
basım işleri özenle ve uygun fiyatlarla yapılır.

Gazhane Cad. Beceren Apt Altı No. 51,/A FikretOto Elektrik' yanı TEL •’ 5] 3 ] 7 97



»kliğimiz i 
leşine j 

uluslaıanj 
kökenli 

emeklere 
elimeleıi ]
UEFA ve 1
ekecek

<J)ü0ün, Ç^Jjşan, Sünnet davetiyeleriniz için 
zengin çeşitierimizi

ve Jiyatfarımızı görmeden karar vermeyiniz,
»İZİ AUI I LAKA ARAYINIZ.

Körfez OFSET
'• > • . MATBAACILIK - YAYINCILIK - TANITIM

Gazhane Cd. Beceren Apt. altı GEMLİK
Fikret Otoelektrik yanı) TEL: 513 17 97

E altı aylık gn^asyon zamlarını alamayan 680 İşçi 4 gün işi dur durdu.

mGSA^TAIŞÇI
SÜPER MARKET
DÖNEMİ
BAŞLADI

'adadığa
mlibrkınj
.yada

İFA yada
z ’~ayobı I

□Itmak | 
‘yen d® I 
ceemsd I 
ı aldıktan» I 

ı veban 
insana» 
ine çıkomg I 
/eni i 
ler
gerçek- I

ağa i

■
îkiçate- I 
Urettte I 
reae^ I

■'ce.eroş I

■f 1 Mayıs günü 
ödenmesi gereken 6 
aylık enflasyon zam- 
mını alamayan TÜGSAÎ 
'ta örgütlü Petrol-İş 
Sendikasına üyesi 
Içiler 4 gün süreyle 
işyerinde eylem yap- 
tılar.
[Gemlik ve Bursadaki 
işçiler ve sendikacılar 
tarafından destekle
ten TÜGSAŞ işçileri, 
fabrikayı terketme 
yerek oturma eyle- 
Inindebulundular. 
fcnkaradan dönen

Petrol-lş Bursa Şubesi 
Başkanı İsmet Yiğit , 
bakanlar ve mil - 
letvekilleriyle yaptığı 
görüşme sonucu, 
konunun 'Başbakan 
Ta nsu Çiller'e 
götürüleceği ve 
çözüm bulunacağı 
sözünü aldığını 
söylemesi üzerine 
oturma eylemine son 
verildi. .
Yiğit işçilere yaptığı 

konuşmada "kimse 
merak etmesin va 
alacağız, ya alacağız 
"dedi.

□ TÜGSAŞ işçisini 
eylemlarında yalnız 
bırakmayan 
Sunğipek Fabrikası 
işçileri aralarında 
topladıkları paralarla 
yaptırdıkları pideleri 
eylemci arkadaşları
na götür düler.Bı 
arada Türk-İş 8. 
Bölge başkanı 
Mehmet Kanca da 
yaptığ açıklamada 
hükümetin bir yan
dan yapılanma iste
diğini, bir yandan da

işçilerin alınterlerinin 
ve sosyal haklarının 
gasp edildiğini 
belirterek,"Masuma 
ne yapılan bu 
hareket bir ihtardır. 
Haklarımızı verme
zlerse ihtarımız ikaz 
olacaktır."dedi.

Türk-lş'in bu
gün toplanacak 
Başkanlar Kurulunda 
genel grev konusu 
ele alınacak.

Haberi 2. sayfa -

Belediye Sarayı 
altında bulunan kapalı 
otopark aylığı 31 milyon 
liradan süpermarket 
yapılmak üzere ihale ile 
kiraya verildi.

Belediye Encümeni 
geçtiğimiz hafta kapalı 
otoparkın süpermarket 
yapılması için gelen tek
lifleri değerlendirdi.

İlçemizde ilk büyük 
mağazayı açan KAMAR 
firması son anda ihaleye 
katılmayınca, ihale 31

milyon lira aylık kira ile 
Öztaner Ltd. Şirketine 
kaldı. Öztaner Ltd.'nin 
Mudanya yolunda 
Özhan Shoping adlı 
süpermarketi bulunuyor.

Garaj alanının süper
markete çevrilmesi için 
tüm masraflar ihaleyii 
kazanan firma tarafından 
yapılacak.
Belediye Encümeni kira 

süresini 3 yılla sınırladı.

Haberi Sayfa 2 de.

OTOPARKLAR GEMLİK
SPOR'A VERİLDİ

Türkiye ekonomisin^ büyük katkıları sağlayacak^.. . ■

BORÇELIK DENEME ÜRETİMİNE BAŞLADI

lhlSu

unlukar®

■ Türk, İtalyan, Fransız ortaklığı ile gerçekleştirilen 
ülkenin en büyük yatırımların olan BORÇELIK Gemlik 
'Tesislerinde deneme üretimine başlandı.E Soğuk saç ve rolo saç üretecek olan BORÇELIK A.Ş. 
'nin ilçemizdeki 7 trilyon liralık yatırımı ülke ekonomisinin 
İçine düştüğü bir kriz sırasında deneme üretimine 
geçmesi memnunluk yarattı.
E Otomotiv ve beyaz eşya sanayinde kullanılacak 
olan saçı üretecek olan BORÇELIK, gerçek üretime 
1995 yılında geçecek. Üretiminin yüzde 40'ını ihraç ede - 

jcek olan.BORÇELIK dünyanın en modern teknolojisi ile 
üretim yapacak.

»BORÇELIK Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hamedi,

fabrikanın 1989 yılında.212 bin metrekarelik bir alanda 
kurulmağa başlandığım, TOYOTÖSA'dan sonra ülkenin 
en büyük.özel teşebbüs yatırımı olduğunu
belirterek,"Bugüne kadar ülkenin soğuk çelik ihtiyacının 
yüzde 70'1 ithalat yoluyla karşılanıyordu. 1994-95 yılların - 
da ihtiyaç bir miktar daralacak Daha sonra genişleme 
bekliyoruz. Yapacağımız 350 bin ton yıl üretiminin yüzde 
40'inı ihraç edeceğiz.'yılda 80 milyon dolar döviz 
kazancımız olqcak"dedi. Hamedi, BORÇELİK'in çevreye 
de önem verdiğini ve fabrikanın kuruluşu sırasında jen
erasyon ve arıtma tesislerinin kurulduğunu söyledi.

Belediye Encümeni 
Gemlikspor'un kalkınması 
için Mudanya'da olduğu 
gibi açık otopark işlet- . 
meçiliğini Gemlikspor'a 
bıraktı. ‘
? Gemlikspor Kulübü 
Başkanı Mahir Gencer, iki 
yıldır kaçırdıkları [şam
piyonluğu bu yıl mutlaka 
yakalayacaklarını söyle
di. Belediye başkanı ve 
Encümen üyelerine 
teşekür eden

Gencer,Gemlikspor'una 
sahip çıkılması halinde 
başarılarının kaçınılmaz 
olacağını sözlerine ekle
di.

İskele meydanındaki 
açık otoparkların 
işletmesinin kulüplerine 
bırakıldığını hatırlatan 
Mahir Gencer, park 
ücretinin 10 bin lira ola
cağını bildirdi.

Haberi Sayfa 4'te
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HAFTAYA BAKIŞ 
• KADRİ GÜLER 

PRATİK ÇÖZÜMLER
Belediyecilikte pratik çözümler önemli.
27 Mart seçimlerinden sonra ilçemizde yönetime gelen 

Başkanın ilk ayı kutlamalarla geçirmesinden sonra pratik çözüm 
isteyen işlere yönelmesi, hizmetin hızlı yürümesi açısından önemli.

Bakınız yapılanları sırahyalı.m:
Manastır mıntıkasında kaçak çalışan minibüsler düzene 

sokuldu.Belediye otobüslerinin hareket saatinden beş dakika önce 
duraklardan yolcu almaları* önlendi.Böylece vatandaşların ilçe 
‘merkezine iniş saatleri düzene girdi.

Eski Belediye Binasının bir Bölümü Sağlık Ocağı yapılmak 
üzere Merkez Sağlık Ocağına verildi.

Bundan böyle Cumhuriyet, Halitpaşa, Balıkpazarı, 
Orhaniye,Osmaniye .Demirsubaşı gibi mahale şakinleri kendilerine 
daha yakın bir merkezde sağlık sorunlarına çözüm bulacaklar.

Bu konu ayrıca hizmetin yaygınlaştırılmasına da yaracak.
Belediye Sarayı altında bulunan 5 yıldır amacı doğrultusun - 

da kullanılmayan kapalı otopark süpermarket olarak kiraya verilerek 
belediye bütçesine yılda 372 milyon lira kaynak sağlanmış oldu.

İskele Meydanı açık otopark olarak kullanılması kararlaştırıldı 
ve işletme hakkı Gemlik Spor Kulübüne bırakıldı .Böylece 
Gemlikspor'a devamlı parasal destek sağlanmış oldu.

Yapı Kullanma İzin Belgesi alamayan konut sahiplerine çözüm 
getirilerek bir yara sarılmış oldu.

Herşeyden önce belediyenin kapısı vatandaşa açıldı.
Kapı açıldı ama, bu böyle giderse sayın Avcı, çalışmaya fırsat 

bulamayacak.
Belediye vatandaş ilişkileri bhdüzene sokulmalı.
Yıllardır çözümleenemeyen yukarıda saydığım pratik işler bir 

çırpıda yapıldı. Demek bu işleri yapınca kimsenin bileklerine kelepçe 
geçirilmiyormuş.

REFAH PARTİSİ 
İLÇE KONGRESİ 
YAPILIYOR
Refah Partisi •
Gemlik İlçe Kongresi 
bugün Belediye • - 
Dugün Salonunda 
yapıfgcafc

RP İçe Kongresi • 
nedeniyle Parti . 
Gen'el Başkan 
Yardımcıları, || yönet! - 
elleri ile partililer 
katılacak.

RP İlçe Kongresinde 
konuşmacılar ülke 
siyaseti hakkında 
partililere konuşma 
yapacaklar.

İLÇE 
JANDARMA 
KOMUTANI 
ŞIRNAK'A 
ATANDI
■ İlçe Jandarma Bölük 

Kumandam Yüzbaşı 
Mehmet Aydın,$ırnak 
bettüşşebap İlçesine 
tay in oldu. , r\, ^."j

Haberi sayfa 4 te

Gemlik'te ilk 
Yeminli 
Mali Müşavir 
Mahir Gencer 
| İlçemizin muhasebe
cilerinden Mahir Gence 
r Maliye Bakanlığının 
açtığı sınavı kazanarak 
Y,eminli Mail Müşavir 
Unvanım aldı. ■

Aralrk ayında açılan 
sınava katılan Gencer, 
Bursa ilinde 17. Yeminli 
Mali Müşavir arasına 
girdi.

Yeminli Mali 
Müşavirlik Yasası çık
tığında beri Bursa ilinde 
sınavla Yeminli Mail 
Müşavir olan muhase
beci sayısı 4 kişi
Yeminli Mail Müşavirler 

firmaların larını vergi 
İadesi raporlarını, vergi 
muafiyet istisnalarını 
yazıp onaylama yetki
sine sahip oluyorlar.

birliktelik” 
Yılmaz Ak kılıç 

yazdı
2. Sayfada

AVUKAT MEHMET£11 
GÖRAL BAROCA ANİLACA

3 Temmuz 1979 günü Bursa'da evine giderke 
faşistler tarafından kahpece vurularak öidürüla 
Gazetemiz Sorumlu'Müdürü ye Buna S 
Avukatlarından Mehmet Cengiz Göral ölümünün 
yridönümûnde Buaa’da

Mehmet Cengh: Gârarm.Wnytlteümü 
AWe Köyündeki mezarı başında yapdac 
den soma Bursa Barosunda da anılacak, 
/ -Bursa Baro Başkanı Me
Cengiz Göraİ'm bir hukukçu oJduığu kadari ülke 
demokrasinin yerleşmesi için savaşım veren aydın 
kişi olduğunu, bu nedenimde karanlık güçler h 
dan katîedüdicpni söyledi. ’ '

Mehmet Cengiz GöraLtaer yıl Adliye Köyündü 
anıiıyofda.Bu ytlkl anma töreninin daha anlamlı ola- 
ması bekleniyor. :

•BAKAN SAYIN DAÇE UMUTSUZ
KONUŞMUŞ
- "KAMU İŞÇİSİNE ZAM YOK ! "
- PEKİ ... GAM
- OOOH...GAM ÇOK
- İBADULLAH
- AL ABİLDİĞİNE
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- KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

BİRLİKTELİK
Sosyal demokrat kanatta birliktelik, 

her geçen gün biraz daha önem 
kazanıyor. Son zamanlardaki gelişmeler 
ve özellikle "anayasa değişikliği" çalış
maları sırasında sağ partiler arasında 
sergilendiğine tanık olduğumuz işbirliği „ 
bırakınız soyut rejim tartışmalarını bir 
yana, Türkiye'de toplumun en geniş 
kesimlerinin yaşam biçimini tehdit ede
bilecek bir bağlaşmanın işaretlerini 
veriyor.

Bugün artık şunu iyice değer
lendirmemiz gerekiyor: Türkiye'de 
siyaset, yetmiş kusur yıllık yakın 
geçmişimizle bir tür "hesaplaşma"ya 
doğru çekiliyor. Cumhuriyetin kuruluşun
dan buyana önce "Terakkiperver 
Cumhuriyet Fıkrası", ardı sıra “Serbest 
Cumhuriyet Fıkrası" denemeleriyle 
gücünü sınamaya kalkışan karşıdevrim - 
ci güçler, 1950'de "Demokrat Parti" 
çatısı altında yer bularak iktidara tutun
dular. 1960'ta "27 Mayıs" eylemiyle son 
bir kez geriledilerse de, 1965'ten beri 
-yani son otuz yılda- sürekli mevzi 
kazandırdılar ve bugünkü konumlarını 
elde etmelerinde sorumlulukları bulu
nan merkez sağ siyasetçileri bile ürküte
cek güce eriştiler.

Günümüzde artık açık açık 
"demokrasi" ve "şeriat" tartışılabiliyor. 
Üstelik bunun, demokrasinin gereğii 
olduğu söyleniyor. Yani demokratik 
normların öyle veya böyle egemen 
olduğu ortamda "şeriat" savunulabiliyor, 
hatta giderek saldırgan bir üslupla 
savunulabiliyor; ve de sanılıyor ki, şeri
atın egemen olacağı ortamda, aynı 
rahatlıkla "demokrasi" savunulabile
cek!..

Evet, Türkiye yakın geçmişine 
dönük bir hesaplaşmaya doğru sürük
lenmek isteniyor değil, düpedüz sürük
leniyor. Anayasa değişikliği tartış 
malarında görüldüğü üzere, tam bir 
aymazlık içinde, sözüm ona 
"demokratikleşme" karşılığında 
demokrasinin olmazsa olmaz suraı.ı 
"laiklik"ten odun «e: ’• eksi -’e-'vor.

Çankaya'n r • onüğüî hem "laik 1 
sistem"! savunuyor, em zle Devlet 
laiktir, birey değil" goı jşünde anların 
şaftında yer tutuyor. Oysa laik olmayan 
birey, laik devleti nasıl yönetebilir? 
Kendi kafasında ozgur olmayan, din 
kurallarını sorgulayamayan, günümüz
de nelerin geçerli veya geçersiz 
olduğunu irdeleyemeyen birey nasıl olur 
da "laik devlet"! yönetebilir?

kimi aydınlarımız "devlet dinle 
barışmalı" biçimindeki yaklaşımlarını da 
anlamakta güçlük çekiyorum. 
Devletlin, yani devlet yönetiminin dinle 
ne ilgisi var ki, o devlet din ile “küs" veya 
"barışık" olsun? Devlet sadece her dine 
her inanca, her düşünceye "özgür 
Ortamı" sağlamakla hükümlü değil m dirr 
çağdaş demokrasilerde?

Devleti dinle barıştırmaya, yet
miş kusur yıllık geçmişimizle hesaplaş - 
maya kalkışmak, bana öyle geliyor ki

bir tür hedef şaşırtmaktan başka şey 
değil.

Örneğin İstanbul Taksim'de.tam da 
"Cumhuriyet Anıtı"nın karşısına devası 
bir cami kondurarak mı devleti dinle 
barıştıracağız? Böyle bir girişim, olsa 
olsa yetmiş kusur yıllık yakın geçmişimi - 
zle hesaplaşmanın bir manevrasıdır, 
başka şey değil...

* ★ ★

İşte bu nedenlerledir ki, sosyal 
demokrat kanatta birliktelik her geçen 
gün daha bir önem kazanıyor.Sağ 
siyasal partiler, Türkiyenin koşuilarında 
var olabilmelerini"din"le bir daha "sıkı 
fıkı'lıkta arayabilirler, onlar için doğal 
sayılmalıdır bu. Politikalarında "diril bol 
bol kullanarak azgelişmişlikten kurtuluş 
umutlarını "tarikat" çizgilerine oturtabilir
ler. şaşırtıcı değildir bu.Çünkü "röne- 
sans'lnı yaşaydmamış, “reform" yapa
mamış Doğu toplumlarında, 
azgelişmişliği "kadef'e bağlama güdüsü 
daha güçlüdür.

Türkiye de kavram kargaşası 
yaratmadan, ortalığı toza dumana 
boğmadan kurtuluş reçetesini sunabile
cek siyasetin, ülkenin konumuna ve tari
hine uygun biçimde gelişmiş, Mustafa 
Kemal'in "laik" ve “devrimci" çizgisini 
izleme kararlılığında bir "sosyal 
demokrat" birikimde bulunabileceği 
kanısındayım.

Ama bunun da önkoşulu, 
Mustafa Kemal çizgisini izleyenlerin 
veya o, savda bulunanla: :; birlik - 
teliğidir.J * * *

Ben bu yazının sor. ,nu, 
Gemlik'te Mustafa Kemal çizgisini 
izleyenler arası bir birlikteliğin gerçek
leşmek üzere olduğuna değgin, umudu
mu belirterek noktalamak istiyordum. 
Ama olmadı. SHP ve CHP Gemlik ilçe 
örgütleri, rahmetli Muammer Aksoy'un 
adının kordondan kaldırılması 
dolayısıyla bir "ortak platform"da 
buluşmaya karar vermişken, ne yazık ki 
işe yine rufaniler karıştı.

Ve uzun emekler sonucu bir 
araya gelerek sosyal demokrat platfon 
mu oluşturma noktasında birleşen CHP 
ve SHP il yöneticilerin bu kavlinin 
-umarım yanılmıyorumdur ama- iki gu’ 
bile sürmediği anlaşılıyor.

Rahmetli Aksoy 1980 öncesi CHP 
Senatörü ve Türk Hukuk Kurumu'nun 
kurucusu ve başkanı idi .“ödünsüz 
Atatürkçü" kimliği ile terörün hedefii 
olmuştu. Şu sıralar sıkıştıklarında Refah'a 
karşı "laik" ve de "Atatürkçü" kesilen sag 
siyasetçilerin taşra takımı, -üstelik 
Refahla işbirliği yaparak- O'nun pdını 
kordondan silmekle ne denli içtenlikten 
uzak ve -hatta- bilimsel terimiyle 
"oportünist" olduğunu ortaya koymuş 
oluyor.

Tamam anladık! iyi ama bu 
konuda bile ortak bir platforrrraa 
buluşamayanlar, kendilerinin siyasetten 
değil de, gerçekten "sosyal demokrat" 
ve "Atatürkçü" olduklarına bu milleti 
nasıl inandıracaklar?...

ıHamidıyeilköğretim okulunun adı değiştinlcii :. |H||I| ®
ŞEHİT ÖĞRETMENİN ADI OKULA VERİLDİ
Bursa Valiliği geçtiğimiz yıl 

öğretime başlayan Hamidiye 
İlköğretim Okulunun adını 
"Şehit Etem Yaşar İlköğretim 
Okulu" olarak değiştirdi.

İl Makamı 14 Haziran günü 
toplanarak geçtiğimiz yıl 
Diyarbakır'ın Lice İlçesine 
bağlı Dadaşlar Köyünden 
PKK'lılar tarafından kaçırıldık - 

■gemlik körfez
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1017 
Fiyatı :5.000 TL.

I pSahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER
Haber Müdürü : Cemal KIRGIZ

■
^Yönetim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A

Tel: 513 17 97 GEMLİK
Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

tan sonra öldürülen ilkokul 
öğretmeni Engürücuklü Ethem 
Yaşar'm adının Hamidiye 
İlöğretim Okuluna verilmesine 
karar verdi.

Karar geçtiğimiz hafta İlçe 
Milli Eğitim müdürlüğüne ve 
hamidiye İlköğretim Okulu 
Müdürlüğüne yazılı olarak 
bildirildi.

Okulun yeni adının yazılması 
için girişimlere başlandı.

DEVREN SATILIK 
BUTİK

1 Nolu Cadde 
7/A da bulunan 
Ünlü 
Markalarla 
çalışan BUTİK 
devren satılıktır

Müracaat:
Tel. 513 50 19

MHP seçimi 
MEHMET 
YAŞAR
YILIN
BABASI

MHP Gemlik İlçe 
Teşkilatı Gemlik'te yılın 
babası olarak,! 993'Fkim 
ayında Diyarbakır'ın Lice 
İlçesi Dadaşlar Köyünde 
P.KK'lı töreristlerce katle
dilerek öldürülen öğret
men Ethem Yaşar'm 
babası Mehmet Yaşar'ı 
seçti..

MHP İlçe Başkanı Zeki 
Saral ve yönetim kurulu 
üyeleri Babalar gününde. 
Engürücük Köyüne gi
derek,Şehit öğretmen 
Ethem Yaşar'm babası 
Mehmet Yaşar'ı evinde 
ziyaret etti.

Gözü yaşlı baba 
Mehmet Yaşar'a ,çekilen 
acıların mutlaka bite
ceğini bildiren Zekii 
Saral lurkiye Cumhuriyeti 
Devletinin Ethem Yaşar
larla ayakta kalacağını 
söyledi. Saral,Mehmet 
Yasar a,Türk Bayrağı,Kur
an ı Kerim ve şilt takdim 
etti

Ote yandan bir açıkla
ma yapan MHP İlçe Baş
kanı Saral,Ethem Yaşar'm 
hasta kızı Hatice Yaşar 
ın.Ankara'da ki tedavi 
siyle ilgili bütün gidiş 
geliş ile Ankaradaki ko- 
ıklama giderlerinin İlçe

■ umince üstlendiğini

Kumla'da

zamanı 
deriştirilsin
Küçük Kumla Beledi

yesi tarafından 
yazlıkçıların rahat 
etmesi için yapılan 
sinekle mücadele için 
ilaçlama çalışmalarının 
saatlerinin değiştirilmesi 
isteniyor.

Yaz sezonu başla - 
masıyla Belediye ekip
leri saat 21.oo, 24.oo 
arasında uygulamaya 
koyduğu ilaçlama sat- 
telerinih saat 24.oo den 
sonraya alınması isten
di..

Gazetemizi arayan 
yazlıkçılar, ilaçlamaya 
karşı olmadıklarını 
ancak, uygulama saat-: 
lerinin erken olması 
nedeniyle Haçın kokusu
nun çevreyi olumsuz 
etkilediğini söylediler.

Küçük. Kumla 
Belediyesi otomatik 
makinayla her gece 
ilaçlama yapıyor.

Gözjer Başbakan Çiller'de

TUGSAŞ ta işçi 
eylemi sona erdi

Toplu sözleşmeden 
doğan yüzde" 60.5. 
oranındaki zammı ala
mayarak oturma eylem
ine başlayan Gemlik 
T Ü G S A Ş -fabrikası 
işçileri.eylemi sona, erdi. 
Bu arada fabrikaya 
kapanan işçilere çeşitli 
sendika ve "fabrika işçi
lerinden destek devam 
etti.

Cuma günü saat - 
lerinde fabrikaya giden 
Sunğipek fabrikası işçi 
temsilcisi Tekin Demire 
ve yetkililer,Sünğipek’I 
işçilerin aralarında 
topladıkları 2,5 milyon 
lirayla TÜGSAŞ işçilerine 
aldıkları meyve ve yiye
cekleri dağıttılar.

Akşam saat 17.30'da 
TÜGSÂŞ'a giden Petrol iş 
Şube. Başkanı İsmet 
Yiğit,Türk Metal İş Şube 
Başkanı Mecit Hazır, 
Sağlık İş Şube Başkanı 
H asan Dervişoğlu,Yol-lş 
Şube Başkanı Osman 
Ceylan,Çim-Se İş Şube 
Başkanı Raf et Tucer, 
Orman-İş Şube Başkanı 
İsmet Terzi,Türk İş Şube 
Başkanı Mehmet Kanca 
ve Haber -İş Şube 
Başkanı Mesut Barla 
eylemci işçileri destek
lediklerini söylediler

İşçilere bir konuşma 
yapan Petrol-İş Şube 
Başkanı İsmetYiğit, An
kara'da Bakanlar ve

Belediye Otopark; süper market oluyor
İHALEYİ ÖZHAN
SHOPİNG KAZANDI

Belediye Sarayı altında bulunan ve yapıldığından II 
beri amacı doğrultusunda kullanılmayan Kapalı I 
Otopark, süpermarket.yapılması amacıyla ihale edil- I 
di.

İlçemizin en büyük mağazası nın ihalesine katıla-1 
cak firmalar merakla beklenirken .ihaleye Bursa'dan I 
Öztaner Ltd. şirketinden başka katılan olmadı. I

Bursa .Mudanya yolunda bulunan Özhan Shoping 
Çenter firmasının sahibi olduğu Öztaner Ltd. Belediye', 
ve verdiği teklifte, 640 metrekare kapalı alanı bulu-1 
-an,otoparkın süper markete çevrilmesi için her türlü I 
masrafı üsleneceği ve birinci yıl ayda 31 milyon, ikinci I 
vıl 50 npilyon ucuncü yıl ise 75 milyon lira kira ödeyeli 
aeği öğrenild'

<1

Milletvekilleriyle 
temasların sürdüğünü 
bildirerel HP Genel; 
Sekreter • • Selvi ile
yaptıkla 'nede, 
Sanayi . ■ • Bakanı
Tahir K • ın • onuyuI 
Bakanlar r jrulu na ve 
Başbakan Tansu Ciller'e 
ileteceklerine dair söz 
aldıklarını vurguladı.Yiğit 
," Kimse merak etmesin 
haklarımızı yaalacağız ya 
alacağız" diye konuştu

Bû arada bir konuşma 
yapan Türk-lş Şube 
BaşkanıMehmet 
Kanca'da.bir taraftan 
yapılaşma istenirken, 
diğer taraftan alın terleri 
ve sosyal haklarının gasp 
edildiğin söyleyerek 
"Masumane yapılan bu 
hareket bir ihtardır. 
Haklarımızı vermezlerse^ 
ihtarımız ikaz olacaktır. 
Gazamız mübarek olsun' 
gönlümüz ve desteğimiz 
sizinledir, dedi.

Yiğit ve Kanca'nın 
konuşmaları sık sık işçiler 
tarafından kesilerek 
"işçiler el ele genel j 
greve" sloganları atıldı. ■

Petrol İş Bursa Şubesi 
Başkanı İsmet Yiğit'in 
Ankara'da yaptığı 
temaslar sonucu 
konunun Bakanlar 
Kuruluna ve Başbakan 
Tansu Çiller'e iletileceği 
i sözünün alınması üzer
ine eyleme son verildi

i
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I Kabotaj hakkının Türk Bayrağı ve
■ ulusuna tanındığı 1 Temmuz Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramının 68. yıldönümü kut-
I lamaları için hazırlıklar başladı.
fl Temmuz 1994 Cuma günü saat 

İ8.oo den itibaren ilçedeki ve deniz de 
■ bulunan taşıtları bayrdklarla donatıla - 
■bak. Törenlere saat 9.oo da Atatürk .
IAnıtına çelenk konulmasıyla
I başlanacak.

i« Daha sonra İzzet Kaptan motoruyla 
t protokol denize açılacak, Atatürk ye 
| deniz şehitleri için hazırlanan çelenk 
Kaymakam Orhan Işın tarafından 
Kenize atılarak bir dakikalık saygı

KUMLA'DA
ORMAN 
YANGINI

nca'nın 
ık işçiler 
silerek 
genel 
atıldı.
t Şubesi
Yiğit'in |
aptığı
nucy 1 
anlar J 
ışbakan 
etilecegı 
ası üzer- 
erildi ;

dığındaı

lale edil

ıe katıla- 
ursa'dam

Shopingj
Belediye 
anı bulu- 
her türlü 

/on ikino 
o edeye-

cşam

ak 
ıtr/h-

duruşunda bulunulacak.
YARIŞMALAR,

Kabotaj ve Deniz.Bayramının ikinci 
bölümü saat 18.oo de İskelede devam 
edecek.

Liman Başkanı Eftal Taşçılar'ın günün 
anlamını belirten könuşmasından sonra 
yelken yarışlarıyla star Verilecek.

Yelken yarışlarından sonra yüzme 
yarışmaları ve deniz eğlenceleri yapıla
cak.

Bu yılda yarışmalara katılacaklara 
ödülleri ilçemizdeki çeşitli kurum ve kuru
luşlarla şahıslardan toplanarak verile - 
cek.

Yeni Başkan Ali Mutman göreve başladı

ROTARY KULÜPTE

Gemlik Rotary 
Kulübünde geçtiğimiz 
hafta yönetimlerin nöbet 
değişimi ve kulübe yeni 
katılan bir üye için rozet 

töreni yapıldı.
I Büyük kumla Klas Apart 
Otel.Havuz başında 
yapılan "rozet" takma 
töreninde konuşan 1993- 
94 dönemi kulüpbaşkanı 
Güven Ünlü, Rotarynin bir 
hizmet kuruluşu olduğunu, 
geçmiş dönemde başarı
lı hizmetler sergilendiğini 
eşlerinin de bu dönemde 
başarılı çalışmalar yap - 
tığını söyledi.
Güyen Ünlü'nün eşi 

Cavidan Ünlü ae konuş
masında, üç öğrenciye 
burs verdiklerini, Ata 
İlkokuluna Atatürk büstü, 
dershanelere kitaplık 
yapıldığını, ayrıca Ticaret 
Lisesine bilgisayar alımı 
için bağışta bulundük-
larınıbelir" 
bayan i : 
araih- • 
işle*- 
satıır- '* 
edile . 
yara • 
üyeler «r - '

Hizmetlerin 
■ endi 
, jptıkları el 

yaparak 
■ elde 

. edı. Ünlü, 
.en kulüp 
ssekkür etti.

Daha sonra Kulüp eski

başkanı Güven Ünlü 
tarafından yeni dönem 
Başkanı Ali Mutman'a 
kulüp rozeti ve şilti katıldı.

Gemlik Rotary Kulübüne 
yeni üye olan Yapı ve 
Kredi Bankası Şube 
Müdürü. Özkan 
Akkoyunlu'ya da rozet 
takılarak Kulübe girişi kut
landı.

Gecede bir konuşma 
yapan 2440. Bölge 
Toplum Hizmetleri 
Başkanı Av.Teoman Ekim, 
Türkiye Rotary'sinin iki 
bölgeden üç bölgeye 
.ayrıldığını, Gemlik 
Kulübünün de yeni bölge 
sınırları içinde kaldığını 
hatırlatarak /'Gemlik'ten 
Marmaris'e kadar olan 
bölgede ki Kulüpler bir 
Başkanlıkta 
toplanadı. Bundan sonra 
himet ağımız daha da 
genişledi. Rofaryenler 
toplumdan kazandıklarını 
toplum için harca- 
mahlar"dedi.

Rotary Kulübünün yeni 
yönetim kurulunda Ali 
Mutman,Doğan Alkaya, 
Yaşar Bektaş, Teoman 
Ekim, Kadri Güler, Yunus . 
Kardeştuncer, Ayhan

KURŞUNLU DÜNYA KUPASI 
KARŞILAŞMALARINI İZLİYOR
Kurşunlu köyünde izlene- 

meyen TRT 3 kanalı, PTT 
tarafından ling kanal
larında yapılan ayarla
madan sonra Dünya 
Kupası Futbol karşılaş - 

ifnaları net izlenmeğe 
başlandı.

Yaz sezonunun başla-

masıyla .Kurşunlu'da 
kalan yazlıkçıların istemi 
üzerine devreye giren 
belediye yetkilileri, Bursa 
PTT Başmüdürlüğüne 
yaptıkları girişim sonucu 
Kapaklı Köyü vericisi 
ayarlanarak TRT 3 'ün net 
izlenmesi sağlandı.

OTO FARESİ 
KARDEŞLER 
YAKALANDI
Otolardan cant ve 
lastik çalan Remzi ve 
zeki Çam adlı kardeşler 
polis tarafıdan yaka
landı.

Bursa da çeşitli otolar
dan çaldıkları çelik . 
cant ve lastikleri 
Celalettin Alsancak adlı 
kişiye sattığı saptanan 
Zeki Çam(35) ve 
kardeşi Remzi Çam(32) 
eşgallerinin belirlenmesi 
üzerine polis tarafından 
aranmağa başlandı.
Bursa-Tur firmasına ait 

bir araçtan Gemlik'te . 
yine cant ve lastik 
çalan iki kardeş, 
polisçe gözaltına 
alındılar. Emniyet 
Müdürlüğünde yapılan 
sörğuiâmaâd suçunu 
itiraf eden Çam 
kardeşler, dün. Adliye 
ye çıkarıldı.
Savcılıkça Mahkemeye 
sevk edilen iki kardeş 
veçalıntımalları 
Celalettin Alsancak 
tutuklandılar, lastik 
hırsızlarının yakalan - 
masıyla oto sahipleri 
rahat nefes aldılar.

Küçük Kumla 
Şahinte-pe ve Erendere 
mevkiinde çıkan orman 
yangını güçlüle söndü
rüldü.

Geçtiğimiz hafta 
cuma günü saat 21.oo 
de başlayan orman 
yangını çevrede panik 
yaratırken, 6 hektarlık 
çamlık tamamen yandı.

Yangını söndürmek 
içinGemlik,Küçük 
Kumla, Bursa Büyükşehir 
ve sanayi kuruluşlarının 
itfaiyeleri yoğun çaba 
harcadılar.

Üç saatte kontrpl altı
na alınan orman 
yangınının iki yerde bir - 
den başlamasında kasıt 
unsurunun kuvvetli 
olduğunu ortaya koyu
yor. Yangınla ilgili soruş
turma sürdürülüyor.

MHP'nin
Tanışma 
Yemeği 
yapıldı

„ Milliyetçi Hareket 
Partisi
İlçe Yönetim Kurulu 

"İlçe Eşrafıyla Tanışma" 
yemeği yapıldı.

Geçtiğimiz hafta 
Pazar günü Tibel Otel' 
de düzenlenen yeme
ğe, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı ilçenin 
tanınmış bazı simaları 
da katıldı.

MHP İl başkanı Turhan 
Tatlısert'in de bulun
duğu yemekte İlamii 
Gencer'in müziği ile 
neşeli saatler geçirildi.

□

Bitmeyen Kavga
John Steinbeck ünlü romanı" Bitmeyen Kavga " 

da 1800' lü yılların işçi-işveren, emek-sermayeçcrış - 
masına değinerek , bu çatışmanın dünya yaşadıkça 
devam edeceğini vurguluyor.

Steinbeck'i takdir etmemek mümkün değil, 
geçmişte yaşanan işçi işveren çatışmasıyla bugi nkü 
olaylar bizleri gelecek içinde kuşkuyla bakmamızı 
"sağlıyor.

5 Nisan kararları sonrası ülkenin girdiği çalkantılı 
durum,gerek özel sektördç gerekse Kamu Iktisac 
Teşebbüsleri'nde işçiyi, sendikacıyı, işveren ve 
hükümetle karşı karşıya getirdi.

Bugün Gebze'de ,Adgna'da,Kütahya'da 
.Samsun'da .Elazığ'da ve İlçemizde 
yaşananlar,Tofaş'ın.Oyak Renault'un,Tekstil Sanaii'nin 
ortadaki, durumu, bitmiyen kavga'nın .bundan sonra
da bitmiyeceği korkusunu uyandırıyor.

TÜGSAŞ işçileri geçtiğimiz hafta 5 gün süren otur
ma eylemlerinde evlerine gitmeyerek fabrikaya 
kapandılar.Sebep.Toplu Sözleşmeden doğan yüzde 
60.5 oranındaki zamlarının devlet tarafından ver - ■ 
ilmemesi.Özelleştirilmesi şimdilik sürüncemede kalan 
sunğipek işçileride yüzde 76 oranındaki 
zamlarıyla.Kurban Bayramı ikramiyelerini hala ala
madıklarından dertli.

TÜGSAŞ'lı işçiler eylemlerini geçtiğimiz cuma günü 
mesai saati bitiminde sona erdirdiler.Ve Sunğipek'li 
işçilerle birlikte 28 Haziran'da (Bugün) yapılacak Türk- • 
İş Sendikası Yönetim Kurulu toplantısında çıkacak 
kararı beklemeye koyuldular.Çıkacak kararın genel 
grev dahil çok- yönlü eylemleri kapsaması bekleniyor.

Türk-İş ve Petrol-iş/endikası yetkilileri" Ya ala - 
cağız.Ya alacağız.gerekirse genel grev silahını kul
lanacağız" diyorlar.

Şimdi memleketimizden değişik enstantanelere 
bakalım.

1980 sonrası,Özal tarihiyle birlikte başlayan güm
rük indirimi ve ithalatla birlikte ortaya çıkan tüketim 
çılgınlığı,ithalatı dengeleme uğruna teşviklenen hay
ali ihracat olayı,Türkiye'yi “Yok yok" olmıyan ülke 
haline getirme hayalleri,! 960 'lan ,1970'leri acılar 
içinde geçirmiş ülkeyi değişik rüzgarların içine 
iterken,ufuğu dar politikacılar günü kurtarma siyaseti 
güderek bu güçleri görememeleri ortaya bu karanlık 
tabloyu çıkardı.

Fransız şanpanyası.Çikita muzu,Ananası,Kivi'si 
Havana purosu,Marlboro'su,İtalyan 
ayakkabısı,Amerikan kot'u, Vesaire.vesairesi ile ren • 
garenk dükkanları ile sarhoşa dönen vatandaş,çılgın 
bir tüketici konumuna girerken cebindeki parasının 
pul olması için 10 sene yetti. Yukarıda yazdıklarımın 
hiç birine karşı değilim Türk insanı elbette,Fransız şam- 
ponyası'da içecek, Ananas'ta,Kivi'de yiyeçek,Havana 
prosu'da tüttürecek.Amerikan kot'u da giyecek 
ancak,güçlü bir ekonomi olmazsa 
.Demokratikleşmeyi tam sağlayamamışsan kısaca 
bastığın yerde ayakların sağlam değilse , dönüp 
dolaşıp IMF'ninde kucağına oturursun,işçinle karşı 
karşıydda gelirsin.

. Bugünkü tobloda bunun acı ve somut 
göstergelerini veriyor. 5-10 kişinin alınacağı bir işyeri 
için açüan imtihana binlerce kişi müracat 
ediyor.Stadyumlar doluyor,Üniversite mezunları sim
itçilik .garsonluk,ayakkabı boyacılığı 
yapıyor.Tofaş,Oyak Renault,Döktaş.yüzlerce işçi 
çıkartıyor.Belediyeler çalışanını kapı dışına koyuyor...

Ve Türk-İş ile Petrol-İş yetkilileri,"yüzde 60.5 oranın - 
daki zammı alacağız. Aksi takdirde genel grev 
silahını kullanırız" diyor. ■

Bu dutumda bana göre hiç-bir şeyyapamazsın 
işçi kardeşim.Senin grev silahın sıksa sıksa ,mem - 
lekette bu kadar işsizin olduğu bir dönemde Lokavt 
sıkar.Bu da senin işine gelmez.

Hükümetimiz iyi yönetemesede.bu durumları çok 
iyi biliyor.Her isteyene istediğini verseler.Yıllardır 
Memurlar sendika hakkını alırdı.

Zaten bir çelişkide bûrada 
başlıyor.Memurlarsendika isterkenişçiler sendikal hak - 
lafından doğan zammı alamıyorlar.

Kısaca bu kavga bana göre bitmez.
Keşke,John Steinbeck yaşasaydı da bu gav - 

ganin nasıl bitebileceğini de yazsaydı .Bizim poli
tikacılar yıllardır bitirmediler.Nasıl biteceğini de bilmiy
orlar.

John Steinbeck seni ve senin gibi yazarları çok 
seviyorum.

Sahi Steinbeck,Türkiye'de de yaşadı mı ?...
KONAKLAMA HİZMETLERİ

Dayalı döşeli 2 oda-1 salon tam 
teşkilatlı mutfak, daimi sıcak sulu 
banyolu daireler..

Sünnet -Nişan-Düğün

ucuz ve zengin 
DAVETİYE •
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APARATİF BAR

DÜĞÜN-NİŞAN- SÜNNETLE
RİNİZ İÇİN 200 KİŞİLİK HAAUZ 
BAŞI TESİSİMİZLE HİZMETİNİZDEYİZ.

ftiyiia Ra«ştı*majjıi
BÜYÜK KUMLA İSKELE MEVKİİ 
TEL : 538 46 63

NÖBEÜ~ÇJ ECZANELER

29 HAZİRAN 1994 Çarşamba GEMİÇ

1 TEMMUZ 1994 Cuma ERÇEK

3 TEMMUZ 1W4 Pazar' GEMLİK



BAŞARILI YABANCI ÖĞRENCİLER
Jena/Bonn - Doğu Almanya'da yüksek 

öğrenime başlayan yabancı öğrenci
lerin yüzde 9O'ı eğitimlerini Almanya 
Federal Cumhuriyeti'nde başarıyla 
tamamlıyorlar.Alman Akademisi Değişim 
Servisi (DAAD),78 ülkeden gelen ve 3 
Ekim 1990 yılında devralınan yaklaşık 6 
bin öğrenciden günümüzde 2 bin ı 
kadarının öğrenimine devam ettiğini 
bildirdi. 1996 yılına dek son öğrenciler de 
eğitimlerini tamamlamış olacak. 
Mezunların başarılarıdevrahnmalarıriın - 
doğruluğunu onayladığını ve büyük har
camaları haklı gösterdiği kaydediliyor.

Başkanı Yardımcısı Gerhard
Leuschner, Frankfurt’ta yaptığı açıkla
masında "Günümüzde Almanya'da yak
laşık 500 bin Inşaa ti şçisinin kaçak 
çalıştığını tahmin ediyoruz" dedi.

BAŞKAN 
DÜĞÜNDE 
BULUŞTULAR

İNŞAATLARDA ÇALIŞAN KAÇAK İŞÇİ 
SAYISI HER YIL ARTIYOR

Frankfurt/Main - Sanayi Sendikası Yapı- ■ 
Taş-Topraklamak'ca verilen bilgiye göre 
Almanya'da inşaatlarda kaçak çalışan 

işçilerin sayısında geçtiğimiz yıllarda 
büyük bir artış görülmüştür.Sendika

ÇİN MÜCADELE ETMESİN
Bonn- Sosyal Demokratlar, aşırı sağ, antl- 
semitzm ve yabancı düşmanlığı ile 
AVrupa çapında ,daha etkin ve ortak 
yasal bir zemine dpyahan bir mücadele 
istiyorlar. SPD (Almanya Sosyaldemokrat 
Partisi) Genel Başkan Yardımcısı 
Heidemarie Wieczorek-Zeul Bonn'da 
tanıttığı on maddelik proğramlarında. 
aşırı sağın propaganda metaryalinin 
basımı ve dağıtımının tüm AB 
ülkelerinde yasaklanmasıe 
öhgörülüyor.SPD Feddral ‘Meclis" aşırı 
sağ ve şiddet ile müçedele" proje grubu 
koördinatörü Siegfried Vergin , Alman 
Neonazilerinin komşu ülkelerdeki farklı 
hukuki düzenlemeleri giderek daha çok 
suistimdl ederek "yurtdışından Almanla'lı 
karıştırmaya çalıştıklarını" bildirdi.

. T.C.
GEMLİK 

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 
Esas No .-1993/231 
Karar No : 1993/304

HAKİM 
C.SAVCISI 
KATİP 
DAVACI 
MÜDALIH’ 
SANIK

KARAR
: EKREM SABRI YILMAZ 23910
: HAYRETTİN UYSAL 22966
: HALİSE ÇOKYAVUZ
I K.H. .
: MALİYE HAZİNESİ-VEKİLİ : AV. TÜRKAN GÜNEY
: ALİ ULVİ UZUNKOL, Ahmet oğlu 1957 doğumlu , Afyon Çavuşbaşı

Mah. Şiretoğlu Sokak No. 5
SUÇ TARİHİ : VERGİ USUL KANUNUNA MUHALEFET 19.4.1993
KARAR TARİHİ : 6.10.1993

Sanık Ali Ulvi UZUNKlOL'un dükkanında Gıda maddeleri Tüzüğüne- 
aykırı olarak sucuk imal edip, satışa arz ettiğinden Gıda maddeleri

- Tüzüğünün 180/b maddesine muhalefetten eylemine uyan TCK. 'nun 395. 59/2, 647 
SK. 4/1-5 maddesi uyarınca neticeten 1 .900.000 TL. ağır para cezasıyla ceza-, 
landırılmasına ve 4 eşit taksitleriyle alınmasına.

TCK. nun 402/1. mad. uyarınca sanığın ceza müddeti olan 10 ay 
sürerle cürme vasıta kıldığı' meslek, sanat ve ticaretinin tatiline.

TCK. nun 402/1 -2 cümle uyarınca sanığın iş yerinin takdiren 7 gün 
^süre ile kapatılmasına.

TCK. nun 402/2 . mad. uyarınca kesinleşen karar özetinin büyük 
harflerle yazılmak suretiyle ve kapatma süresikadar kalmak üzere sanığın iş yerinin 
göze çarpan bir yerine asılmasına. Ayrıca hüküm özetinin C. Baş savcılığına gön - 
derilerek masrafı hükümlüden alınmak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir'de yayın - 

- lanan ve trajı yüzbinin üzerinde bir gazetede ye Gemlikte yayınlanan mahalli bir 
ğazetede derhal ilanına dair,

Kanun yolları açık olmak üzere sanığın yokluğunda karar verildi.

Gemlik Belediyesinin 
yeni ve eski İki Başkanı' 
sekreterleri Sema Siper 
veeşi Gemlik Lisesi 
Beden Eğitimi öğret
meni Yalçın Siper'in. 
oğulları Onur'un sünnet, 
düğününde blraraya 
geldi.

' Geçtiğimiz hafta 
cuma günü Atamer 
Turisttik Tesislerinde

- yapılan sünnetdüğünü- 
ne önce eski Belediye 
Başkanı Hakkı Çakır ve 
eşi geldi.

Salona daha şönra 
Nezih Dimili, en son 
gele.n ise yeni başkan 
Nurettin Avcı ve eşleri 

,oldü.
Nurettin Avcı 

belediye personeli 
arasında otururken,. 
eski başkanlar salonun 
değişik yerlerinde 
küçük Onur'un mutlu 
gecesinj izlediler.

Üç Belediye 
Başkanıha da sekreter
lik yapan Sema Siper, 
"Eşki ve yeni başkanımı 
oğlumun sünnet 
düğününde görmekten 
büyük mutluluk duy
duk. Kendilerine 
teşekkür ediyorum." 
dedi.,

Katip
6.10.1993

Hakim 23910

T.C.
GEMLİK 

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 
Esas No: 1993/15 
Karar No : 1993/301

HAKİM 
C.SAVCISI 
KATİP . 
DAVACI 
MUDAUH 
MÜŞTEKİ 

Mahallesi der. 
' SANIK

KARAR
: EKREM SABRI YILMAZ 23910 -.
: HAYRETTİN UYSAL 22966
: HALİSE ÇOKYAVUZ
: K.H.
: MALİYE H AZIN ESİ-Vekili : Av. Türkan Güney
: NUSRETTİN KAPLAN, YusufOğlu 1968 D.lu Gemlik Kayhan

: RIFAT UZUN saim oğlu, 1952 Doğuml,Düzce buthaniye m.h.
Atatürk Bulvarında oturur. .

SUÇ : TABİ OLMAYAN GIDA MADDESİNİ TABİ DİYE SATILIĞA ÇIKARTMAK
SUÇ TARİHİ : 12,1,1993
KARAR TARİHİ : 6.10.1993

Sanık Rıfat Uzun'un taklit Ve karıştırılmış şayian satışa arz ettiğinden 
eylemine uyan TCK. nun 398, 59/2,647 SK. 4 mad. uyarınca neticeden 508.333 lira. 
ağır para cezasıyla cezalandırılmasına.

TCK. nun 402/1. mad. uyarınca sanığın ceza müddeti olan 2 ay 15 
gün süre İle cürme vasıta kıldığı meslek, sanat ve ticaretinin tatiline.

TCK. nun 402/1 -2cümle uyarınca sanığın İş yerinin 7 gün süre ile 
kapatılmasına.

TCK. nun 402/2 . mad. uyarınca kesinleşen kara özetinin büyük 
harflerle yazılmak suretiyle ve kapatma süresi kadar kalmak üzere sanığın İş yerinin 
göze çarpan bir yerine asılmasına, ayrıca hüküm özetinin C. Baş savcılığına gön - 
derilerek masrafı hükümlüden alınmak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir'de yayın - 
lanan ve trajı yüzbinin üzerinde bir gazetede ve Gemlikte yayınlanai) mahalli bir 
gazetede derhal İlanına dağır,

Kânun yolları açık olmak üzere sanığın yokluğunda karar verildi.
6.10.1993

İSKELE
MEYDANI
OTOPARKI 
GEMLİKSPOR'a 
VERİLDİ
Gemliksporu güçlendir

mek için Belediye 
Encümeni İskele 
Meydanındaki otopark 
yerlerinin kiralanmasını 
Gemllkspor'a verdi.

Gemllkspor Kulübü 
Başkanı Mahir Gencer, 
üst üste İki yıl şampiyon
luğu kaçırdıklarını, 
Gemliklilerin kulüplerine 
sahip çıkması halinde 
mutlaka şampiyonluğu 
bu sezon yakalayacak
larını söyledi. Gencer, 
İskele Meydanın açıko- 
topark olarak 
İşletilmesinin kulüplerine 
bırakılmasının ekonomik 
yönden büyük yararları 
olacağını belirterek*' 
baştan sayın Nurettin 
Avcı'ya ve encümenin 
diğer üyelerine teşekkürü 
borç biliyoruz. Gemik'in 
adını yüceltmek İçin 
elimizden gelini 
yapacağız"dedl.
Açık otopark fiyatı 10 bin 
lira olarak belirlendi.

PENCERE___________
Türkiye'de Solun 
Birleşme Sorunu
Türkiye de sol neden birleşmeli?..
Birleşmenin mantığı önce bir yaşam yasasına dayanıyor: Sol bir - 1 

leşmezse yokolacak...
Varoluşunun güdüsüyle sol birleşmek zorunda; yokoluşunun . I 

körgüdüsüyle solUn parçalanması sürecek..
Anadolu insanının yazgısı bu ikilemin çözümlenmesiyle sıkı 

sıkıya bağlı...
Neden?..

Çağdaş bir toplUm olabilecek miyiz?..
Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bu hedef benimsendi: 

'çağdaş uygarlık düzeyine erişmek','1923 Devrimi'nin amacıdır.
Peki çağdaş ya da uygar bir toplum nasıl olur ?..
Önümüzdeki örnekler hangi ortak koşulları sergiliyorlar?

Avrupa'ya baktığımızda dengelerini kurmuş toplumlar 
görüyoruz.Demokratik düzenleri durmuş oturmuş,toplumsal adalet j 
terazisi az çok dengelenmiş,laiklik bilinci tartışılamayacak kadar 
pekişmiş,nufus artışı denetim altına alınmış,sınıflar arasında fark - 1 
lar azalmış,ortak yaşam biçimi oluşmuş...

Türkiye böyle mi ?..
Hakiri..
Nüfus patlaması sürüyor,köyden kente göç hızlanıyor, Vahşi kap- i 

italizm' yaşanıyor,demokrasi benimsenememiş,toplumsal adaletsiz- | 

lik yoğun,laiklik tehlikede,şeriatçılık saldırıda,insan haklan tartış - 1 
malı,ortak yaşam biçimi oluşmamış,Ortadoğu ile vvavrupa arasında ,1 

bıçak sırlındayız...
Öyleyse Türkiye'de solun yapacağı çok iş var;Avrupa'daki soldan 

daha işlevsel bir solumuz olacak...

Avrupa'da sol,20'nci yüzyılın ilk çeyreğinde iki şık 
oldu :Kom i nistler ve sosyalistler.Her ikisinin de kökeni'Marksizm'di. 1 

Batı'da sosyalistlerin ve koministlerin tartışması 1989'da nokta
landı. Sovyetleriin çökmesi,çok şeyi değiştirdi.

Ya Türkiye'de?..
Ülkemizde Marksist kökenden kaynaklanan solun yanı sıra 

Cumhuriyet Halk Partisi'niri.önce'ortanın solu',sonra 'Demokratik j

soiya da'sosyal demokrat sol'diye adlandırılan kendine özgü 
gelişmesi yaşandı.

Bugün Türkiye'de Marksist sol,kimi partide demokrat,kimi yeraltı 
örgütünde terörist niteliği ile sürüyor,bir ayrı dal oluşturuyor.

Marksist kökenden gelmiyen sol ise üç partiye bölündü:Sosyal 
, Demokrat Halkçı Parti, Demokratik Sol Parti, Cumhuriyet Halk

Partisi."
Hemen şu noktayı vurgulamak gerekir: Marksizm ya da bilimsel i 

sosyalizm, evrensel bir görüş olarak değerlerini koruyor, çağdaş 
insanın düşünme biçimini etkiliyor, üstünde Marks'ın damgası 
olmıyan bir sol-hatta merkez sağ-partisi de sosyalizmin etkisinde ; 
rotasını belirlemek zorunda kalabiliyor. Ancak Batı'da demokrasinin | 
kökleştiği toplumlarla Türkiye'yi bir birine karıştırmayalım.Avrupa'da | 

bir merkez sağ partisi demokrattır,Türkiye'de adına merkez sağ 
denen parti demokrasiyi içine sindirebilmiş değil; mostrası da mey
danda...

Ülkemizde solun birleşmesi bu açıdan önemli, kaçınılmaz ve 

yaşamsal.

Çünkü Türkiye'de sol, demokrasiyi kurmak ve faşizmi engellemek' 
için birleşmek zorundadır.

Laiklik düşmanlarına karşı durabilmek için birleşmek zorundadır. ! 
Şeriat tehlikesine karşı birleşmek zorundadır...
Emeğin hakkını koruyabilmek için birleşmek zorundadır...

. Solun Türkiye'deki işlevi, Batı'daki soldan çok daha bir içerik 
taşıyor...

Avrupa'da na şeriat tehlikesi var, ne 12 Eylül'ün '83 Rejimi' 
geceriidir, ne demokrasiyi kurma davası gündemdedir, ne de 
Batı'da emeğin hakkı Türkiye'deki gibi ayaklar altında çiğnenmek
tedir...

Avrupa'da sol bölünse ne yazar, birleşse ne yazar, Batı'da sol ha 
muhalefette olmuş, ha iktidarda...
Türkiye'de ise solun birleşme sorunu iki sözcük:
Olmak ya da olmamak!..

.dCkan

(26 Haziran 1994 Pazar Cumhuriyet)

Katip Hakim 23910

TEMİZ TÜTAI 
Wh$ilW 

KORUYALIM

jjF" "X
Havuzlu kiralık ve satılık 

daireler,
Satılık 50 m 2 dükkan. |1

Tel: 513 17 97
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.geçtiğimiz yıl 
Sivas'ta meydana 
gelen ve olaylarda . 
öldürülen aydınların 
anısını yaşatmak için 
Atatürkçü Düşünce ’ 
Derneği 2 Temmuz 
cumartesi günü 
Atatürk Anıtına 

.çelenk koyacak. 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Başkanı 
Avukat Ali Aksoy, "bir 
yıl önce Sivas'ta 
yaşanan vahşet 
Cumhuriyet tari
himizin en kara say

falarından birini teşkil 
etmektedir. Bu 
Atatürk'ün kurduğu 
Halk Cumhuriyete 
yobazların 
başkaldırışıdır 
dedi.
Atatürkçü Düşünce 
Derneği yöneticileri 
ve vatandaşlar 
Atatürk Anıtınp 
Çelenk koyup saygı 
duruşunda bulun
duktan sonra Sivas'ta 
bir yıl önce yaşanan 
olayları hakkında 
konuşma yapılacak.

JANDARMA 
KOMUTANI
ŞIRNAK'A 
ATANDI

Gemlik ilçe
Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Mehmet ■ 
Aydın, şırngk'ın 
Bettülşşabap ilçesi 
Karakol 
Kumandanlığıı a 
atandı

Dört yıldır İle smizde 
görev yapan Mehmet 
Aydın ın ahi ataması 
üzüntü vara’ırken 
Katakplda k Jiunan 
başdaV' ıs v-, uzat 
malanı ■ ı.a ağu 
.görevıı . çi ■»celaeri

rirKET 
CTC

YEDEK PARÇA 
AKSESUAR AKU

Yeni 
düzenlememizle 

oto 
elektrik, akü, 
yedek parça 

servisi He 
hizmetinizde yiz.

□ Gömlekler 
□ Takım Elbiseler 

UBay Ve Bayan giysileri ! 

□ Tişörtler, mayolar, kemerler | 

□ 2002 JEAN çeşitleri

Fiyatlar Görülmeye Değer

ATfiMER
TURİSTİK TESİSLERİ

DÜĞÜN,NİŞAN, SÜNNET , ÖZEL GÜN VE 
ÇAYLARINIZ İÇİN

MÜSTESNA BİR ORTAM
□ İtinalı servis

□ Güvenli hizmet
Piyanist Şantör ÖZCAN ve ERSEL

Udi HAMZA

Rezervasyon: 513 45 93-94

ALi ÇATAK VE OĞULLAR) I
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel
Umurbey Altı Tel: 513 20 75 GEMLİK II

İLAN ve REKLAM 
KAZANDIRIR.

O Sabah O Olay 

HABER Bursa Hakimiyet 
Gazetelerine yereceğiniz • 
ilanlar için bizi arayın

Tel: 51317 97
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