
cpüfjün, Ç\işan, Sünnet davetiyeleriniz için 

zengin çeşitlerimizi'
ve Jl^atiarvmızı görmeden karar vermeyiniz.

KİKİ ANITLARA ARAYINIZ.

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

□ Gemlik Belediyesinde çalışan işçiler 
। adına Genel-İş Sendikası İle Belediye-İş 
■Sendikası arasında çıkan "Yetki Uyuşmazlığı", 

'mahkemenin Genel-İş lehine sonuçlanması
। l üzerine çözüme kavuştu.
1 İki yıldır yetki anlaşmazlığı yüzünden 
/toplu sözleşme masasına oturamayan 
[Gemlik Belediyesindeki 220 işçinin temsil
cisinin Genel-İş Sendikası olduğu, Sosyal 
»Güvenlik Bakanlığı tarafından da onaylanın-

I ca, Belediye Başkanı Nurettin Avcı, masaya 
„ fcenel-iş Sendikası ile oturacaklarını söyledi.

□ Genel-lş Sendikası Bursa Şube Başkanı 
Hüseyin Yaman, Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı ile yaptıkları görüşmede, toplu 
sözleşme masasına 9 Temmuz Cuma günü 
oturacaklarını söyledi.

Başkan Avcı ise üç aylık Başkanlığı 
döneminde toplu sözleşme masasına oturu
lacağını, Belediyelerin işçi çıkarımına gittik
leri bu günlerdş, Gemlik Belediyesinde 
böyle bir uygulamanın yapılmadığıriçı 
dikkat çekerek toplu sözleşmede iki 
tarafında memnun ayrılacağını belirtti.

Haberi Sayfa 2'de

11 Temmuz Denizcilik ve 
Kabotaj hakkının kul

lanılışının 68 inci 
yıldönümü İlçemizde 
düzenlenen törenlerle

Kutlandı.
Geçtiğimiz hafta Cuma 

[günü ilk tören Atatürk 
Anıtı önünde 
yapıldı.Törene İlçe 
Kaymakamı Orhan Işın, 
Liman Başkanı Eftal 
Taşçılar katıldı.Daha 

HAFTAYA BAKIŞ 
• KADRİ GÜLER 

Cengiz'i hatırlamak
Temmuz ayı geldiğinde içime bir hüzün çök 

, 3 Temmuz, sıcak yazın ilk günleridir.Deniz mevsimidir 
Temmuz ayı.

1' 3 Temmuz Salı günü Gazetemizin Sorumlu Müdürü ve köşe 
[yazarımız Avukat Mehmet Cengiz Göral, Bursa'daki evine giderken 
arkasından yaklaşan ülkücü-faşist katil Mustafa Karaca tarafından 
kahpece vurularak katledildi.

Cengiz, bir demokrasi aşıgıydı.Zeka fışkıran bir beyni 
'vardı.Şendi,hayatı severdi. Genç.bir hukukçu olmasına karşın, 
mesleğinin zirvesine tırmanmıştı kısa zamanda.

Cengiz, sosyal demokrasiye inanan ve siyasi düşüncelerini 
Cumuhriyet Halk Partisi içinde savunan bir yerel politikacıydı 

1 da.Türkiye'nin demokrasi içinde çağdaşlaşacağına, sosyal demokrat 
düzenle de insanların mutlu olacağına inanırdı.

Yobazların, faşistlerin, düşmanıydı.
Bedeninin yok-edilmesinin nedeni onun yaratıcı yönünü dur

durmaktı.Bunu başardılar.
1970'li yıllarda onlarca Cengiz ve Cengizler yok edildi.
Şimdi aradan 15 yıl geçti.
Geriye dönüp baktığımızda ne değişti diye kendi kendimize 

soruyoruz.
Değişen birşey yok.Dün, Cengiz'in bedenini yok edenler, 

bugün Sivas'ta 37 kişiyi dünyanın gözü önünde cayır cayır yaktılar.
Prof. Muammer Aksonu, Prof. Bahriye Oçok'u, çetin Emeç'i 

Turan Dursun'u susturdular.
Bugünkü gençlik, sevgili Cengiz katledildiğide küçüktü. Yeni 

yetişenler ise belki daha doğmamıştı.
Türkiyenin çağdaşlaşması, demokratik hukuk düzenine 

kavuşması için savaşım verenler unutulmamalı.
Onlar,yarıhın mutlu Türklyesini yaratmak istedikleri için 

Öldürüldüler.
Cengizleri yaşatmak, aynı düşünceyi taşıyan kişi ve kurum- 

ların görevi olmalı.
Ancak, bir aymazlıktır gidiyor. Çağdaş Türk aydını kafasını 

kumdan bir türlü çıkaramıyor.
Zaman derlenme toparlanma zamanı olmalı.

sonra deniz şenıtıerı için 
bir motordan körfeze 
çelenk atılarak saygı 
dutuşunda bulunuldu. 
Öğleden sonra yapılan 
yüzme vd sandal yarış
maları ile Denizcilik ve 
Kabotaj Bayramı törenleri 
sona erdi.Yarışmalarda 
derece alanlara ödülleri \ 
dağıtıldı.

Haberi sayfa,3'te

kısa kısa kısa kısa 
KÖRFEZ KİRLİ 
ÇIKTI
Bursa Valiliği Sağlık

Müdürlüğü tarafından 
yapılan aylık kofitrol- 
llerde Gemlik 
Körfezinde birçok nok
tadan alınan su örnek
lerinde koli basiline rast

landı. İlgililer bu bölge 
terde denize girilme- 
mesipi istediler.

Haberi sayfa 3' de

KARGOCULAR
MAHKEMELİK
İlçemizde bulûnan Araş 
Kargo, rakibi Yurtiçi 
Korgo hakkında ticari 
ahlaka uymayan haksız 
rekabet yaratan tutum 
sergilediği için dava 
açtı ve İhtiyati tetbir 
kararı alarak İcra 
Memuru rezaretinde 
Yurtiçi Kargo Gemlik 
Şubesinde kendilerini 
karalayan yazıları arattı. 
ÇÖPLER MÜZİKLE 
TOPLANIYOR 
Gemlik Belediyesi ilçe 
içinde eski belediye 
başkanı tarafından imal 

■ ettirilen çöp kontenyer- 
lerini kaldırıyor.
Çöp kamyonları artık 
çöpleri düdük sesiyle 
değil, müzik eşliğinde 
topluyor. Çöp kamyon
larına yerleştirelen ses 
düzeninden seslenen bir 
bayan halkı temizlik

yaralajmdl

■
çtlğlmtz hafta sah günü 
ıt Minare Çiftliği önlerinde 
sabaha karçr saat03.30 
^l<^ndd.nwdana gsten 

kazasında 1 klı.ı öldü. 3 kişi de

Mustafa Karaca tarafından iki kurşunla öldürülen 
Gazetemiz Sorumlu Müdürü,Bursa Barosu 
Avukatlarından ,eskl CHP İl Yönetim Kurulu üyesi 
Mehmet Cengiz Göral'ı .Adliye Köyündeki mezarı 
başında 15. ölüm yılında andık.
Anma törenine, Bursa Barosu Başkanı Av.Yahya 
Şimşek,CHP İl Başkanı Hakan Aşlar,gazetemiz sahibi 
Kadri Güler, yazarımız Yılmaz Akkılıç, Atatürkçü 
Düşünce Derneği Başkanı Av.Ali Aksoy ve hukukçu
lar katıldılar.

Geçtiğimi  ̂yıl 2 Temmuz 
günü Sivas'ta meydana 
gelen olaylarda 
Madımak Otelinde 
yakılarak katledilen 37 
aydın, ilçemizde anıldı. 
Anma için ilk tören 
Atatürkçü Düşünce 
Derneği, Demokratik 
Sendikalar Platformu ve 
Tunceliler Derneği 
tarafından Atatürk Anıtı 
önünde gerçekleştirildi. 
Anıt'a çelenk kon
masından sonra saygı 
duruşunda bulunuldu. 
Eğit-Sen Başkanı 
tarafından hazırlanan 
bildiri okundu.
İkinci toplatı Eğit-Sen 
Lokalinde yapıldı. 
Konuşmacı yazar-çevir- 
men Alaatin Bilgi, Sivas 
olaylarına benzer olay
ların tarihimizde çok 
görüldüğünü, toplum- 
ların üzerinde kara leke 
olarak kaldığını 
belirterek,"Bu son olsun, 
bir daha çocuklar, 
gençler, aydınlar yakıl
masın" dedi.
Toplantıda suçluların 
görülen birkaç kişi 
olmgdığı, asıl suçluların 
ortaya çıkarılması isten - 
di.
Haberi sayfa 2 ve. 6 'da

"Cengiz** 
rapor1’

Yılmaz Akkılıç 
yazdı

2. Sayfada

3 Temmuz 1979 günü öldürülen Gazetemiz eski Sorumlu 
Müdürü Av. Mehmet Cengiz Göral'ı Adliye Köyündeki 
mezarı başında saygıyla andık .(Fotoğraf :Gemlik KÖRFEZ)

İlçe kongresi geçtiğimiz salı günü yapıldı.

RP'nin yeni başkanı
Ali Kahraman
Refah Partisi Gemlik İlçe 
Kongresi geçtiğimiz hafta 
salı günü Belediye Düğün 
Salonunda yapıldı. 
Kongrede İlçe Başkanı 

ve yönetim kurulu üyelik? 
leri için seçimler 
yapıldı.Eski İlçe Başkanı 
Cemal Aydın Aybey'in 
yönetim kurulu üyeliğine 
seçildiği kongede ,yeni 
İlçe Başkanı emekli öğret
men Ali Kahraman oldu.

NO...
NO...
NOO...
NOOO/DU, NO NOŞ?
ŞU SİYASET BİR HOŞ..
ORDAN ORAYA KOŞ
O KOLTUK YOK MU, O KOL TUK..
NE SÖYLESEN BOŞ..

Refah Partisinin kon- - 
gresinde seçimlere her 
zaman olduğu gibi tek 
liste ile girildi..
Kongreye sunalan çalış

ma raporunda yerel 
seçimlerde başarılı olun - 
duğu vugulandı ve ilk kez 
İl Genel Meclisine üye 
sokulduğuna dikkat > 
çekildi.

Haberi 6. sayfada



5 Temmuz 1994 SALI

HAFTADAN
HAFTAYA

DEMOKRASİ ADINA

Sevgili Cöngizl
Ölümünün onbeşinci yıl. 

dönümünde, uğruna genç yaşta canını 
verdiğin demokrasinin "sol" kanadının 
"hal-i pür-melaTini aktarayım sâna...

M. Cengiz- Çörctf

Belediye'de Sendika
Anlaşmazlığı giderildi
AVCI GENEL
İŞ LE TOPLU

KÖŞEMDEN
_ __  ________ Yılmaz AKKIIIÇI
Cengiz'e Rapor

Gemlik Belediyesi'nde 
çalışan 220 işçininüye 
kaydının kendilerinde 
olduğu iddiasıyla Genel . 
İş ile Belediye-İş 
Sendikaları arasındaki 

' hak savaşı devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta Çalış

ma Sosyal ' Güvenlik 
Bakanlığı tarafından gön
derilen 220 işçiden 214‘ 
ünün Genel —İş’te kayıtlı 

. olduğu onayı, Belediye -İş 
Şube Başkanı Sabahattin 
Diysak tarafından itiraz 
edildi. Belediye'ye baş
vuran Diysak ile Genel-İş 
Şube Başkanı Hüseyin 

.Yaman, işçilerin kendile
rine kayıtlı olduğunu öne 

..sürerek, toplu sözleşme 
. masasına da kendi 

sendikalarının oturacağını’ 
kaydettiler.

Belediye İş Şube 
Başkanı Sebahattin 
Diysak, Belediye 
Başkanına yaptığı itiraz
da,Bakanlığın onayını 
geçersiz olduğunu iddia 
ederek, Genel-İş 
Sendikasının hakkının 
olmadığını 
vurguladı. Genel-İş 
Başkanı Yaman da 
ellerinde mahkeme kararı 
olduğunu belirterek; 
Belediye-İş'in itirazının 
geçersiz olduğunu savun
du. ■

Konuyla ilgili 
gorüştüğümüzBelediye 
Başkanı Nurettin Avcı'da, 
işçi kaydıyla ilgili tartış 
manın 2 yıldır devam 
ettiğini ve mahkemelik 
olduklarını bildirerek, iti
razın mahkeme kararını 
kazanan Genel-İş'e sonu
cun bildirilip. Belediye İş'e 
bildirilmemesinden kay
naklandığını'söyledi.
Avcı, "6 ay önce 
sonuçlanan mahkemeyi 
Genel-İş kazanmış.
Sonuç, Genel-İş' 
Sendikasına bildirilirken 
Belediye-İş'e 
bildirilmemiş. Genel-İş'te 
kararı Belediye-İş'e açık
lamayınca , Beledlye-iş 
temyiz hakkını kütlana
mamış. Bu yüzden tartış - 
ma devbm ediyor.

Konu yetkili mercilere 
bildirildi. Ancak, biz 
mahkeme kararına göre 
Genel-İş'le toplu - 
sözleşme masasına otu
racağız" dedi.
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DEVREN SATILIK 
BUTİK

1 Noİu Cadde 
7/A db .bulunan 
Ünlü 
Markalarla 
çalışan BUTİK 
devren satılıktır

Bilim adamı yazar İsmail Beşikçinin 
kaç yıl içeride kaldığı, daha kaç yıl kala
cağı artık bilinmiyor, hatta belki kendisi 
bile -artık- hesaphyamıyor bunu.

Sosyal demokrat SHP iktidar ortağı!
Petrol-İş Genel Başkanı Münir 

Ceylan, görüşlerini açıklâdığı'yazısından 
ötürü hem hapse girdi, hem de ömür 
boyu sendikacılık yapmaktan yasak
landı.

Sosyal demokrat SHP iktidar ortağı!
Üniversite hocası Prof. Fikret 

Başkaya, "Paradigmanın iflası" adlı 
yapıtından ötürü demir parmaklıkların 
arkasına atıldı.

Sosyal demokrat SHP iktidar ortağı!
Dr. Haluk Gerger, Deniz Gezmiş'i 

anma toplantısına gönderdiği "mesaj" 
yüzünden alkışlar arasında hapse tıkıldı.

Sosyal demokrat SHP iktidar ortağı!
Yetmedi, yazarların kitaplarını 

basan yayınevleri sahipleri de hüküm 
giyip cezaevine tıkıldılar.

Sosyal demokrat SHP iktidar ortağı!
Genel Başkan ve Başbakan 

Yardımcısı Murat Karayalçın, 
Güneydoğu'da bin dolayında köyün 
boşaltıldığını öğrendiğini (!) söylüyor.

Sosyal demokrat SHP iktidar ortağı!
Ceza Muhakemeleri Usul'ü . 

Yasasında yapılması Hükümet- Protokolü 
ve Program'ında bağıtlanmış bulunan 
CMUK'la ilgili düzenlemeler, koalisyonun 
büyük ortağının ayak oyunlarıyla salt 
hırsıza - uğursuza yarayacak hale getir
iliyor.

Sosyal demokrat SHP iktidar da!
İnsan Hakları Bakanlığı'nın kuruluş 

yasası, yine Hükümet Protokolü ve 
Program'ına karşın, büyük ortak tarafın - 
dan engelleniyor.

Sosyal demokrat SHP iktidar ortağı!
Karayalçın ve bakanlar "5 Nisan 

kararlarının altına imzayı basıyor. 
“Demokratikleşme paketi"nih takvime 
bağlanmasından söz ediyorlar; ama bir 
de bakıyorlar ki, paketin içine, 
Anayasa'nın laikliği güvenceye 
bağlayan 24. maddesinde değişiklik 
yapılması sıkıştırılıvermiş. -Soysal da bu 
zokayı yutmuş-.

Sosyal demokrat SHP iktidar ortağı!
Yazarlar-çizerler, araştırmacılar- 

düşünürler birbiri ardından kodese tıkılır - 
lar,2 Temmuz'da "Madımak'ta 37 aydını 
kılları bile kıpırdamadan yakıp, sonra 
bundan "Şanlı Sivas olayları" diye söz 
edenler teier teker salıveriliyor.

Sosyal demokrat SHP iktidar ortağı!
Soruyorum, "Bütün bu olumsuz

Müracaat:
Tel. 613 60 19

SİVAS OLAYLARI İLÇEMİZDE DE KINANDI
2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta meyda

na gelen olaylarda, Madımak Otelinde 
yakılarak öldürülen 37 aydını anmak ve olay
ları kınamak İçin yurdun çeşitli yerlerinde 
gösteriler yapılırken, İlçemizde de Atatürkçü 
Düşünce Derneği , Tunceliler Derneği ve 
Gemlik Kamu Çalışanları Sendikaları 
Platformu Atatürk Anıtına çelenk koyarak 
saygı duruşunda bulundular ve olayı 
kınadılar.

Geçtiğimiz hafta cumartesi günü saat 
1 l.oo ele Atatürk Anıtına çelenk konup saygı 
duruşunda bulunulduktan sonra olayları 
kınayan bir basın bildirisi okundu.

Sivas olaylarının ülkemizi ortaçağ karanlığı
na çekmek isteyenlerin bir eylemi olduğu ve 
sorumlularının üç beş kişi gösterilmek İsten - 
meşinin bir yanılgı olduğuna dikkat 
çekildi.Bildiride şöyle denildi:

"Ülkemizde bilinçli bir şeklide gelişen ger! - 
cl hareketler, oy kaygısı İçindeki siyasi parti
lerin ve hükümetlerin de desteğini almıştır. 
Vatandaşın en doğal hakkı olan yaşama 
hakkını koruyamayan hükümetin Sivas 
katliamı karşısındaki vurduhı duymazlığı bu 
desteğin bir parçasıdır."

Katliamın arkasında örgütlü ğüçlerin kök- 

gelişmeler karşısında SHP'nin TBMM 
Grubu ile Parti Meclisinde neler konuşu- 
lur?" diyerekten.

Aldığım yanıt, “Açıktan değilse 
bile, kulislerde, Hükümete desteğin, 
bakanlıkların dağılımında rotasyon (yani 
sırayla) uygulanması koşulu"nu gün-' 
deme getiren fısıltılarının giderek 
yaygınlaşmakta olduğu!..

Peki CHP ne halde?
Kimi "İkinci Cumhuriyetçilerle kimi 

"İmam-hatipçileri"in arada esip tozduk-] 
lan, ve de kimi eski kulağı kesiklerin “hizip 
İlderl'ne tam bir teslimiyet içinde', bağ-1 
landıkları bu parti, varlığını rakibi SHP'yji 
yerden yere vurmakla -ama bu arada 
sosyal demokrasiyi de aşındırmakla-, 

• sürdürebileceğine inanmış durumda, j
“Laiklik" elden gider, ülke DYP ve 

ANAP'ın da katılımlarıyla bir baştan bir..] 
başa “yeşil örtüyle" sarılıp sar-' 
malanırken; CHP'nin lider kadroları,- 
sosyal demokratların arasında derin 
uçurumlar açılmasından siyasal çıkart 
ummakta; Türkiye'nin en çok gereksinim 
duyduğu bir süreçte Atatürkçü politikalar 
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W 
mİüretmek yerine, ufku boydan-boya, I 

kaplayan kara bulutları umursamazdan I 
gelmeyi yeğleyerek sosyal demokrata 
arası sağlıklı bütünleşme girişimlerini 
ellerinin tersiyle itmekteler.

Gözlerini SHP'nin giderek aşfrıan 
tabanına dikmişler, bir türlü 1 
hesaplayamıyorlar ki, o tabandan aldık
ları belki SHP'yi "yüzde 10"un altına 
düşürecek, ama CHP'yi "baraj“ın üstüne 
çıkarmaya yeteceği kuşkulu!..
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Ya bir zamanlar Türkiye de 
demokrasinin önder savaşımcısı olarak 
gönlünde taht kuran Ecevit'in DSP'si? A

Ne sen sor, ne ben söyleyeyim 
Cengiz. Şu sıralarda Türkeş'in MHP'siyle 
aynı kulvarda koşmakta...

İç
ŞÇ

Sevgili Cengiz! Sosyal demokrata 
ve Atatürkçüler, daha doğrusu kendileri
ni "sosyal demokrat" ve "Atatürkçü" san
makta devam edenler, senin onbeşinci 
ölüm yıldönümünde bile bir araya 
gelemediler. Oysa daha on gün önce, 
ortak, demokratik eylemler gerçek
leştirmek kararı almışlardı. 2 Temmuz'da 
-yani Sivas katliamının yıldönümünde-; 
ve ardından 3 Temmuz'da -yani senin 
katledilişinin onbeşinci yılında- laik, 
demokratik hukuk düzeninin savunula
cağı toplantılar düzenliyeceklerdi. Kısır 
parti hesaplarıyla, rafa kaldırıldı bu 
tasarılar da...

Ne dersin?
Yoksa boşuna mı can verdin 

Cengiz?
Yoksa sahiden.mi öldün , ne?..
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ten dinci kesimlerin ve onların siyasi uzan
tılarının bulunduğunun İddia edildiği bildiride, 
devletin ve halkın canını malını korumakla] 
görevli polisin de kadrolarına bu kesimini 
sızdığı, iddia edildi. Bildiri şöyle devam etti: I

"Sivas katliamı halkın bilinçlenmesinin 
önüne set çekmek, ülkemizde demokrasinin 
tüm kurum ve kuruluşları İle yerleşmesine! 
engel olmak, sivil örgütlenmeleri önlemek 
için yapılmıştır.Bu katliamla laikliği, ! 
demokrasiyi, çağdaşlığı savunanlara göz
dağı verilmek istenmiştir.

Olay sonrası katllamlcrın gerçek sorumlu- 
lan yerine figüranları yakalanmıştır. Bu kişi
lerin yargılanmaları da dikkat çekicidir.Yargı 
kamuya kapalı yapılmaktadır.Toplumun 
gözünden uzaklaştırtan yargı şaibe altına 
alınmıştır.

Cumhuriyetçilerin, demokratların, laikliğe 
inananların ve devrimcilerin örgütsüz 
olmaları, dağınıklığı, ülkemizi çağdaş karan
lığa götürmek İsteyenlerin ekmeğine yağ 
sürmektedlr.Bunun İçin örgütlenmelidir.

Gerici yobaz çevreler ve onların destekçi
leri bllmelldirkl, Türkiye yİ hiçbir zaman 
ortaçağ karanlığına çekmeğe güçleri yet, 
meyecektir.37 can, yüreklerimizde yaşaya- 
caktır.Katillert ve arkasındakileri kınıyoruz.'

px 
te

Yal 
Iba 
»5ı 
indi 
ani 
umt 
ebı 
[öğr 

ozul 
eled 
eni$l 
eledi 
.vcı,

Cı 
ikinle 
bye 
anbi 
pzüır

Sn 
e|, t

M



uz 1994 Salı Sayfa: 3

DEft
17 YILLIK
AMKESİLD

ı SHP'nin îun|h 
de neler konu|™ 

gıktan değnı] 
ımete desleğJ 
iarotoyo/ıfyon' 
koşulu'nu gjp, 
irinin giderek |

ıriyelçilerie IjJ 
da esip tozduk- 
jı kesiklerin'hizip 
yet içinde M 
jmı rakibi SHPJ 
■ama buarg^ı

I Türk Bayrağına ve Türk Ulusuna 
lobotaj hakkının verilişinin 68. 
■dönümü ilçemizde de törenlerle
■Handı.
■ Temmuz 1994 cuma günü sabah 
Bat 09.00' da Atatürk anıtına çelenk 
mnulması , saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ' nın okunmasıyla başlayan 
nenlerin ilk bölümünde İzzet Kaptan 
Motoruyla denize açılan protokol 

[heyeti Körfez ' de kısa bir gezinti yap- 
Jktan sonra , Liman Başkanlığı 
■rafından deniz şehitleri ve Ulu

önder Atatürk için hazırlanan çelenk 
Kaymakam Orhan Işın tarafından 
denize bırakıldı. Törenlerin ilk bölümü 
burada son buldu.
Akşam saat 18.00 da İskele mey
danın da düzenlenen törenlerin ikinci 
bölümünde ise , çeşitli yüzme ve san
dal yarışlarıyla , yağlı direk yarışı 
yapıldı. Büyük ilgi gören yarışmalar - 
da, dereceye girenlere,çeşitli kuru
luşlar tarafından gönderilen hediye
ler dağıtıldı.

aşındırmakla- 
ış durumda. ■ 
er, ülke DYP ye 
bir baştan bir.

sarılıp sar - 
der kadroları, 
ırasında derin 
ı siyasal çıkar 
çok gereksinim 
irkçû poîlikataJ 
îoydan’boyo, 
mursamazdan 
el demokratla 
e girişimleri^

İRFEZ YiNE
BM ÇIKTI

HIRSIZLAR
YAKALANDI

iderek aşlhan 
bir türlü I 
bandan aldık- 
10'un altına 

araj'ın üstüne 
ul.

fcso Valiliği Sağhık 
•güdüğü tarafından her 
Kaptırılan periyodik 
İniz kirliliği ölçüm 
finden Haziran ayı 
Bjçlarına göre,Körfez 
Kceki aya göre daha 
|çıktı.
mis ayında temiz çıkan

Türkiye de i 
aması olarak 
‘inDSP's?

Kik, Narlı,
■caali,Büyük Kumla 
jlkplajları İle Mudanya 
fay Kampı ve Altındaş 
ilk Plajı, Haziran ayında 
pukça kirli çıktı. Akıntıya 
ığlı olarak ayrıca 
■anya ve Gemlik'te 
Eok plaj kirli çıkarken,
içen ay kirli çıkan bazı

ı söyleyeyun Relerde bu ay temiz 
?m MHP'siyle Kdü

demokratlar 
usu kendileri 
atûrkçû'san
lın onbeşinci 

bir araya 
i gün öncel 
er gerçek- 
Temmuz'dal 
önümiınde- 
-yani seninj 
tında- laik, 
n savunukM 
: eklerdi. Kısır 
aldırıldı bu

Ijc.' de koli basili 
msi 2 bin 400 olan
□rl<Büyük Kumla 
ijdanya, Altıntaş, Kızılay 
■npı ile Karacaali 
tençlik Kampı önü en 
Iksek oranda kirli bol
ler olurken, kolu basili

sayısı 100 cc'de 460 çıkan 
Gemlik Hasanağa 
Gençlik kampı ile 
Mudanya Arnavutköy 
plajı, 530 çıkan 
Kurşunlu Kayaaltı plajı 
kirli bulunan diğer bölge
ler oldular. Kirlilik, oranı 150 
olan Küçük Kumla Siteler 
önü ve Mudanya 
Kumyaka tatil Sitesi önü 
de su kirliliği yönet
meliğine uygun bulunsa- 
da girilmesi sakıncalı böl
geler oldular.
Armutlu , Fıstıklı, T.E.K. 
Kampı, Kapaklı, Sungipek 
Fabrikası önü, Küçük 
Kumla Orman Kampı 
önü, Gemsaz ve Kûmsaz 
ile Mudanya Burgaz 
Kırkdaireler önü, Motel 
Koksal önü. Demirhane 
Halk Plajı, Özel İdare K _ 
Kampı önü, Zeytinbağı T 
Eşkel ve Eğerce Halk Plajı 
da en temiz bölgeler 
olarak görüldüler.

Gemlik Halltpaşa
Mahallesi 2 Nolu Cadde 
Balmumcu apartmanına 
girerek 5 ve 6 nolu . 
dairelerden' 
güpegündüz televizyon 
değeri yüksek saat 
video, rriönt, kaban, ve 
gömlek çalan hırsızlar 
100 metre gidemeden 
yakayı ele verdiler.
Geçtiğimiz hafta saat 
12.00 sıralarında 41 FD 
474 plakalı özel araçla 
geldikleri Halltpaşa 
Mahdllesi'nde kapıyı ' 
yoklayan ve evde kims
enin olmadığını görerek 
kapıyı maymuncukla 
açıp 5 nolu . eve giren 
Hüseyin Mavigök (27), 
Hüseyin Yılmazgil (26) ve. 
Zafer 'Aygün (19) adlı 
hırsızlar evden televizy
on,“saat, mont .gömlek 
ve kaban çaldıktan
sonra karşı daireye

Gemlik Kayıkhane 
Mahallesi’ nde, 
Kayıkhane’ Sitesi A’ Blok 
önünde bulunan 117 yıllık 
Çam ağacı,Orman Bölge 
Müdürlüğü,Kaymakamlık 
ve Belediye tarafından 
ortaklaşa kesilerek 
ortadan kaldırıldı.Çam 
ağacının .kesilmesiyle ilgili 
görüştüğümüz, çevreciliği 
ile tanınan Gemlik 
Kaymakamı Orhan Işın 
Kayıkhane Sitesi sakin
lerinin Kaymakamlığa ve 
Orman Bölge 
Müdürlüğüne çok sayıda 
şikayeti bulunduğunu • 
belirterek," Orman 
Mühendisleri ve ilgililer 
gelerek çam ağacını 
incelediler. .Ağacın çok 
yaşlı, olduğuna ve yüzde 
30 eğilim kaydettiğine 
dair rapor tuttular.

. Rapora göre bu eğilim 
büyük tehlike yaratıyor
muş. Üstelik
benim o semtte yaptığım 
her ziyarette, vatan
daşlar şikayette 
bulunuyorlardı."dedi. 
Kaymakam Işın, ilgililerin 
ayrıca Kayıkhane Sitesi A 
Blok 'ta da inceleme 
yaptığını vurgulayarbka- 
-partmanın balkon 
demirleri ile betonların 
büyük zarar gördüğünü 
ve yaşlı ağacın giderek 
eğildiğini sözlerine ekledi. 
17 metre boyunda olan 
117 yıllık çam ağacı 
önceki gün Gemlik . 
Belediye ekiplerince 
kesilerek .parçalara 
ayrıldı. Parçaların Orman 
Bölge müdürlüğü ve 
beldiye tarafından 
alındığı belirtildi.

can verdin

in, ne?..
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sın siyasi uz® 
edildiği bildri» 
alını kofumaiH 
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Bilinçlenmesini» 
de demokraıfcb 
le yerieşmMİM 
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ÜMHURİYET MAHALLESİ
KUL YOLUNA BAŞLANDI

ISapıncıma geçtiğimiz, 
Bpşlanan ve 1994- 
'95 eğitim, öğretim 
mda hizmetegirecek 
an 20 derslikli, ■ 
BhuriyetMahallesi'n 
■bulunan "Cumhuriyet 
köğretim Okulü'nun, 
Ozukolan yolu Gemlik 
Hediyesi ne e onarılarak 
mletilyor.
■diye Başkanı Nurettin 
ivcı, Manastır Mahallesi 
fCumhuriyet Mahallesi 
Ekinlerinin en. çok 

ettikleri konular - 
w.n birinin daha 
Küme kavuştuğunu -

belirterek , 2 kilometrelik 
okul yolunun kimi yer- 
lerderde 15 , kimi yerde 
20 metre genişletildiğini" 
vurgulayarak , düzeltme 
çalışmalarının ardından- 
asfalt dökme çalış
malarının yapılacağını 
ve yolun Temmuz ayı 
içinde bitirileceğini söyle- 
di.

Başkan Avcı ,Köy 
Hizmetleri'nden kiralanan 
araç vegereçler ile ■ 
Belediye personelinin 
yolun biran önce bitiril
mesi için çalıştıklarını 
söyledi.

geçtiler. Buradanda bir 
adet söhy marka 
Batamaks video 
çalan hırsızlar-arabayla 
çevreden uzaklaşırk- 
endürumdan şüphele
nen bir vatandaşın 
polise bildirmesi üzerine 
evin 100 metre 
kadar ilersinde Emmiyet 
Müdürlüğü ekiplerince 
yakalandılar.Yapılan 
sorgulamalarında 
suçlarını itiraf eden hırsı - 
zlar gözaltına alındılar. 
Kocaeli'den geldikleri 
saptanan hırsızların 
soruşturması devam 
ediyor.
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lanmıjfı. lu
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Sünnet -Nişap-Düğün 
| yapacaklar, 
ucuz ve zengin 
İ DAVETİYE

T ' , .. ..
çeşitlerimizi gorun

Körfez Ofset
| MATBAACILIK-REKLAMCILIK 
W '•Haşeataruyi'a Ea/uştı/ımayın

tehane Gd,Beceren Apt. altı Fikret OtoElektirlk yanı

5131797 Gemlik

KAZANDIRIR

Olay Zd Bursa

Hakimiyet

Gazetelerine

vereceğiniz ilanlar

için bizi arayın

tel: 51817 97

Rıfat.Minare Çiftliği 

mevkiinde geçtiğimiz 
hafta salı günü 
sabaha karşı saat 03.30 
sıralarında meydana 
gelen.feci kazada 1 kişi 
yaşamını yitirirken, 3 kişi 
de yaralandı.

Yalova'dan Bursa'ya 
.gelmekte olan Tdhsin 
Şümset 'in (37) kullandığı 
34.AE.777 plakalı MMW 
marka araç, Rıfat Minare 
Çiftliği önünde yola çık
mak istiyen Mehmet 
Altunün (40) kullandığı 
16 F 1037 plakalı kamyo- 
net'e dikkatsizlik sonucu 
yandan çarptı.

Kazada BMW'de bulu
nan Tahsin Şümset ile 
kardeşi Nevzat Şümset 
(18) ile kamyonette bulu
nan Selçuk. Altun (15) 
çeşitli yerlerinden yarala
narak Bursa Devlet 
Hastanesinde tedavi altı
na alınırlarken, kamyo
net sürücüsü Mehmet 
Altun Bursa Devlet 
Hastanesl'nde tüm 
müdahalelere rahmen 
kurtarılamadı.

SİVAS'IN ÖZETİ

KARA SES : "Gördünmü bak. Bir sene oldu ya 
hemen ortalığı velveleye vermeye 
başladılar."

YOBAZ: "Görmezmlyim. Yarilız bunlar her sene böyle 
yaparsa yandık. Hemen gündemi değiiştire - 
cek başka şeyler bulalım."

KARA SES:" Ne gibi şeyler. Muhterem Kardeşim.” 
YOBAZ: "Mesela yakacak yeni yerler,yeni insanlar 

falan."
KARA SES: "Çok akıllısın lan muhterem. Yanlız bir daha 

bu kadar Komnisti, Aleviyi nereye toplaya 
ağız. Üstelik Aziz'de artık akıllandı. Böyle yer
lere dikkatli gidiyor. Otelciler de akıllandı. Bun 
lara yatak, yemek vermiyorlar." ' 

GÜVENSİZLİK GÖREVLİSİ:'' He, he ,he haklısınız 
efendim."

YOBAZ : "Bak kardeş, büyük yerlerde büyük otelleri 
yakarsak çok tepki alırız. Bir dahaki sene küçük 
yerler bulalım. Hem tarihe dikkat edelim.Bir

' dahaki sefer 1 Temmuz da yakalım ki
2 Temmuz'da Sivas kimsenin aklına gelmesin." 

KARA SES :"Vallah bravo. Hemen yer arayalım yoksa 
bu.laikler, bizi...."

YOBAZ: "Gemlik nasıl? Bir sürü otel var. Yığınla da 
sendika ve dernek kuruldu. Neymiş, Türkiye 
bilmem neresi olmayacakmış, Mustafa' nın 
yolunda gideceklermiş."

KARA SESf'Kimin ? "
/YOBAZ : "Lan oğlum adını söylettirme işte. Duyunca ■ 

tüylerim diken diken oluyor."
GÜVENSİZLİK GÖREVLİSİ: "He, he, he, haklısınız 

efendim; Hem de çok haklı.”
YOBAZ:"Nasıl muhterem kardeşim. Gemlik'te anlaştık 

mı?"
KARA SES : "İyi de orada bizim bir şey yapmamıza ' 

gerek kalmadı. Bir iki isim değişikliği vardı. Onu 
da hallettik. Biz laiki alevisi bol başka yerler 
bulalım."

YOBAZ: "Öyle deme ya. Bir iki gazeteci ile, Mustafa'nın 
sempatizanı çok insan var. Yılanın başı 
küçükken ezilmeli öyle değil mi ?

KARA SES :" Yav gardaşırn: Gemlik 'te bizim 
medyamızda, bizim adamlarımızdan bol mik 
tarda var. Üstelik bu gazetecilerle, O' nun 
damlarını nasıl bir araya getireceksin. Sonra O 
tel yakmak'ta içinde Kominist olmadığı 
zaman bir işe yaramıyor, zevk vermiyor. Yqni 
ben otele otel demem, içinde yanacak 
aydın olmayınca".

GÜVENSİZLİK GÖREVLİSİ:"He, he, he, ağzınızdan bal 
damlıyor efendim."

YOBAZ:" Ya akıllı öl, ille içinde aydın mı olması lazım?
Fuhuş falan bahane edilse nasıl olur.'1
KAR A StS: n'"De getTdh7QzamanTürkiye 'riln yansını 

yakmak lazım. Kimin şeyi kimin şeyinde belli 
değil. Hem biz napıcaz lan o zaman. Zaten, 
yine azdım'. Hem akilli ol oğlum. Akıllı ol,fuhuş 

, muhuş bizim velinimetimiz o olmazsa kendimi 
zi savunacak ne kalacak . Melih ne yaptı. 
Fuhuşu önlemek için o cıbıldak heykelleri 
yerinden alıp içine tükürdü."

YOBAZ:"-Melih gibi insanlarıı yetiştirmek lazım. Onun 
ben Allah'ını seveyim."

GÜVENSİZLİK GÖREVLİSİ:" He, he, he, vallahi çok 
doğru efendim." ' •

YOBAZ :“Şimdi Gemlik olmaz diyorsun öyle degilmi? 
KARA SES : "Bana bak Gemllik'i bırakalım. Oradaki üç 

beş laik ve Kemalist zaten behennemde 
görecekler günlerini"

YOBAZ : "Peki biz nereye gideceğiz?
KARA SES: "Biz cennete gideceğiz.Onlar cehen

nemde yanarken biz cennette hurilerle...."
YOBAZ:" Ya şimdi biz Sivds gibi bir yer bulamayacak 

mıyız?'"
KARA SES:" Çorum'u, Maraş' ı,Sivas' ı, hallettik, biraz 

başka bölgelere dalalım. Laiği,kominist!, 
Kemalist! ,dlevisi bol olsun." -

GÜVENSİZLİK GÖREVLİSİ:" Çok iyi olur efendim,he,he, 
he, he."

YOBAZ: "İyi söylüyorsunda,bu dediklerinden her yerde 
var, yani Türkiye'yi baştan aşağı yakmak lazım

KARA SES :" İyislmi biz biraz daha sabredelim. Şunun 
şurasında ne kald iki üstelik o zaman ateşede 

. gerek yok..Dekokratik (I) kurallarla
. geleceğiz.İşte o zaman Türkiye nasıl yanacak 

.görecekler."
HEPSİ BİRLİKTE:" Vallahi çok doğru söylüyorsun, biraz 

daha bekleyelim,hepsini yakalım.Ha,ha, 
ha,ha.......

Yukarıda yazmış olduğum senaryodaki insanlar 
hayal ürünü olup,gerçekle ala kası bulunma- . 

, maktadır. Ben yinede Sivas' ta Madımak .
Otelinde cayır cayır yakılarak şehit edilen 37 
aydını saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. 
Gözleri açıkta kalmasın...

Ne ? Anlamadım. Yani bu insanlar! .hayal ürünü 
değil mi? Vallahi ben bilmiyorum....

Havuzlu kiralık ve satılık daireler,
Satılık 50 m 3 dükkan.. 

Tel: 513 17 97
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ÇEVRE DERNEĞİ 
GENEL KURUL 
TOPLANTISIN^
YAPTI..

Yeni Başkan AH KAHRAMAN . 4

REFAH PARTİSİ M 
KONGRESİ YAPILD

1 Temmuz Dünya Mimarlar Günü 
Gemlik'te de törenlerle kutladı.Gemlik 
Mimarlar Odası1 nda yapılan törende 
konuşan Mimarlar Odası Şube Başkanı 
Orhan Bulut, her yıl çeşitli etkinliklerle 
kütlanan Dünya Mimarlar gününün bu 

«yılda Uluslararası Mimarlar Birliği Konse 
yi' nin belirlediği "Sürdürülebilecek bir 
gelecek İçin tasarım" konusunda kut
landığını söyledi.

Mimarlar Odası Başkanı Or han Bulut, 
Konseyin belirlediği konuyu bir yıl 
boyünca en iyi şekilde uygulamaya 
çalışacaklarını bellrter ek, konuyu şöyle 
açıkladı. "Sürdürülebilir bir yaşam İçin 
çevresel ve toplumsal duyarlılığı 
mesleki uyulama ve sorumluluk - 
farımızın odağına yerleştir meye, 
tasarımın işlerliği konusunda gerekil 
uygulama, yöntem, ürün, eğitim

proğramlârı , hizmet ve standartları 
geliştirmeye yönelik sürekli İyileştir 
meye, meslekdaşlarımızı ,yapı 
endüstrisini, müşterileri, öğrencileri ve 
toplumun genelini sürdürebilir bir 
yaşam için tasarımın önem ve 
olanaklarını öğretmeye, yapısal 
çevrenin bugünkü ve gelecekteki 
tüm öğelerini tasarım üretim,kullanım 
ve yeniden kullanımlarında 
sürdürülebilir bir yaşam için tasarım 
standartlarına ulaştırmaya çalışmak- 
tır."dedl.’

Başkan Bulut, "Çevreye duyarlı 
bütün mimarları bu konuda duyarlı tüm 
yurttaşlarımızı sürdürülebilir bir gele
cek İçin karşılıklı bağlılık deklarasy
onu İlkeleri çerçevesinde ortak, örgütlü 
bir mücadeleye davet ederken, 
Dünya Mimarlık Gününü kutluyoruz" 
dedi.

Küçük Kumla, Büyük 
Kumla,Karacali ve Narlı 
Köyleri Çevre 
Güzelleştirme' Derneği 
genel kurulu geçtiğimiz 
hafta pazargünü 
yapıldı.

Küçük Kumla daki 
merkezinde yapılan 
dernek toplantısında 
yeni yönetim kurulu . 
seçimleri yapıldı. 
Seçimledö yönetime 

AH Güleç, Etem 
Albayrak, Erdal Tekin, 
Hakkı Öz,'Yaşar Özel 
seçildi.
Çevre Derneğine 
seçilen yeni yöneticiler 
önümüzdeki günlerde 
toplanarak görev 
bölümü yapacaklar.

T.C.
GEMLİK 1

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 
1994/115-188

KARAR
HAKİM : EKREM SABRI YILMAZ 23910
C.SAVCISI : HAYRETTİN UYSAL 22966
KATİP : HALİSE ÇOKYAVUZ
SANIK : HALİL ÇİNİ,Ali oğlu 1954 D.lu, Gemlik Demirsubaşı Mah.Garaj

İçinde sakatatçı.
SUÇ TARİHİ ■: GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE MUHALEFET-1O.2J 994 
KARAR TARİHİ .:13.5.1994

. Sanık Halil Çini hakkında gıda maddelerinin tüzüğünün 179/ e mad. 
180/b mad.muhalefet ettiğinden eylemine uyan TCK.nun 395,59/2,647 SK 4/Î-5 
mad uyarınca neticeten 2.050.000 lira ağır para cezasıyla cezalandırılmasına ve 4 
eşit taksitlerle alınmasına.

TCK. nun 402/1. mad. uyarınca ısanığın ceza müddeti olan 10 ay 
süre ile cürme vasıta kıldığı meslek, sanat ve ticaretinin tatiline.

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

TCK. nun 402/2 . mad. uyarınca kesinleşen karar özetinin büyük 
harflerle yazılmak suretiyle ve- kapatma süresi kadar kalmak üzere sanığın iş yerinin 
göze çarpgn 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 (/zerinde bir gazetede ve Gemlikte yayınlanan mahalli bir 
gazetede derhal ilanına dair,

Kanun yolları açık olmak üzere sanığın yüzüne karşı karar verildi.
13.5.1994

Katip Hakim 23910

RP Gemlik İlçe Teşkilatı 
olağan Kongresi 
Belediye Düğün Salonu1 
nda geçtiğimiz hafta 
salı ı günü yapıldı. İlçe 
Yönetim Kurulu 
Başkanlığına emekli 
öğretmen Ali Kahraman 
getirildi..

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmadığı 
kongrede,divan, 
heyetine İnegöl İlçe 
Başkanı Adnan Alkış, İl 
Genel Meclis Üyesi Erdinç 
Arabalı, Faruk Çelik ve 
Zafer Hıdıroğlu getirildiler. 
Tokat. Milletvekili Ahmet 
Fevzi İnceöz ,MKYK üyesi 
Azmi Ateş Belediye 
Başkanı Nurettin Avci, İl 
Başkanı Mehmet Alton 
Karapaşaoğlu, ANAP İlçe 
Başkanı Faruk Güzel, DYP 
İlçe Başkanı Yüksel 
Yıldırım ,DSP İlçe Başkanı 
Vedat Emek MHP İlçe 
Başkanı Zeki Saral, Gürsu 
Belediye Başkanı 
Mehmet Birgit ve çok 
sayıda RP 'H delege ve 
üyenin katıldığı kongre
de tek liste oylandı.
RP'nin faaliyet 

raporunu okuyan eski 
ilçe Başkanı Cemal 
Aydın Aybey, tek bina
da çalışan RP' nin ek 
büro kiraladığını,bilgisa
yar sistemine geçen ilk 
parti olduklarını, 1989 
yılında 2 olan Belediye 

. Meclis üye sayısını ,27 
Mart'taö'ya çıkardık
larını ve Gemlik 'te ilk 
defa il Genel Meclisi 
üyesi çıkardıklarını . 
belirterek,"Başarılıydık" 
dedi.

Gürsu Belediye 
Başkanı Mehmet Birgit'te, 
halkın RP'li Belediyelerle 
özledikleri belediyecilik 
anlayışına kavuştuğunu 
savundu. II Başkanı 
Mehmet Alton 
Karapaşaoğlu' da Çekiç 
Güç'ün süresinin uzatıl
masına tepki 
göstererek,"Batının oyun
larına alet oluyoruz.AGİK

adı altında yeni bir 
güç daha ülkemeze 11 
doğu ve güneydoğu I 
anadolusuna koşul- I 
landırılacak.Yanl 
Atalarımızın kanlarıyla II 
suladığı topraklarımıza 11 
bu gün yabancılar gM I 
eye başladı" diye kon» 
tu...

Üye sayısının artırılma! I| 
temennisinde bulunul-1|| 
masından sonra geçile|H| 
seçimlerde, Ali | 
Kahraman başkanlığın»! 
da oluşturulan tek liste II 
oylandı. 400 delegedetılll 
kongreye gelen 27O'inin||| 
oy kullandığı seçimleıdelli 
yeni oluşturulan yonetinlll 
güvenoyu.aldı.

Başkan İli |
Kahraman,olurken yönelil 
tim kurulu şu isimlerden ||| 
oluştu.

Cemal Aydın 
Özbey.Ali Okuroğlu, I 
İbrahim Çetin, Ali 
Akarca, Şeref Topkaç, İli 
Öztürk, Muharrem ||| 
Akmanşen, Recep 
Aygün, Mustafa Durmujlll 
Çelil İşcan, Burhanetfmlll 
Nuhoğlu, İbrahim 
Camcıoğlu, Sadık 
Soşkunyürek, ve Gökhalll 

erçek..
Bursa İl Delegeleri iselll 

Haydar Gül, Ahmet SeMİl 
Osman Kahveci, Cemafll 
Aydın Aybey, Ali 
Kahraman,- Erdinç 
Arabalı, Ali Okuroğlu, ||| 
İbrahim Çetin Mahmullll 
Küçük, Enver Şahin, 
Nurettin Yurtlu, Ahmet III 
Yılmaz, Ali Akarca, Şerefli 
Topkaç, Ali Öztürk, | 
Muharrem Akmanşen, III 
Recep Aygün, Mustafalll 
Durmuş, Çelil işcan 
Burhanettin Nuhoğlu, II 
İbrahim CamcıoâluSadi||l 
Çoşkunyürek, Gökhan ||| 
Gerçek, İbrahim Arı, II 
Tekin Özkan, Mehmet || 
Ege, Kuddusi Gürbüz, II 
Mahmut Kökbıyık, 
Mahmut Başaran ve Nı 
Bayrak,olarak belirlend

T.C.
GEMLİK

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
1993/254-362 KARAR
HAKİM : EKREM SABRI YILMAZ 23910
C.SAVCISI : HAYRETTİN UYSAL 22966
KATİP : EMİNE ÇELjKEL 1
SANIKLAR ■ : 1-Ramis MERİÇ,Haşan oğlu 1939 D.lu Gemlik Osmaniye

Mah.Akan sokak No: 49
2-Cemal MERİÇ ,Raslm oğlu 1967 D.lu , aynı yerde oturur 
SUÇ VE TARİHİ : GIDA MADDELERİ TÜZÜĞÜNE MUHALEFET- 
27.5.1993

KARAR TARİHİ : 3.11.1993
Sanıklar Cemal Meriç ve Ramis Meriç haklarında gıda 

maddeleri tüzüğünün 180/b mad.muhalefet ettiğinden eylemine uyan TCK.nun 
395, 59/2,647 SK 4-5.mad.uyarınca neticeten 1.900.000 Hra ağır para cezasıyla 
cezalandırılmasına ve 4 eşit taksitlerle alınmasına .

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

TCK. nun 402/1-2cümle uyarınca sanığın iş 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 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 ve Gemlikte yayınlanan mahalli bir 
gazetede derhal ilanına dair

Kanun yolları açık olmak üzere sanık Meriç'ln yüzünde diğer 
sanığın yokluğunda karar verildi.

v , 3.11.1993
. Katip _ .Hakim 23910

MHP »w 
BAYRAĞA < 
SAYGI İMZA 
KAMPANYASI 
BAŞLATTI .

Milliyetçi Hareket Partisi 
Gemlik İlçe Örgütü, 
"Bayrağa Saygı" imza 
kampanyası başlattı. 
Geçtiğimiz hafta 

yapılan HEDEP kon
gresinde Türk bayrağına, 
hakaret edilmesi üzerine 
imza kampanyası 
başlattıklarını söyleyen 
MHP ilçe Başkanı Zeki 
Saral, Ahmet Dural 
Meydgnınakurdukları 
tezgahta olayı protesto 
eden vatandaşlardan 
imza topladıklarını söyle- 
di.Zeki Saral, Türk 
bayrağına saygısızlık 
yapan HADEP'lilerin Türk 
vatandaşlığından 
çıkarılmaları gerektiğini 
söyledi. - 
Kampanya bugün saat 
19.oo da bitecek. 
Toplanan imzalar 
Başbakanlığa İçişleri 
Bakanlığı,TBMM 
Başkanlığına gönderile
cek.

ÇÖP l
KONTEN YERLERİ 
KALDIRILDI J||

Belediye Başkanlığınca 1 
İlçenin çeşitli,yerlerine 
eski Belediye Başkanı " - 
Nezih Dimili zamanında j 
konan ve Belediyece 
İmal edilen çöp kan- ' / 
tenyerleıl kaldırılıyor. 
Öğrenildiğine göre çöp

Kantenyerlennin mikrop 
yuvası haline geldiği ve 
çöp kamyonları geçtik- 
ten sonra atılan çöplerle 
gün boyunca dolu 
kalmasının çevre sağlığı' 
ağısında zatgrlı olduğu 
açıklandı.
Belodiye yeni yöntemler• 
le çöp toplamaya

□ Gömlekler
□ Takım Bibiseler

□ Bay Bayan Ve çocuk giysileA

□ Deri Ve

□ 2002 JEAN çeşitleri 

Fiyatlar Görülmeye Pegd

Atî ÇılTAıC VE OSULLÂiîı
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel | 
Umurbey Altı Tel: 513 20 75 GEMLİK
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• Evlenme, • Nişan, ® Sünnet 
ve • Özel günleriniz için 

Rezervasyonlarımız başladı.
YER AYIRMADA ACELE EDİNİZ.

Tel.: 513 10 71
Hükümet Konağı karşısı/GEMLİK
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wdiniar yakılmamalı "dedi Müdürümüz yıhnda faşistlerce katledilmişti.?]

W 'NSlZ'^c
ÖtuMUNÎİN ft. YILINDA

Bir daha bunlar olmasın, bir daha çı [klâr,
gençler ve ayı <akılmqsıt^

MO®K
CEP TELEFONLARI

MOTOROLA

İstiklal Cad. No. 26
Tel. 5131175-5137585 GE

Metin Altıok'un yakından tanıdığını 
belirterek, hepsinin acısının hep İçinde yer- 
aldığın, ıSIvas olaylarının unutturulma -
maa gerektiğini vurgulayarak,ölenlerden 
tanıdıkları hakkında bilgi verdi.
Gazeteci yazar ve çevirmen Alaattln Bilgi, 

Madımak Otelde yakılarak 
katledilenler araanda Samah ekibinde yer- 
alan ve yaşları 12 İle 22 arasında değişen 
çocuk ve gençler olduğunu da belirterek, 
"12 yaşındaki Menekşe Kaya'yı, 16 yaşındaki^ 
Koray Kaya'yı, 22 yaşındaki Slvri'yl.l 6 
yaşlarındaki Belkıs ve Huriye'yi 
unutmak mümkün değil.
Bunları yakanlar, yakanlara göz yumanlar/ 
İnsan olmamaz. Çorum'ları, 
Kahramanmaraş'ları ve Sivas'ları gören ! 
halkımız, artık doğruları görmek zorundcpır.

soLAkstraAsI o “o m o

Pir Sultan Abdal Şenlikleri İçin Sivas'a giden 
ve bir yıl önce kaldıkları Madımak Otelinin 
kökten dinciler tarafından ateşe verilme
siyle yakılarak öldürülen edilen 37 
sanatçının kara günü Gemlik 'te de anıldı. 
Gemlik Atatürkçü Düşünce Demeği ve Eğit
sen 
Şubeleri tarafından ortak olarak organize 
edllenanma söyleşlşl, Eğit-Sen lokalinde, 
yapıldı.
Gazeteci yazar ve çevirmen Alaattln 
Bllgl'nin yanı ara, Atatürkçü Düşünce 
Demeği ve Kamu Çalışanları Sendikaları 
Platformu Gemlik temsilcileriyle davet
lilerin katıldığı söyleşide, yakılarak öldürülen 
37 aydın 
anılırken, Sivas olaylarını çıkgranlar ve göz 
yumanlar öfkeyle kınandı. Söyleşide 
konuşan Alaattln Bilgi, Şair Behçet Aysan'ı, 
Uğur Kaynar'ı, karikatürist Asaf Koçak' ı,

UYGM
ÖDEME KOŞULLARI

Gazetemizin eski 
Sorumlu Müdürü Avukat 
Mehmet Cengiz Göral'ı 
haince bir saldırı sonucu 
faşistler tarafından 
katledilişinin 15. . 
yıldönümünde yine 
Adlliye Köyündeki mezarı 
başında saygıyla andık.

Mehmet Cengiz 
Göral, 3 Temmuz 1979 
günü Bursa Atatürk 
Caddesin 
deki Bürosundan ayrıldık
tan sonra Setbaşı 
Sakaldöken 
Caddesindeki evine gi
derken arkasından 
yanaşan Mustafa Karaca 
adlı ülkücü faşist tarafın
dan tabancayla vuru
larak öldürülmüştü. 

. Mehmet Cengiz Göral, 
gazetemizin Sorumlu 
Müdürlüğünü yaparken, 
ikinci sayfamızda 
"Haftadan Haftaya" adlı 
köşesinde yazılar yazmak
taydı.

Bursa Barosu 
Avukatlarından olan 
Göral, aynı zamanda 
Cumhuriyet Halk Partisi İl 
Yönetim Kurulu üyeliğini ' 
de yürütüyordu.

Kalemi kadar, hukuk 
tâki başarısı sonucu, 
adam öldürme olaylarına 
karışmış ünlü faşistleri 
yargı karşısında mahkum 
ettirmesi, demokrasi 
mücadelesindeki yılmaz 
savaşımcılığı nedeniyle 
1979 yılında öldürülecek
ler listesine alınan 
Mehmet Cengiz Göral 
dışarıdan getirtilen faşist . 
katil Mustafa Karaca 
tarafından öldürülmesin
den sonra her ölüm 
yıldönümünde sevenleri 

tarafından anılıyor.
MEZARI BAŞINDA

Geçtiğimiz pazar günü 
saat 12.30 Adliye 
Köyündeki Mehmet ’ 
Cengiz Göral'ın kabrinde
ki törene. Bursa Barosu 
Başkanı Yahya 
Şimşek,CHP II Başkanı 
Hakan Aşlar,Atatürkçü 
Düşünce Derneği Başkanı 
Av. Ali Aksoy.Gaztemiz 
Sahibi ve Sorumlu Müdürü 
Kadri Güler .yazarımız, 
araştırmacı,tarihçi Yılmaz 
Akkılıç,Bursa Barosundan 
hukukçular katıldılar.
Burada bir konuşma 

yapan Bursa Barosu 
Başkanı Avukat Yahya 
Şimşek şunları söyledi: 
"Mehmet Cengiz 
Göral,siyasetçi, hukukçu 
aynı zamanda kalemiyle 
mücadele veren 
arkadaşımızdı.O insan 
haklarına, hukuğun üstün
lüğüne olan inancını ve 
demokrasi savaşımını 
bedeniyle ödedi. Aradan 
15 yıl geçti. Mücadelesi 
hedefine ulaşmış 
mıdır?Bugün o dönemin 
çok gerisine 
düşümüştür.Türk aydını, 
insan haklarına dayalı 
demokratik hukuk 
düzeninin kurulmasına 
kadar rriücadelesini 
sürdürecektir. Mehmet 
Cengiz Göral'ın bıraktığı 
yerden mücadelesini 
bizier devam ettiriyoruz. 
Kendisini manevi huzu
runda sevgi ve rahmetle 
anıyoruz."
Daha sonra konuşan 

Gazeteci-araştırmacı- 
yazar Yılmaz Akkılıç da 
sitemli bir konuşma yaptı. 
Akkılıç konuşmasında 

şunları söyledi: 
"Sevgili Cengiz, 
ölümünün 15.yıldönümün 1 
de senden kendi adıma, 
kendini sosyal demokrat 
veya demokratik solcu 
sananlar adına, hukukçu
lar adına özür diliyorum. I
Savaşım verdiğin, 

uğruna şehit düştüğün 
sosyal demokrasi senin < 
bıraktığı yerden çpk 
daha gerilerde. î 
15 gün önce seni anmak 
için "Demokrasi Platfor 
mu" oluşturmak üzere iki 
sosyal demokrat parti 
arasında antant kalın
mıştı. Ama, onu bile 
yapamadık.Seni, bugün < 

'bu kadar kişiyle anıyoruz.
Umarım ki yarın yaktığın 
meşalenin ışığı, zihinle < 
timizi yeterince aydınlatır! 
ve sana gereken değeri 
veribiliriz."
Av. Ali Aksoy'da Mehmet 

Cengiz'! artık daha değişik 
bir şekilde anılması gerek
tiğini düşündüğünü dile I 
getirdi. Aksoy, "Bu konuda 
Baro'ya görevler düşü- 1 
yor. Cengiz Göral için 
paneller düzenlenmeli, İyi 
anlatılmalıdır. Cengiz'in j 
Bursa özelinde, özel bir 
yeri vardır." dedi.
Daha sonra söz alan 

CHP İl Başkanı Hakan 
Haşlar da Cengiz Göral'ın 
iyi bir hukukçu olduğu 1 
kadar iyi bir şiyasetçi, 
erdemli bir politikacı 
olduğunu belirterek 
"Yaşasaydı sosyal 
demokrasiye büyük 
katkıları olurdu" dedi.
Göral'ın mezarında 

yapılan saygı duruşuyla ı 
anma töreni sona erdi. |

KÖRFEZ OFSET
MATBAACILIK- YAYINCILIK- TANITIM HİZMETLERİ

SEZO^U^U ELÇTI^
1(ALİ(T£LÎ>p.CUZ> 

Z‘E9(Gİİ^Ç‘EŞİ(TLİ ‘D^<E<Tİ<ytELtE,l{_ 
1 GÜNDE TESLİM EDİLİR.

GAZHANE CAD. BECEREN APT. ALTI TEL .513 17 97



Gazhane Cd. Beceren Apt. altı GEMLİK 
(Fikret Ötoelektrlk yanı) TEL: 51317 97

GEMLİK

KISA KISA

ANAP Genel Başkanı ilçemizde yaptığı konuşmada iktidara çattı.

Mesut Yılmaz "Milleti
işinden ettiler”

ÇDüfjün, ÇBJişatt, Sünnet davetiyeleriniz için 
zengin çeşitLerimizi

ve fiyatlarımızı görmeden karar vermeyiniz.
İKİ AUITLAKA AKAYHH.

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - TANITIM

Gemlik Anadolu 
Lisesini kazananlar 
belli oldu

Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz, Bursa ve ilçelerinde yaptığı temasla r- 
dan sonra Gemlik'e de gelerek Umurbey, 
Gemlik ve Küçük Kumla Belediyelerini ziyaret 
etti. Halka \ hitaben kısa konuşmalar 
yaptı.Mesut Yılmaz, Umurbey Belediye 
Başkanı MefeOkay, Gemlik Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, Küçük Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre'ye nazar boncuğu taktı.

Gemlik Belediye Sarayı önünde halka 
hitabeden Mesut Yılmaz, iktidarı yalancılıkla 
suçladı."Seçim öncesi memura işçiye zam 
yapacağız diye söz vermişlerdi. Enflasyon 
oranında iam yapacaklarını, pahalılık 
karşısında işçiyi memuru ezdirmeyeceklerdi. 
Zam yapmadılar, milleti işinden ettiler, söz
lerini tutmadılar.Umut ANAP'tır." dedi.

Haberi Sayfa 4'te

Öldürülen kardeşlerine ait olduğu söylenen 
ğç silahı almadılar —

Izmitler komploya 
gelmedi..

1 Bir süre önce-Burşa'da 
öldürülen Ahmet İzmit'e 
ait olduğu öne sürülen üç 
tabancayı Büyük 
[Kumla'da oturan Ali, 
: Osman ve Hüseyin İzmit'e 
getiren Armutlulu kahve
ci Mehmet Metin İzmit 
kardeşlerin silahı alma - 
masjüzerine tabancaları 
bırakıp gittLDurum 
muhtara ve jandarmaya 
bildirildi. Jandarma 
Mehmet Metin ve İzmit 

• KADRİ GÜLER

Mehmet Sevinç
Yaz aylarının ilk günleri yaprak dökümü gibi sevdiklerimizi 

bir bir alıyor.
Mehmet Sevinç ağabey de göçtü gitti...
Sevinç öğretmeni, ilkokul yıllarımdan tarınırd im,
Abdurrahman Şeref Bey ilkokulu öğretmeniydi. Şimdiki genç 

terin tanımadığı başöğretmen Süreyya Bey zamanında...
Şık giyimli, bakımlı .düzenli bir kişiydi.
Sonraki yıllarda Cumhuriyet ve 23 Nisan bayramlarına çıkan 

döv Atatürk tablolarının Mehmet Sevinç tarafından yapıldığını duymuş - 
tum. Kurtuluş Savaşını anlatan, Kocatepe'de Mustafa Kemal'i gösteren, 
Atatürk devnmlerinini simgeleyen yağlı boya tablolar...

Şehit Cemal İlkokulu' nun, Gazi İlköğrtim Okulunun koridor- 
lan hala Sevinç öğretmenin yaptığı tablolarla süslü.

Öğretmen Okulunu bitirdikten sonra resme olan ilgim, 
Mehmet Sevinçle yakından tanışmama neden oldu. Dostluğumuz öle
siye değin sürdü.

Mehmet Sevinç, Arifiye Köy Enstitüsünde yetişmiş bir köy 
çocuğuydu.Yurt, cumhuriyet sevgisini .öğretmenliği,sanatı orada öğren
mişti.

Bir Atatürk aşığıydı .Bu nedenle Atatürk devrimlerinin yılmaz 
savunucusu oldu. Mesleki yaşamında ikiyüzlülerle, şarlatanlarla hep 
mücadele etti. Dürüstlüğü, kibarlığı hiçbir zaman elinden bırakmadı. 
H■ Siyasilere hiçbir zaman dalkavukluk yapmadı, makam ve 
mevki beklentisi olmadı.

Emekliliğinde, Demirsubaşı Mahallesinde kiralağı bir merdi
ven altında uzun yıllar yağlı boya resim yaptı.Gemlik'in güzelliklerini 
kendi dünyasından tablolarına taşıdı.Ne yazık ki o tablolara sahip çıka - 

| madik.

Körfez'e yazı yazmasını istediğimde "Görüş" köşesine 
çalışkan bir öğrenci gibi her hafta düzenli olarak yazdı.

Ta ki.. Çukurbahçe'deki evine giderken kalbinin yeter artık 
, demesine kadar.Ardından, beyinsel bir gerileme başladı Sevinç öğret

mende. Kalbi tamamen durasıya kadar evinin penceresinden Gemlik'i 
seyretti,

Halil Uğur Hoca'nın karşısına gömdük o'nu, toprağında rahat 
uyusun diye.Sevgili Sevinç, seni unutmayacağız.

kardeşlerin ifadelerini 
aldıktan sonra tarafları 
savcılığa şevketti.
Savcılıkça mahkemeye 
çıkarılan Mehmet Metin 
ve İzmit kardeşlerden 
Mehmet Metin tutak
tandı.
Eski Armutlu Belediye 
Başkanı Celal Göç, 
olayın kendileriyle ilgisinin 
bulunmadığını söyledi.

Haberi sayfa 2'de

HAFTAYA BAKIŞ

Belediyece bir süre 
önce toplatılan çöp, 
kontenyerlerinin 
yeniden yerlerine kon
ması isteniyor?

Haberi sayfa 3'te

Gemlik Lions Kulübü 
yaptığı genel kurulda 
yeni dönem başkanlığı
na Doç. Dr,' Müfit 
Parlak'ı getirdi.

Haberi Şayfa 3'te

İlçe Gençlik Spor 
Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen yaz 
okullarında çalışmalar 
devam 
ediyor.Okullarda futbol, 
voleybıl, basketbol ye 
yelken branşlarında 
eğitim veriliyor

Haberi sayfa 4'te

İşçi Emeklileri Derneği, 
kendi binalarına kavuş
tular.
Dün, Gürle İş merkezin-. 
deki İşçi Emeklileri 
Derneği Lokalini n 
açılışını Genel Başkan 
Ethem Ezgül yaptı.

Haberi sayfa 3‘te

DYP Gençlik Komisyonu 
yeniden oluşturuldu. Eski 
Başkan Mustafa Utkıran 
görevini Berkay 
Kırmizıay'a devretti. 
Toplantıya İl ve ilçe 
yöneticileri katıldı.

Yeni Komutan Kıd. Alo Osman lldem
Askeri Hara'da Devir Teslim

.C-s *  ................■ 

Gemlik Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim Merkezi 
Komutanı Piyade Kıdemli 
Albay Bülent Ümit 
Tüzeltürk'ün İstanbul 1 ncl 
Ordu Komutanlığına 
atanması nedeniyle 
düzenlenen devir teslim

DERTLİ BABA 
OĞLUNU 

ARIYOR

4ki buçuk ay önce 

evden çarşıya gidiyo
rum diye çıkan, Gemlik 
Lisesi son son sınıf öğren
cisi İhsan Avcı(T9) bir 
daha geri dönmedi.
28 Nisan tarihinden beri 

kayıp olan İhsan 
Avçı'mn arkadaşları, 14 
milyon lira değerinde 
hamiline yazılı bir çek 
bulduğunu'.. veparayı 
çekerek harcadığını 
■söylediler. Evden bu.yüz- 
den kaçmış olduğu 
sanılan genç öğrenci i 
her yerde aranıyor.

İhsan Avcı'nın "Bizim 
Ocak'1 adli 'ülkücü 
Derneğe sık sik gittiğini 
söyleyen dertli baba 
Süleyman Avcı, ara 
malara arkadaşlarının 
da katıldığını, ancak 
bugüne kadar oğlunun 
izine rastlanmadığını 
söyledi.

Haberi Sayfa 2'te

"ÇELİŞKİ"
Yılmaz Akkıhç 

yazdı
2. Sayfada

törenine Kaymakam, 
Belediye Başkanı Askerlik 
Şube Başkanı ve daire 
amirleri katıldı. . .
Tüzeltürk'ün yerine İstan
bul Piyade Okulundan 
Kıd. Albay Osman lldem 
İse görevine başladı.
Haberi sayfa 3'te

Anadolu Lisesi sınav 
sonuçları belli oldu. 
Merkezi sistemle yapılan 
sınavlar sonucu Gemlik 
Anadolu Lisesine 150 
öğrenci girmeyi ha ketti. 
Sınavları kazananların 
numaraları geçtiğimiz 
hafta günlük gazetelerde 
yayınlandı.Bursa da yeni 
yayın yaşamına geçen 
Haber Gazetesi sınav 
sonuçları için ek baskı 
yaptı. Gazete kapışıldı.

Gazetemiz eski yazan emekli öğretmdn

Mehmet Sevinç öldü
Gazetemizin eski 

yazarlarından emekli 
öğretmen, ressam 
Mehmet Sevinç, beyin 
rahatsızlığı sonucu 
geçtiğimiz hafta cuma 
günü öldü.

İlçemizin çeşitli 
okullarında 26 yıl öğret
menlik yapan Mehmet 
Sevinç, 1976 yılında 
emekli olduktan sonra 
amatör ressamlık yanın
da gazetemizinin üçüncü 
sayfasında "Görüş" adlı 
köşesinde haftalık yazılar 
yazıyordu.

GARANTİ
BANKASI 
KAPANIYOR

İlçemizde çalışmakta 

bulunan Garanti Bankası 
kapatılarak hesaplan 
Bursa Çarşambapazarı 
Şubesine aktarılacak. 31 
Temmuz günü çalış
malarına son verecek 
olan bankadan çek kul
lananların çeklerini geri 
vermeleri istendi. Geri 
verilmeyen çeklerin

ACI, ACI...
DİMDİKTİ...
BÜKEBİLDİLER ANCAK.
İŞİ BİTİRİRDİ 
BİRKAÇ NACAK.
EVİRDİLER, ÇEVİRDİLER, DEVİRDİLER..

ACI, ACI..
ACI Kİ; NE ACI
ETKİLİSİ, YETKİLİSİ DOĞACI
ÇAM DEVİREN. DOĞ ACI...

Gemlik Anadolu Llsesi'ni 
kazanan öğrencilerin 
adlarını okul yönetim
lerinden İsteyerek bugün 
6. sayfamızda yayınla
maya başlıyoruz.
Gemlik Anadolu Lisesi 
yetkilileri, kesin kayıtlann 
tamamlanmasından 
sonra kontenjanın dolma
ması üzerine, yedekleri 
kazanan öğrencilerin 
okula çağrılacağını 
söylediler.
Kazananlar listesi 6.sayfamızda

1987 yılında evine 
giderken kalp krizi

. geçiren Mehmet Sevinç, 
gazetemizdeki yazılarına 
ara verdi. Daha sonra 
beyinsel rahatsızlıklar 
geçiren Mehmet 
Şevinç'te hafıza kaybı 
meydana geldi. Yedi 
yıldır evinde bakılan 
Emekli öğretmen 
Mehmet Sevinç, salı 
günü rahatsızlanarak 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Sevinç, cuma 
günü girdiği komadan 
çıkamadı.
Haberi sayfa 2'de

HAZİNE 
MALLARI 
SATILIYOR 
İlçemiz sınırlarında 

bulunan hdzine'ye ait 
mallar açık arttırma 
suretiyle satışa çıkarıldı. 

Mal Müdürlüğünden, 
yapılan açıklamada 
satışa sunulan malların 
ilanı bugün Körfez 
Gazetesinde yazınlandı. 
18 parça tarla ve 

çalılık arazi 26 ve 27 
Temmuz cjünleri Mal 
Müdürlüğünde açık art
tırma ile satışa sunula - 
cak.



Sayfa; 21

KÖSEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

ÇELİŞKİ
Hava sıcak mı sıcak!.. Ensenden sırtıma 

doğru ter damlacıkları süzülüyor. Kendimi 
adeta, külhanında iri iri kütüklerin koca
man bir hamamın sıcaklığında, göbek 
taşına serilip katmışçasına bitkin ve tıkne - 
fes hissediyorum.

Elimde Fikret Başkaya'yı 20 ay süreyle 
demir parmaklıkların gerisine gönderen 
yapıtı "Paradigmanın İflası", hem okuyo
rum, hem de hangi fincancı katırlarını 
ürküttüğünü bulmaya çalışıyorum.

I Yazarın yakın geçmişimizle ilgili saptama 
ve «çözümlemelerine katılmıyorum, 
katılamıyorum. Örneğin o. Cumhuriyet 
aydınları için "ürettikleri yalanla yaşa
mayı ‘aydınlanma’ sandılar" diyor. “Bir 
toplum,kültürünü, gericidir diye, inkar 
ederse, tarihsel süreklilik nasıl sağlanır?" 
diye soruyor.

Bana göre "yanlış"ı da Var, "doğru"su 
da...

Haksızlık etmek üzere yola koyulduğunu 
sanmıyorum Başkaya'nın. Böyle bir 
önyargısı olabileceğini düşünmüyorum, 
düşünemiyorum. Ama tarihsel sürecin 
belirli bir bölümü irdelerken, ne denli 
"taraflı" olursanız olunuz, olanaklar i 
ölçüsünde "objektif verilen yola çıkmak i 
zorundasınızdır. Eğer hoşunuza gitmeyen 
verileri es • geçebiliyor, görmezden 
gelebiliyorsanız, böyle davranmayı 
içinize sindirebiliyorsanız, yararlandığı o 
tek taraflı verilerle çok "doğru" bir sonuca 
ulaşmış sanabilirsiniz kendinizi. Ama 
yanıltıcıdır bul

Bir kez tarih, tarihyazar ya da 
toplum bilincinin gönlünden geçirdiği 
gibi gelişmez. Onun; bireyin duygu ve 
eğilimlerinden "bağımsız" bir gelişme 
süreci olduğu unutulmamalıdır. Tarihe, 
eğer "ortodoks" yargılarınızla yön ver
meye kalkışırsanız, "tarih" değil "roman" 
yazmış olursunuz. Başka yaklaşımla , 
geçmiş dönemlerin, o pek eleştirdiğiniz 
"vakanüvis'lerinden farksız duruma 
düşmüş olursunuz, i

Evet, dikkatle okuyorum Fikret 
Başkaya'nın kitabını. Altını çizerek, özel 
notlar okuyorum. Okuyorum da, bu 
değerli bilim adamının "niçin" içeriye 
atıldığını bir türlü anlayamıyorum.

Yineleyeyim: Katılmıyorum sapta
malarının ve çözümlerinin önemli 
bölümüne. Ama böyle bir araştırma 
yaptı, yayınladı diye onu hapse tık
manın, Başkaya' nı.n Cumhuriyet aydın - 
lamı "ürettikleri yalanla yaşamayı 'aydın - 
lanma' sandılar" savına haklılık kazandır
maz mı?..

Örneğin Türkiye'nin geleceğini bir "geri
ci tasallut tehtidi" altına girmesini önleye
biliyor muyuz?

Başkaya ve onun gibileri, yakın 
geçmişimizi bazı yönleri veya tümüyle, 
bilimsel.ama -bana göre- birtakım taraflı 
verilere fazlaca bel bağlayarak irdeliyor, 
"güncel"i kıyasıya sarsıyorlar diye demir 
parlaklıkların arkasına göndermek, 
yaşadığımız sorunları çözmeye yetiyor 
mu?

Başka deyişle "sorunları gizlemek", 
içinde bocalayıp durduğumuz 
kısırdöngüden kurtulmamıza katkı sağlı
yor mu?

Hayır! Sorunlar her geçen gün 
artıyor. Cumhuriyetin kuruluşundaki yan
lışlıklar konusunda Başkaya.ve onun gibi - 
leriyle -yaklaşık- benzer görüşleri pay
laşanlar, şimdi siyasal kulvarlarda başarı 
üstüne başarı kazanıyorlar. Başkaya gibi - 
leri, "bilimsel" irdeleme ve eleştiri yap
maktalar, söyledikleri belki "doğru" değil, 
ama "bilimsel" olduğu kuskusuz, Başka 
bilimsel yöntemler izleyerek, başka ve
rileri de devreye katarak onları çürüte
bilirsiniz.
Olanaklıdır bul
Ama yakın geçmişimiz üzerine aynı şey - 

leri, "ortodoks" inaçlarla sarıp sarmala
yarak öne sürenleri, bir yandan "bilim"! 
mahkum edip, bir yandan "daha fazla 
inanç sömürüsü" yaparak çürütmek, 
siyasal bakımdan geriletmek olanaklı 
değildir.

Başkaya'yı, Küçük'ü, Beşikçi'yi, Ceylan'ı 
vb. düşüncelerinden ötürü kodese 
tıkarak "Cumhuriyet" i ve devletin "üniter 
yapı" sini koruyabileceğimizi sanıyorsak 
yanılıyoruz.

Adam daha iktidarın ilk günlerinde, 
"Yağmur duasına çıkılacak" demedi mi?.

Öteki, sanatı "tükürük hokkasına"na 
çevirmedi mi?

Ya şimdi "bale" 'yi "belden aşağısını 
çağrıştırıyor" biçimindeki ilkel mantığıyla 
karalamaya kalkışan, çağ dışı, kafasını' 
"ortodoks"luğun çemberiyle sımsıkı kuşat
mış adamın sözlerine ne demeli?..

Fikret Başkaya'yı, Yalçın Küçük'ü 
içeriye atmak ve Beşikçi'yi hep içeride 
tutmakla acaba ne gibi olumlu sonuçlar 

i»elde ediyoruz?

Fikret Başkaya, cezaevine tıkılmasına 
neden olan yapıtının bir yerinde, "Asalak 
sınıfların ve emperyalistlerin sömürüsü 
devam ettikçe, bu, 'Atatürkçülük' oluyor. 
Bu sömürüye karşı çıkan her kim‘olursa, 
‘Atatürkçülük yolundan sapmış' sayılıyor" 
diye yazmış.

Yqni aynı şeyi söyleyenlerden 
Başkaya'yı içeriye tıkmış; Erdoğan'ı 
İstanbul'un, Gökçek'i ise Ankara'nın başı - 
na "musallat" etmişiz I

Anlaşılır çelişki değil...

DERTLİ BABA [CAYIP

Havuzlu kiralık ve satılık 
daireler,

Satılık 50 m 2 dükkan.
Tel: 513 17 97

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete
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Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
Haber Müdürü : Cemal KIRGIZ
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Basılcjığı yer: KÖRFEZ OFSET

Evden çarşıya alışverişe 
gidiyorum diye çıkan ve 2.5 
aydan beri haber alına
mayan Gemlik Lisesi son sınıf 
öğrencisi İhsan Avcı(l9) her 
yerde aranıyor.
28 Nisan 1994 tarihinde 
evden çıktığını ve bir daha- 
da dönmediğini belirten 
dertli baba İhsan Avcı, 
oğlundan iki buçuk aydır 
haber alınamamasının ken
disini korkuttuğunu söyledi. 
Oğlunu, Antalya,İzmir, 
İstanbul, Ankara ve Bursa'da 
defalarca aradığını ancak 
bir haber alamadığını vur
gulayan baba Avcı, 
“Arkadaşları ile görüştüm. 
Bana kaybolmadan bir kaç 
gün önce 14 milyon lira 
değerinde bir hamiline çek

Gazetemiz yazar,emekli 
öğretmen ve ressam 

Mehmet
Sevinç 
öldü. U

Gazetemiz eski 
yazarlarından , emekli 
öğretmen, ressam 
Mehmet Sevinç(67) 
öldü.

Arifiye Köy Enstitüsünü 
bitirdikten sonra 
Yenişehir'in köylerinde 7 
yıl öğretmenlik yapan 
Mehmet Sevinç, 1957 
yılında Gemlik'e atandı. 
26 yıl ilçenin çeşitli 
okullarında öğretmelik 
ve yöneticilik yapan 
Mehmet Sevinç,! 976 
yılında emekli oldu.
Bir ara CHP Yönetim 

Kurulu üyeliği de yapan 
Sevinç, Demirsubaşı 
Mahallesinde açtığı 
küçük bir atölyede 
amatör ressamlık ve 
tabelacılık yaptı, 
Mehmet Sevinç, Bursa 
Güzel Sanatlar 
Galerisinde üç kez 
amatör ressamlar 
karma sergisine 
katıldı.Daha çok doğa 
ve Gemlik manzaraları 
üzerine yağlıboya tablo 
yapan Sevinç, bu 
arada gazetemizin 
üçüncü sayfasında 
"Görüş" adlı köşesinde 
haftalık yazı yazmağa 
başladı.

Mehmet Sevinç, 
Basın Yayın Genel 
Müdürlüğünün her yıl 
açtığı "Anadolu Basını 
Özendirme 
Yarışmaları"nda 1977 
yılında "Makale" dalın
da başarı ödül aldı.

1 Eylül 1987 yılına 
kadar köşesinde 
yazılarını sürekli yazan 
Mehmet Sevinç, 
geçirdiği bir enfaktüs 
sonucu yazılarına ara 
vedi. Daha sonra beyin 
rahatsızlığı geçiren 
Sevinç, evinde bakıma 
alındı.

Geçtiğimiz hafta salı 
günü rahatsızlaşan 
Mehmet Sevinç, Gemlik 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Cuma günü 
komaya giren Sevinç' 
saat IŞ.oo de hayata 
gözlerini yumdu.

Mehmet Sevinç, 
cumartesi günü 
Gemlik'te toprağa 
verildi.

bulduğunu ve bunu bozdu
rup harcadığını söylediler. O 
günden sonrada 
arkadaşlarına sık sık, 'Ben 
şimdi aileme bunu nasıl 
söyleceğlm. Ya çekin sahibi 
çıkıpta babama böyle 
böyle yaptığımı anlatırsa" 
diye hayıflanıyormuş. 
Herhalde bunu sonucu 
bunalıma girip evden kaçtı. 
Yoksa hiç bir sorunu yoktu" 
dedi.

Avcı, oğlunun liseye 
başladığından beri “Bizim 
Ocak" adlı ülkücü derneğe 
üye olduğunu ve sık sık 
buraya gidip geldiğini söyle
di. Ülkü Ocağındaki 
arkadaşlarınında aramalara 
katıldığını belirtti.

GOÇ-IZMIT ÇATIŞMASI
YENİ BOYUT KAZANDI

Bursa'da bir birhanede 
yaklaşık 15 gün önce 
kurşunlanarak öldürülen 
Ahmet İzmit'e ait olduğu 
öne sürülen üç adet 
tabancayı Büyük 
Kumla'da
Oturan ağabeyleri Ali, 
Osman ve Hüseyin İzmit'e 
götüren Mehmet Metin 
gdlı Armutlu'lu kahveci, 
İzmitlilerin şikayeti üzerine 
yakalandı.

Önceki gün meydana 
gelen .olayda, öldürülen 
Ahmet İzmit'in, 2'si 1 4'lü 
brovning marka, biri laz 
yapımı 7.65 mm. olmak 
üzere 3 adet tabanca ve 
bu tabancalara ait 45 
adet mermiyi ağabeyler
ine verilmek üzere 
kendine teslim ettiğini 
öne suren Mehmet Metin 
adlı Armutlu'lu kahveci, 
bu tabanca ve mermileri 
Büyük Kumla'da oturan 
Alı, Hüseyin ve Osman 
İzmit’e.getirdi.

İzmit ■ kardeşlerin 
tabancaları ve mermileri 
kabul etmemesi üzerine 
eve bırakıp çıkan 
Mehmet Metin, İzmit 
kardeşlerin ilk önce 
Büyük Kumla Muhtarı Ali 
Sevinç1© daha sonrada 
Gemlik jandarmasına 
durumu bildirmesi üzerine 
Arrhutlu'da yakalandı.

Gemlik Jandarmasına 
getirilen İzmit kardeşler 
ve Mehmet Metin adlı 
şahıs sorgulamaları 
yapıldıktan sonra mahke
meye sevkedildiler. 
Metin, yapılan sorgula
mada, silahları kendisine 
öldürülen Ahmet İzmit'in, 
"Ağabeylerime götür" 
diye verdiğini, bir süre 
sonrada öldürüldüğünü 
bildirerek, “Benim hiç bir 
suçum yok. Tek suçum 
silahları götürüp, İzmit 
kardeşlere vermem. 
Benim bu İşle ilgim yok" 
djye konuştu.

İzmît kardeşlerde, 
öldürülen kardeşleri 
Ahmet İzmit'in böyle bir 
şey yapmasının mümkün 
olmadığını one sürerek, 
“Mehmet Metin Büyük 
Kumla'ya gelerek taban
cayı bize zorla vermek 

Rahmi BABA Restaurant'ın
Güzel ortamında her akşam 

piyanist

eşliğinde nefis meze sıcak 
menüleriyle ve uygun fiyatlarıyla..

9(işan, (Düğün, Sünnet 
cemiyetleriniz için 

rezervasyonfarnızı beziyoruz.

istedi. Biz bunu kabul 1 
etmedik. Bırakıp gitti. / 
Zaten başımız beladan L 
kurtulmuyor. Bizi I 
ilgilendirmeyen silahlan I 
bizde ilk önce köy 
muhtarı Ali Sevinç'e 
daha sonrada jandar- I 
maya bildirdik." dediler.

Geçtiğimiz hafta cuma' I 
günü mahkemeye 
çıkarılan sanıklardan I 
Mehmet Metin, ruhsatsız I 
silah taşımak, zorla 
başkalarına vermeye I 
çalışmak ve kamu j 
düzenini bozar nitelikte I 
hareket etmek suçların- I 
dan tutuklanırken, İzmit I 
kardeşler tutuksuz. I 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldılar.

Bu arada 20 yıllık kan 
davası nedeniyle 
aralarında sürtüşme olan 
Armutlu eski Belediye 
Başkanı Celal Goç ile 
İzmit dilesi arasındaki kan 
davasıda yeni bir boyut 
kazandı.. Kendisiyle 
görüştüğümüz eski ; 
başkan Celal Göç, 1 
Ahmet İzmit'in öldürülme
si olayıyla ilgisinin kesinlik
le bulunmadığını vurgula
yarak, ısrarla bu olayın 
arkasında kendisinin 
aranmasının uzücu i 
Olduğunu söyledi. i 
Göç,"Bu güne kadar 
İzmit ailesinden hiç bir 
şekilde tehdit almadığını 
bildirerek," olayın 
gerçek anlamda bızle 
ilgisi kesinlikle yok. Böyle 
olsaydı 20 yıldır biz de, 
onlarda ortadaydı. Zaten 
hangi çağda yaşı 
yöruz. Kan davası uygu
laması çok saçma. Biz, 
mantıklı bir barışmadan 
yanayız. Bu devirde 
adam öldürmek, öldürt
mek çok saçma. Ahmet 
İzmit’in öldürülmesinin 
ısrarla benim üstüme yıkıl- 
röak’lstenmeside üzücü. 
Benim yaşamdan ve 
siyasetten beklentilerim 
var. Unutul- maya 
başlanan bir olay 
yeniden alevlendi 
rilmesin.

Tekrar ediyoruhı biz 
barıştan yanayız.” dedi.
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Doğru Yol Partisi Gemlik GençliK 
Komisyonu yeniden oh ışturuldu .
i Geçtiğimiz hafta so1, •" u Gemlik 

Gürle Hötel Restauran. ,a yapılan 
yemekli devir teslim törenine, gecenin 
ilerliyen saatlerinde Bursa İl Başkanı İdris 
Sevinç'te katılırken, törene İlçe Başkanı, 
Yüksel Yıldırım, İlçe Yönetim Kurulu 
üyeleri, Armutlu Belediye Başkanı 
Osman Elbas, İl Gençlik Komisyonu 
Başkanı Cetnal Vardar, İl' Genel ve 

(Belediye Meclis üyeleriyle partililer 
katıldılar.
K Gecede bir konuşma yapan eski 
(Gençlik Komisyonu Başkanı Mustafa 
Utkıran, 1990 yılında aldıkları görevi 
başarıyla yürütmeye çalıştıklarını vurgu - 
layarak,"Bu bir bayrak yarışıdır. Turunu 
tamamlayan bayrağı yerine geçecek 
olana vermek zorunda. Yeni Başkan 
Berkay Kırmızıay ve yönetim kuruluna 
başarılar diliyorum" dedi.
I Yeni Gençlik Komisyonu Başkanı 
Berkay Kırmızıay'da, Türkiye'deki tüm 
Gençlik Komisyonlarına örnek olacak 

₺ İLK YAPIM MOTORBOAT
DENİZE indi

H 
İİS Kİ

Yerliyurt Fiber Glass 
Firması sahibi İrfan 
Yerliyurt tarafından 
yapılan ve Bursa'daki ilk 
deneme olan 6.80 boyun
daki Motorboat teknesi 
Gemlik kayıkhane mevki- 
l'nde düzenlenen törenle 
denize indirildi.

Ofshore (Açıkdeniz) tipi 
8 kişilik 6.80 metre boyun
da kamarası, yatağı, • 
tuvaleti ve lavabosu bulu
nan modern teknenin 
Bursa'da imal edilen ilk 
çeşit olduğunu belirten 
İrfan Yerliyurt, bir buçuk 
ayda bitirilen teknenin 175 
beygir gücünde motorla 
çalıştığını ve saatte 52 mil 
deniz hızı yaptığını söyle - 
di. Yerliyurt, daha öncede 
fiber glass motor çeşitleri 
imal ettiklerini belirterek, 
'Daha önce 2.5-3.75 
boyunda tekne-ler yap

mıştık. Bu bizim ilk dene- 
memizdi.Çok başarılı 
olduk.Artık Bursa'da açık 
deniz tipi 8 kişilik büyük 
motorboat tekneleri 
yapılabilmektedir. Bu 
gurur vericidir." dedi 

Tekneyi satın alan Bursa 
Dekor-lş'in sahibi-.Muzaffer 
Yaraşan'da, ilk yapılap .. 
motorboatTn sahibi 
olmanın sevincini 
yaşadığını vurgulayarak, 
teknenin, telsiz donanımı * 
ve tüm iç donanımıyla 
birlikte 1 milyar liraya mal 
olduğunu söyledi, 
Karacabey Kurşunlu'da 
yazlığı bulundüğunu 
bildiren Yaraşan, tekneyi 
burada kullanacağını 
belirterek, buna rağmen 
ilk Gemlik'te denenmesini 
istediğini söyledi.

ASKERİ HARA 'DA
DEVİR-TESLİM TÖRENİ
| Gemlik Askeri Veteriner 

©kulu ve Eğitim Merkez 
Komutanı Piyade Kıdemli 
İAlbay Bülent Ümit 
Tüzeitürk'ün İstanbul 1 nci 
Ordu Komutanlığına atan
ması nedeniyle düzenlenen 
devir teslim töreni büyük ligii 
gördü.

Eğitim ve Merkez 
Komutanlığında düzenlenen 
devir ve teslim törenine 
■Gemlik Kaymakamı Orhan 
Işın, Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Askerlik Şube 

-Başkanı Cihan Örmeci,

daire amirleri ve askeri per
sonel katıldı. Yaklaşık 2 yıldır 
başarıyla görev yapan 
Tüzeitürk, yerini İstanbul 
Piyade Okulu'ndan atanan 
Piyade Kıdemli Albay 
Osman İidem'e bıraktı. 
Birinci Ordu denetleme 
üyeliğine atanan Tüzeitürk, 
görev yaptığı süre içinde 
kendisine destek olanlara 
teşekkür etti.

Devir teslim töreninden 
sonra köpek gösterilerinin 
yanı sıra Tüzeitürk ve eşi 
onuruna davetlilere kokteyl 
verildi.

BâTOrt -Hlşan-Düğün X 
yapacaklar, .

görün 

Mset 

fca/cıştinmayrn”

ine Cd.Beceren Apt. alh Fikret OtoEtaktlrlk yanı

çalışmalar yapacaklarını bildirerek, 
DYP'II tüm politikacılardan destek İste
di, Kırmızıay, partideki İç huzursuzluklar
dan bir an önce bitmesini İsteyerek, "Biz 
sizden siyaset öğrenmek istiyoruz.Blzlerl 
iyi yetiştirin.İyi örnek olun azim ve 
şevkimiz önü alınmaz çağlayan gibi. Bu 
yüzden partimizdeki kopukluklarla 
içimizdeki şevki lütfen bitirmeyin. Bizler 
Türk insanının ve DYP'nin yücelmesi İçin 
çalışacağımıza söz veriyoruz." dedi.

DYP Eski İlçe Başkanlanndan Aydın 
Erenoğlu'da toplantıda yaptığı.konuş
mada,“partiyi küçülten kim olursa olsun 
görevdeyse istifa etmelidir." dedi.

Yeni-DYP Gemlik İlçe Gençlik ■ 
Komisyonu şu isimlerden oluştu:

Başkan Berkay Kırmızıay, Başkan 
Yardımcısı İlker Yumru, Yönetim ^Kurulu 
üyeleri: Güray Akıt, Derya Sili, İbrahim 
Sönmez, Şafak Gündoğan, Ebru Keskin, 
Eray Yılmaz, Turgut Aydın, Haşan 
Türkmen; Şerafettin Şener, Yusuf Yumru, 
-Vedat Gürle, Erkan' Akçin ve Selda 
Civarı.

İŞÇİ EMEKLİLERİ 
KENDİ 
BİNALARINA 
TAŞINDILAR

Gemlik İşçi Emeklileri 
Derneği yıllar sonra 
kendilerinin Olan bir 
Şube binasına kavuştu -■ 
lar.

Gürle İş Merkezi 
üçüncü katta 124-125 
nolu büroları satın alan 
Gemlik İşçi Emeklileri 
Derneği-dün açılış 
töreni düzenledi. Açılışı 
İşçi Emeklileri Genel 
Başkanı ve SSK Müdürler 
Kurulu üyesi Ethem 
Ezgül yaptı. Genel. 
Başkan Yardımcısı İnci 
Koyuncu, Mali Sekreter 
FahrTŞahin, Genel 
Sekreter Mustafa Sazak 
Kırıkkale, Bursa, Gölcük 
Şube Başkdnları ile 
yönetim kurulu üyelerinin 
katıldığı açılışa Ethem 
Ezgül, işçi emeklilerinin 
zor durumda olduğunu 
belirterek, derneklerin 
kuruluş amacının 
hükümetle emekliler 
arasında bağ kurulması 
olduğunu söyledi. Ezgül, 
emeklilerin insanca 
yaşaması ve hak ettiği 
ücreti almaşı için çalışa - 
caklarını vurguladı.

GEMLİK LİONS 
YENİ BÜROSUNA 

TASINDI

Gemlik Lions Kulübü 
Gürle İş merkezi 4. katta
ki yeni bürosunu açtı. 
Yeni dönem Başkanlığını 
Doçent Dr.Müfit 
Parlak'ın getirildiği Lions 
Kulübünde görev 
süresince hizmetlerin en 
iyi şekilde gerçekleştir - 
ilebilmesi ve üyelerle 
toplantıların yapılarak 
ilişkilerin en iyi şekilde 
kurulabilmesi! amacıyla 
düzenlediği belirtildi.

Gemlik Lions Kulübü 
dönem Başkanı Müfit 
Parlak, kulübün üye seçi
minde ve faliyetlerinde 
çok titiz olduğunu 
belirterek ,bazı kesimler 
tarafından yanlış akset - 
tirilmeye çalışılan, kulüp 
bürolarını ziyaretler 
sırasında daha iyi tanın - 
abileceğini söyledi.

ÇÖP 
KONTİNYERLERİNÎN 
TOPLATILMASI 
ŞİKAYETE
YOL AÇTI

Eski Belediye Başkanı 
Nezih Dimilli zamanında 
yaptırılan çöp kontinyer- 
lerinin kaldırılması vatan -' 
başlarının şikayetine 
neden oluyor.

Yeni uygulamayla çöp 
kontinyerleri toplatılarak 
çöp kamyonlarına yeni 
ses düzeni konarak halk
tan çöplerini kamyona 
vermeleri istenmiş ancak 
uygulamada kontinyer- 
lerin kalktığı yerler 
bırakılan çöp poşetleri ile 
pislik yuvasına dönüştü.

Vatandaşlar çöp 
kamyonlarının geçtiği 
saatlerde mümkün 
olmadığını, dünyanın her 
yerinde kullanılan kon- -*■ 
tinyerlerin çöp toplama
da en sağlıklı ve uygun 
yol olduğunu söylediler 
ve kontinyerlerin yerlerine 
koyulmasını.istediler. 1

IclAs- ApArt otel
□ KONAKLAMA HİZMETLERİ

Dayalı döşeli 2 oda, 1 salon 
tam teşkilatlı mutfak, daimi 
sıöaksulu banyolu daireler..'

□ APARATİFBAR

□ 200 KİŞİLİK HAVUZ BAŞI 
TESİSİMİZ DÜĞÜN İ NİŞAN 

SÜNNET CEMİYETLERİNİZ 
İÇİN EMRİNİZDEDİR.

Büyük Kumla İskeli Mevkii
Tel: 538 46 63

Sayfa:

Her partinin kozu var, ya solun?

Gazeteleri, dergileri ve hatta televizyonda 
çıkan haberleri takip ediyorsanız, birazda siyasetle 
ilgiliyseniz bir şey dikkatinizi muhakkak çekmiştir.

Başta Refah Partisi olmak üzere Doğruyt I Pa tisi 
ve Anavatan Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi v e 
hatta Hadep'in mutlaka iktidara gelmek için kozları 
olduğunu görüyor olmalısınız.

Türkiye'de sol ise, kitlelerin gözünden düştükten 
sonra artık özgüvenini de yitirmiş durumda. Elinde 
hiç bir koz kalmadan günü kurtarma girişimlerinde 
debelenip durmakta. Artık Medya'da sol partilerle 
ve liderleriyle ilgili haberler ilgi çekmiyor. Sol 
düşünce artık entellerin dilinde bile “Dinozoıizm" ile 
eşdeğer.

Suçlu kimilerine göre, 27 Mart seçimlerini zafer 
olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Deniz 
Baykal, kimilerine göre hükümette-kaldığı. süre 
içinde erimeyi bir türlü engelleyemeyen, 
demokratileşme paketini bir türlü hayata geçire
meyen, istikrarsız , SHP Genel Başkanı Murat 
karayalçı. Kimine göre "Tek adam"ı oynamaya 
çalışan ve hala 1970'lerin ortanın solunu arayan 
ütopik DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit. Kimine 
göre bunların oluşumunu sağlayan, 1980 darbesini 
yapan cuntacı genareller. Hepsi tartışılır.

Gündemi elinden kaçıran, liberalizm'! ANAP'a, 
DYP'ye, dini düzen karşıtlığını RP'ye, Milliyetçiliği ve 
hafta Atatürkçülüğü MHP'ye bırakan sol, elinde koz | 
olmadan kendi kendini ancak aydınlatabilen.yaş 
günü mumu gibi eriyip bitmekte.

27 Mart'ı hep birlikte gördük. Kitlelerin, anketör- 
lerin, solun en büyük adayı Zülfü Livaneli bile 
yetmedi. 27 Mart' geçtik pazar günü İstanbul'un üç 
ilçesi Fatih, Beykoz ve Yalova'da 400 bin kişinin oy 
kullandığı mikro seçimlerde ne oldu? Ona bakalım.

Fatih'te ANAP-DYP işbirliği RP'yi durdurdu. 
Yalova'da aynı yöntemle DYP seçimleri aldı. RP ise 
Beykoz'da AN AP'la yaptığı amansız yarışı az farkla . 
kazandı. MHP seçimlere girmedi ama bu üç par
tinin oylarına büyük tesir gösterdi. Ya sol ne 
yaptı?... .

Tüm ilçelerde 4. ve 5. ncilik için birbirlerine girdi- 
ler.Artık uyanmanın zamanı geldi sanırım. Anayol 
temelleri İstanbul'da atıldı. RP ile MHP misyonları 
1991 yılından beri ittifak içindeler.

Birleşmeyi liderler mi İstemiyor? Öyleyse, siz ne 
duruyorsunuz tabandaki sosyal demokratlar. Ne 
duruyorsunuz.

Tavan sîzlerin sesini mutlaka duyacaktır. Siz mut
laka girişimleri başlatın. Hem de hiç vakit geçirme -. 
den. Çünkü iş 1996'ya da kalmayabilir. Böyle gider
se sîzler de 1996'ya. kalmayabilirsiniz. Aklınızı 
başınıza toplayın,

Ve ilk hamleyi Gemlik'te sayın Mehmet Parlak, 
sayın İbrahim Ayvat, sayın Vedat Emek'ten bekli
yoruz.

Vakit geçirmeye hiç gerek yok. Elinizde tek koz 
kaldı o da birleşmek...

rİt^ET ©TC ELH\T©İr
YEDEK PARÇA - AKSUSUAR AKLI

Yeni düzenlememizle oto elektrik, akü, 
yedek parça servisi ile 

hizmetinizdeyiz.
Tel: 513 10 01 İstiklal Cad. 1 No'lu aralık GEMLİK
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ANAP GENEL BAŞKANI GEMLIK’TBKONÜŞTU

YILMAZ İ "MİLLETİ İŞİNDEN ETThfH
SIRASI GELDİKÇE

ANAP Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz,hükümetin verdiği sözleri tut
madığını belirterek;"İşçlye memura zam 
vaat ettiler.Zam yerine işten attılar" diye 
konuştu.

Üç günlük gezi için Bursa'ya 
gelen ve geçtiğimiz cuma günü ilçe 
mize de uğrayarak, Umurbey, Gemlik ve 
Küçük Kumla'da belediyeleri ziyaret edip 
kısa konuşmalar yapan ANAP Genel 
Başkanı Mesut Yılmaz ,her konuşmasın - 
da hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu.

Cuma günü saat 14.45'te partili
ler tarafından Azot Sanayii sapağında 
davul ve zurnayla karşılanan Mesut 
Yılmaz,yanında Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Erdem Saker Devlet 
eski Bc kanlarından Hüsamettin Örüç ve 
çok scyıda partili ile birlikte Umurbey'e 
gitti.

Umurbey Belediyesi Başkanı 
Mete Okay'ı ziyaret eden Yılmaz, 
Başkan Okay'la bilgi alışverişinde bulun - 
duktan sonra, Türkiye'nin 3 ncü 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın Anıt 
M eza rı'nı ziyaret ötti.

Yılmaz'ı Anıt Mezar önünde 
Bayar'ın kızı Nilüfer Gürsoy ve damadı 
Doktor Ahmet Gürsoy karşıladı.

Daha sonra Petek 1 seçim oto
büsü üzerinden halka doğru bir konuşma 
yapan Mesut Yılmaz, hükümetin 
Belediyelere para gönderemediğini 
bildirerek, üstüne eklenen 'Tasarruf 
Genelgeleri'yle birlikte Belediyelerin zor 
durumda olduğunu sözlerine ekledi. 
Yılmaz, buna rağmen ellerinden 
geldikçe çok ve dürüstçe çalışacaklarını 
vurgulayarak,"Şimdi sen hükümet 
değilsin nasıl yapacaksın diye soracak
sınız. Ben cevabını vereyim. 27 Mart'ta 
Bursa'da birinci parti sîzlerin oylarıyla 
ANAP olmuştur.Bu yüzden Büyükşehir 
başta olmak üzere Gemlik 
Belediyesinin de tüm imkanları size 
seferber edilecektir.Üstelik Büyükşehir 
Belediye Başkanı Erdem Sakeiin babası 
burada yıllarca başöğretmenlik yap- 
mış.Kendisi 7 yaşına kadar Umurbey'de 
kalmış,yani sizin hemşerlniz.Tüm sıkın
tılarınızda yardımınıza koşacaktır" dedi.

GEMLİK'TE KONUŞUYOR
Buradan Gemlik'e geçen Mesut

Yılmaz,Gemlik'te de konuşmasını 
Belediye Sarayı önünde yaptığı konuş
mada sık sık hükümetin sosyo ekonomik 
politikasını eleştirdi.

Yılmaz ,seçim öncesi verilen söz
lerin tutulmadığına dikkat çekerek,"Şimdi 
İMF 'ye söz verdiler. Memura işçiye zam 
yapmıyacağız diye. Seçim öncesi size 
ne söz vermişlerdi? Enflasyon oranında 
zam yapacaklarını, pahalılık önünde 
işçiyi memuru ezdirmeyeceklerini 
söylemişlerdi. Ne oldu? Zam yap - 
madılar, milleti işinden ettile, sözlerini 
tutamadılar. Öyleyse sizlerin umudu yine 
ANAP'tır. Çünkü ANAP h>zmet yolunda 
siyaset yapacaktır. Ve bugüne kadar 
yapmıştır." dedi

Daha sonra Belediye'ye uğra
yarak Başkan Avcı, ve ilçe yönetcileriyle 
konuşan Yılmaz ,Mete Okay'dan sonra 
Nurettin Avcı'ya ANAP nazarlığı hediye 
etti.

Bu arada DYP Gençlik 
Komisyonu üyeleri de Mesut Yılmaz'a bir 
çiçek hediye ettiler.

ANAP Lideri Mesut Yılmaz 
buradan da sahil yolunu izleyerek Küçük 
Kumla köy içinde bulunan Belediye'yi 
ziyarete gitti.Yalı boyunda yazlıkçıların 
büyük ilgisiyle, karşılaşan Yılmaz'ın-yüzü 
aldığı moralle gülerken, elini sıkmak için 
seçim otobüsünün önüne atlayan 
vatandaşlarla da bol bol tokalaştı.

Küçük Kumla'da Belediye'yi 
ziyaret ederek Başkan Eşref Güre'den 
bilgi alan Yılmaz, Güre'ye de ANAP 
nazarlığı hediye etti. Belediyenin eksik 
kalan çalışmaların tamamlanabilmesi 
için Büyükşehir Belediyesi'nin imkan
larının devreye gireceğini söyledi.

Mesut Yılmaz ,Kumla köy içinde 
yaptığı kısa konuşmada da, "Eşref 
Güre'yi yeniden başkan seçtiğiniz için 
sizlere teşekkür ediyorum.Sizi mahçup 
etmiyeceğinden emin olabilirsiniz. 
Eksik hizmetlerimiz kaldı diye de 
üzülmeyin.
ANAP iktidar olduğunda hepsi fazlasıyla 
tamamlanacaktır" diye konuştu.

ANAP Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz, buradan Orhangazi'ye, oradan 
da seçim çalışmalarına katılmak üzere 
Yalova'ya geçti.

Mehmet Sevinç... Eğitimci, ressam, o 
da blzlere elveda dedi ve ebediyete 
göçtü.

Bir ömrü Türk çocuğunun aydın fikirli 
yetişmesine harcadı.

Taviz vermez bir Atatürkçü, devrim
ci, ilerici, emeğin en yüce değer 
olduğuna inaçlı ve emeğe saygılı, 
ezilmişten, horlanmıştan yana. 
Demokrat, demokrasiye, Cumhuriyete 
gönül vermiş bu uğurda çalışmış bir 
fikir, düşünce eylem adamı.

Bunun içindir ki; az çile çekmedi, 
horlanmadı. Türlü İftiralarda, isanatlar- 
da bulunulmadı hakkında.

En büyük suçu Atatürkçü olmak. 
O'nu sevmek. Devrim ve ilkelerini 
savunmak. Son zamanlarda bu vatanı 
kurtaran, düşmandan yurdu arındıran, 
bağımsız hür ve onurlu Laik Türkiye 
Cumhuriyetini yaratanlara şükran 
duyguları ile bağlı olmak, onların yolun
dan gitmek, gençlere yapılanları anlat
tın mı ne dinsizliğin kalır, ne de komi- 
nistliğin. Adamın cenaze namazını bile 
kılmazlar. Düşünmezler ki her türlü dini 
özgürlük T.C nin. ile sağlandı. Milletin 
esaretten kurtarıldığı içindir ki her türlü 
ibadeti yapabiliyoruz bu sayede. 
Camiler açık, oruç tu.t, namaz kıl, 
hacca git, mevlüt okut mani olan mı 
var, manimi olundu. İslamiyet son 15-20 
yılda mı geldi Türkiye'ye. Elmalı 
Hocalar, Haşan Akkuş'lar, Esat 
Gerede'ler, Hafız Kani Efendiler, Hoca 
Hafız Ali Efendiler ne zaman yetiştiler bir 
düşünülse.

Dinimizde iftira en büyük günah.

^SKİlDKULLARlpE^VAM-EDIYOR
Gemlik İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü 

tarafından açılan yaz spor okullarında 
eğitim ve öğretime aralıksız devam 
ediliyor. Gemlik İlçe Gençlik ve Spor 
Müdürü Burhan Arıkan yaptığı açıklama
da bu yıl yaz spor okullarında 4 branşta 
eğitim ve öğretim göstereceklerini kay
dederek, futbol braşında 40, voleybol

Sevinç Hoca
İnan(TA(MlE‘R

Dinde zorlama yok. Bu yüce Allah'ın] 
emri. Allah Kutsal kitabımızda sevgili 
Peygamberimizi ve bizleri; uyarıyor! 
ayetleri ile. Birlik olmamızı, tefrikaya. 1 
ayrılığa düşmememizi emrediyor, istiyor. 1 
Ölmüşlerimizi iyi anmamızı bildiriyor.! 
Türk Milletinin büyük çoğunluğu bunal 
inaçlı olduğundandır ki, bu inanç ve I 
bağlılık yok edilmeye çalışılıyor. I

Ya, ilerici, aydın geçinenlere ne I 
demeli. Lafazanlıktan başka ne yapılı-1 
yor. Diriken insanlarla uğraş, çalışanıi 
beğenme, mesuliyet alma, alanı olur i 
olmaz eleştir öldüğünde görev yapma. | 
Lafa gelince insan hakkı, insan sevgisi. | 
Devrimciler ölmezi Devrimler ölmez.] 
salla, dur...

Davada çile çekmiş, işkence çek-1 
miş, açlık çekmiş önderlerin cenazeleri 1 
5-10 kişi ile kalksın. Hem ayıp, hem 1 
günah. Başkaları uğraşsın, siz külah 
kapın. Bir çelenk bile göndermesin SHP I 
lisi, CHP'lisi.

Sevinç, sosyal demokrat değil mü, 
idi. Yıllarca CHP 'de görev yapmadı 
mı? Ben dahil o günün yöneticilerini; 
tutucu bulup bizlere karşı sevgili’« 
Hoca'yı solun lideri gösterip, o'nun 
önderliğinde savaş açanları göremedik 
cenaze töreninde.Nerede idiniz beyler. 1

Bunun içindir ki kaybediyoruz.'
Nerde birlik, nerde dayanışma.Bu 
tutum, bu kafa ile Allah encamımızı 
hayreyle.

Hoca, dürüst hoca, zoru seçti, 
kolaydan kaçtı. Başı dik, onurlu yaşadı.

İnsanı erdem kılan erdemleri öğret
ti. Öğretmeye çalıştı. Her fani gibi 
göçtü gitti.

Allah rahmet eylesin.

branşında 28, basketbol branşında 48, < 
yelken branşında da 16 öğrencinin 
eğitim gördüğünü söyledi.

Haftada beş gün deneyimli eğitmen-^ 
ler nezaretinde hizmet verdiklerini anla
tan Arıkan, yaz spor okullarının eylül» 
ayının .ilk haftasında son bulucağınfi 
belirterek, bitim öncesinde karşılaşmalar 
düzenleyeceklerini vurguladı.

İLAN
GEMLİK MRL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sıra : Bulunduğ u Tahmini Geçici
No Yer Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Haz. Hisesi Bedel i Teminatı Ek Teminatı :

1 Hisar Mh. Tersane Bay. Tarla 49 195 72 560 M2 Tam 31.000.000.- 930.000.- 1.070.000.-.
2 11 49 195 71 520 M2 • II 29.000.000.- 870.000.- 930.000.-
3 K. Çiftlik 51 522 26 2620 " - 11 131.000.000.- 3.930.000.- 4.070.000.-
4 II 51 522 19 4198 " 11 210.000.000.- 6.300.000.- 6.300.000.-
5 ■ II _ 11 51 522 13 4158 " 11 208.000.000.- 6.240.000.- 6.260.000.-
6 II II 51 522 12 4137 " 11 207.000.000.- 6.210.000:- 6.290.000.-
7 Hisartepe II 47 197 120 878 " 11 40.000.000.- 1.200.000.- 1.300.000.-
8 Tersane Bay. II 49 195 24 2280 " 11 103.000.000.- 3.090.000.- 3.110.000.-
9 Yazırova II 49 196 i 3572 " » 161.000.000.- 4.830.000.- 4.870.000.-

10 Hisartepe II 47 197 82 599 " 11 27.000.000.- 810.000.- 890.000.-
11 II 47 197 16 779 " 36.000.000.- 1.080.000.- 1.020.000.-
12 11 Çalılık 47 197 87 878 " . 40.000.000.- 1.200.000.- 1.300.000.-
13 11 11 47 197 83 865 " 39.000.000.- 1.170.000.- 1-.230.000.-
14 II Tarla 47 197 104 2616 " 118.000.000.- 3.540.000.- 3.560.000.-
15 K. Çiftlik Çalılık 50 456 81. 759 " 38.000.000.- 1.140.000.- 1.160.000.

16 11 K. Çukur Tarla 51 488 27 1480 " 4.000.000.- 2.220.000.- 2.280,000.-
17 ’ . 11 Tarla 51 488 24 1741 " 11 88.000.000.- 2.640.000.- 2.660.000.-
18 Fıstıklı Köyü Yari Tarla •11 — 2037 7.412.50 " II . 75.000.000.- 2.250.000.- 2.250.000.-

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen hâzineye ait taşınmaz mallardan 1-9 sıradaki taşınmazların 126.07.1994 Salı günü, saat 9.30-12.00, 
öğleden sonra saat 13.30-17.30 arası, 10-18 sırasındaki taşınmazların 27.07.1994 Çarşamba günü, saat 9.30-12.00, öğleden 
şpnra saat .13.30-17:30 arasında olmak üzere,2886 sayılı yasanın 45.nci maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile Malmüdürlüğünde toplanacak 
komisyon huzurunda ayrı ayrı satılacaktır.

İhale bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır.
İsteklilerin geçici ve Ek teminat makbuzları, İkametgah senedi, nufüs cüzdanı örneği İle (Tüzel Kişilerde 1994 yılı içinde alınmış sicil kaydı, 

teklifte bulunacak kişilerin noterlikçe tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri) birlikte İhale saatinde komisyon huzurunda bulunmaları gerekmekte
dir.

Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri dahilinde Mal Müdürlüğü Milli Emlak servisinde görülebilir.
İlan olunur.

(Basın: )

ÖTEMİZ' I 
■IİİİIII 
===============j

KAYIP

Bekö-Casio İ 08 SR 
MF AE seri nolu 
yazar kasa ruhsatımı 
kaybettim.
Hükümsüzdür.

Nuri ÇİÇEK 
ÇİÇEK MARKET

KAYIP
Sağlık karnelerimizi 

kaybettik. Yenisini ala
cağımızdan eskilerinin ■ 
hükmü yoktur.

M.Kemal İyldoğan 
Hatice İyidoğan

K.Kumla-Gemlik



■M
Piyanist 

f Şantör
SADIK

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

Rezervasyonlarımız başladı.
. YER AYIRMADA ACELE EDİNİZ.

Tel.: 513 10 71
Hükümet Konağı karşısı/GEMLİK



temmuz 1994 Salı

GEMLİK ANADOLU LİSESİNİ 
KAZANAN ÖĞRENCİLER

Atatürk İlkokulu :
1. Dilara ÖZKER
2. Kemal’ATA MAY
3. Arda ÇOŞKUN
4. Ümit ARIK
5. Nazan KOÇ
6. Arzu ÜNAL
7. Gökhan KONAK -
8. Esra GENÇ
9. İsmail Hakkı YÜCELEN
10. Sultan AYDIN

► 11.. Mehmet TUFAN
12-Cihan KARAMAN
l/ajDemet TUNÇKAL 
Rahmet Sehap DEMİR 
lî^elin LOSTAR
16. Eşıef Ak ŞAHİN
17. Ebru Simay TUNA

■ 18. Murat BAYDAR
19. Begüm YAVUZDOĞAN
20. Evren ÜNAL
21. Fahri GÜN AY
Namık Kemal
İlkokulu:
1. Erdem DANACI
2. Tolga İLCİ
3. Özge CİDDİ

Şehit Cemal İlkokulu:
1. Selahattin KAPLAN
2. Serdan İLDEŞ
3. Osman EMEK
4. Tolga GÜRLER
5. Egemen BATARAY
6. Özge KARAGÖZ
7. Gamze ÖZELDİL
Ş. Mustafa ESEN
9. Özgür ÜNAL

10. Dilek AKIN
11. Ayper ÇETİNTAŞ
12. Müge KESİCİ 
13. Cem ERGUN 
14. İpek ANKAALIOĞLU 
15. Feyza FISTIK 
Şükrü Şenol 
İlköğretim Okulu:
1. Özge ÇELEBİ
2. Gonca ŞENEL
3. Elif DİNÇ 
4. Ersan AKAYDIN 
5. Murat YILMAZ 
6. Utku TURHAN 
Gazi İlköğretim 
Okulu:

•1. Evrim Burcu AYDIN 
2. Tamer Süleyman BOZ 
3. Ramis KUZU 
4. Beril KESKİNOĞLU
5. Aslı AY
6. Demet DİNÇ
7. İbrahim Erdem ERAY- 
DIN -
8. İlkay KEMAH
9. Hüseyin ÜNÖZKAN 
10. M. Caner KAYA .
11. Esra ANITSEV 
12. Çağlar SOYU AK 
13. Atilla BAYINDIR 
14. Engin ÖZCANBAZ. 
15. Veli MECİT 
16. Yalçın KAMBUR 
17. Özgür ÖZTÜRK 
18. İdil Fatma ALKAYA 
19. Selcan OĞUZ 
20. Özbey KURT 
21. Suat SÖNMEZ

22. Pelin BAYRAM
23. Zeynep SÜMER
24. Ali Kemal DİKİM
25. EsraCANBAY
26. Oya EREN
27. Esra AKAÇ *
28. Selçuk Ali YILMAZ
29. Servet Onur KAÇAR
30. Burcu KAPLAN
31. Serhat TEKEREK
32. Süheylg ÇELİK
33. Gürkan CAR 
(Zonguldak Anadolu L.)
11 Eylül İlköğretim 
Okulu:
1. Cem TAGIT
2. Volkan TURHAN
3. Murat KESEN
4. Cankat KAPAR
5. Nihan ARIDİL
6. Fatih AKYÜZ
7. İlker R. KAPAÇ
8. Mehmet ERBAY
9. Rafiye TAŞ
10. İpek ÇELİK
11. Osman ŞENGÜL
12. -Beliz BALDİL
13. Özlem BOSTANCI
14. Arzu ÇAKMAK •
15. Emrah MERTER
16. Akın ÖZKAN
17. Sercan KARATEPE 
.18. Araş AYDOĞDU
19. Alpaslan ARSLAN
20. E. Numan KÖKBIYIK 
(İst, Kadıköy)
21. Ali İbrahim SAYAR 
(Bursa İmam Anadolu L.)

□ Gömlekler
□ Takım Elbiseler

□ Bay Bayan Ve çocuk giysileri
□ Pa Itolar-Kazaklar

□ Deri Ve
□ 2002 JEAN çeşitleri

Fiyatlar Görülmeye Değer 
Dost ve müşterilerimizin ‘Bayramlarını Candan (çatlarız

ALİ ÇATAiÇ Vc OĞULLAR)
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel 
Umurbey Altı Tel: 513 20 75 GEMLİK .

I\0i2rrz OFSET
DUYURU

KURŞUNLU BELEDİ YE DRŞKRNLIĞINDRN

1. Belediyemiz hizmetlerinden kullanılmak amacıyla DOĞAN SLX 
klimalı binek otomobil satın alınacaktır.
2. Alım, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre eksiltme • 
usulü ile 21 Temmuz 1994 günü yapılacaktır.
3. Aracın muammen bedeli 236.00Q.000 TL. dır.
4. Teminatı 13.500.000 TL. dir.
5. Teminat mesai saatlerinde belediyemize yatırılabilir.

İlgililere ilan olunur..
Bayram DEMİR 

Kurşunlu Belediye Başkanı

: / MATBAACILIK- REKLAMCILIK-YAYINCILIK

FATURA- PEREKENDE SATIŞ FIŞI-ADISYON- GİDER 
MAKBUZUSEVK İRSALİYESİ-SİP ARİŞ FİŞİ- CİLT-MÜHÜR-KAŞE 
İŞLERİNİZ UYGUN FİYATLA VE SERİ OLARAK YAPILIR

. m GÜNOE DRUETİVE BASILIR
. TORKİVENİN EN KALİTELİ DAVETİYELERİ BİZDE

YENİ İŞYERİMİZDE SÎZLERİ BEKLİYORUZ

GAZHANE CD. BECEREN APT. ALTI (Oto Elektrik Fikret yanı) GEMLİI
TEL: 513 17 97

Osmaniye Mahallesinde

229 metre kare

2 parsel imarlı arsa

Müracaat: TEL.: 513 0126

(

UYGUN
ÖDEME 

KOŞULLARI

UYGUN FİYATLARLA

ACELE SATILACAKTIR

rîl\DET OTO ELERTBİR
YEDEK PARÇA - AKSUSUAR - AKÜ

Yeni düzenlememizle oto elektrik, akü, 
yedek parça servisi ile 

hizmetinizdeyiz.
Tel: 513 10 01 İstiklal Cad. İNo'lu aralık GtMLİK

: 75
ZZ7



yjuyun, 4\işan,.,^junnet davetiyeleriniz ıçm 
zengin çeşîtCerimizi

ve Jiyattarımızı görmeden karar vermeyiniz' 
IIİKİ ANITLARA ARAYINIZ.

Körfez OFSET
matbaacilik - yaVin.c.iliic " j amitim

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

||/erqi Dairesinin mükelleflerden 96 milyar 781 milyon 85.4 bin lira aldddgıîvdr...,

EN BÜYÜK YÜZSÜZ
‘Memur sendikaları hak arayacak

Yarın eylem günü
Kamu çalışanları plat

formu yarın bütün 
ülkede İşi bırakma ve 
yavaşlatma "Genel 
eylem"! yapıyor. Eylemi 
Jurk-İŞ eylemi ve DİSK'e 
bağlı sendikalarla 
dernokratik klflö örgüt
leri destekliyor.
Gemlik'te yarınki eyleme 
TÜGSAŞ Sungipek'te

çalışan PetroJ-iş üyeSl. 
işçiler,DİSK Genel-İş'e 
bağlı Belediye işçileri 
Birleşik Metal-İş'e bağlı 
Asil Çelik işçileri ile 
KÇSP'ye bağlı Eğit-Sön 
,Tüm Bel-Sen, Tüm Sağlık
ken, Tüm Mallye-Sen vb 
Tarım-Sen'li memurlar 
katılıyor.

Vergi.pd.irelerine 50 milyon liranın üzeîihde 
borcu olan mükelleflerin adları daire "kapısı- 
naasıldn İlçemizde en çok vergi borcu olan 
kururri TÜGSAŞ: Bu kururhun toplam borcu 
40 milyar 965 milyon .263 blh lira?TÜGSAŞ'i 
Sunğipek Fabrikası 28 milygr 883 milyon 575 
bin lira ile takip ediyor.

Vergi Dairesi yetkilileri 50 milyon liranın, 
üzerinde. borcuolanlariFtiborç^ asıllgfiEiın.-t. 
yanında faizleriyle jopldn 'alacağım 150 
milyar liraya yakın o düğünü söylediler/™ 
5 Nisan kararlarından sonra piyasadaki 
bozuklar 1993 yılı vergıferindede büyük 
mi k't a rd a; öğeye m esime g ö^İ ef ncl jg) n i\ 
ortaya koydu. Haberi veliste sayfa 4'te

Kurtul yakınlarındaki 
kazada 3 kişi öldü

Tekel’in günlük hasıla tını Jba^kayg götüren îşçi çarp&yprçlu

Para do|giçgpfgyBgptifmadı.
TEKEL'in günlük hasılatını Ziraat 
Bankası Şubesine yatırmaya gelen « 
işçi V^Iİ'YÖIŞIRz elindeki para dolu 
çantayı kapmak isteyenleri son 
anda fardekedirice 1.5 milyar lira 
kurtuldu.

’OJây geçtiğimiz hafta meydana 
geldi. TEKEL İşçisini takip eden 18-19 
yaşlarında bir kapkaççı. Veli Yalçın 
bankaya girerken omuz vurarak

elindeki pata bola "çantayı almak , 
istedi; Anca k/Ydlçın'ın çantaya siki" 
sıkısarılrhgsı sonucü, kapkaççı *3 
emeline Ulaşamadı. Birlikte yer e 
düşöni^çt ve kapkaççı, çantâhırt "' 
açılması ile paralar yere saçıldı. 
Paralan alamayan kimliği belirsiz _ 
kapkaççı sonâhda kaçmayı yeğle
di.

Haberi sayfa 3'te

KISR KISA
Gemlikli amatör-ressam 
ve şair Mehmet Akışın \ e 
açtığı resim ve şiir sergisi 
geçtiğimiz hafta açıldı.

Haberi sayfa 3‘te

,Qe)çtiğimiz hafta Kurtull 
köytl^yakınlarında mey- 
,dqng;(gelen kazada 3 
JÇİ§İn9İğğ 2 kişide ağır 
>yçırglanğı.
rTferiiYUJt,Petrol istasyo
nundan benzin:.aldıktan. 
sSıonıfb yola:; .çtkah . 
’Mehrhet Gücenmezin 
kullandığı kdmyön, Bursa

istikametinden gelen Ali 
Rıza Ari'nin kullandığı 
özel otomobille çarpıştı. 
Ali Rıza Ari'nin yanı sıra 
İsapren köyünden Nazife 
ve İsmet Şen hayatlarını 
kaybederken, Ayten ve 
Sürmeye Arı ağır yarqig- 
ngrak Bursa Devlet 
Hastanesine kaldırıldılar,

Haberi sayfa 3'te

Belediye Başkan Vekili açıkladı

"Çöp kpntlnyerleri 
yerlerine könûfeyogS

«zz. ' „-,v >$.' i,'

Yaklaşık 15 gün öncekaldırılan çöp kontin- 
yerleri bu hafta sonundan itibaren yerlerine 
konulacağı bildirildi.
..GemliJç Belediye Başkan Vekili Kaya Kesen, 
oldukça pis bir görünüm veren, boyaları 
açılan çöp kontinyerlerinin, yenilenmesi için 
kaldırıldığını belirterek, halkın "Çöp kutuları
na bomba konulacakmış" şeklindeki korku
larına da sû serpti.
Kayg Kesen, çöp kontinyerlerinin eskiyen

lerinin yenileneceğini, gri olan boyçsının da 
Gemllk'ln zeytin dallı; denizli ambleminde 
yer alan turuncu renge boyanacağını ayrı
ca ilaçlanacağını .vurgulayarak, Gemllk'e 
daha güzel bir görünüm yermek İstediklerini 
söyledi.
Başkan Vekili Kesen, çöp torbası uygula

masının pilot bölge olarak seçtikleri Atatürk 
Kordonu İle Emin Dalkıran Kordonunda1 
devam edeceğini, bunun için özel kalın, tor
balar bastıklarını ve yakında halka dağıta- 

r çoklarını söyledi.
Öte yandan, çöp 'kontlnyerlerlnl kaldırıl- 

. ması, sokakları çöplük haline getirirken, pis 
görünüm ve pis kokusuyla tepki görmeye 
başladı., Vatandaşlar yenilenen kontlnyer- 
lerln bir an önce yeni yerlerine konmasını 

\ Jstediler.

jefneiciilllfei» . 
şoku
Etibb'hkî TEK, PTT; ' 
Sümerbank gibi KIT'lerin 
B ur s d Bölge
M ü d ü r I ü-k I mrlm d e 
çal.ışan .b.in.1 erce . 
merpurp kapsayan: 
Re sen emeklilik iiyğuj 
laması, birçok ..kuru tuşta 
üst düzöy Yöneticilerin 
de emekli omasına yal 
açacak. ' HÛk’üthetin 
3987 sayılı özelleştirme 
yasasına dayanargk 7 
Temmuz tarihinde 
çıkardığı zorunlu 
emeklilik can yaka
cak.

Haberi sayfa 2‘de

! 1 Nisan'dd başlayan ve 
I rF€vlürde^ona eıeçek' 
I olan' avlanma yasağı-< 
[ nedeniyle: balık <fiyotları 
1j ğittikçe^artıyor.

Haberi sayfa 2'de

| Devlet Hastanesi:. ,/ 
| bahçesindeyapımın 

I T993yılbMçrt-ayında 
I başlanan EkRolikünik 
; binası Ağustos ayında 
I r hizmete girecek. n iı

Haberi sayfa 2'de

; İlçe Jandarma
I Komutanlığına Çeşkun 

BayeratandıJandarma
13 Karakol Komutanlığına 
F ise kid. Başçavuş Kadir'

Arıcı getirildi.

Haberi sayfa 2'de

KE-EN-LEM-

Yılmaz Akkılıç

Kalk dansları eklbt Kanosu 
stivalîne katılıyor

Gemlik Halk danslarıJDeğlımendere'dekl 
Folklor Derneği 23125-jfestivallere de 
Temmuz târihler i ■ katılaolanGemliklI folk- 
arasında Sakarya'nın Jörcüler Romanya, 
Karasu'İlçesinde 1 Ukrayna, İtalya, 
yapılacak festivale Lltvanyave Hollanda- 
katılacak. 'dan da festi vale

Edirne ve Kocaeli davet aldılar.

ders veren öğretmenler yafğılandı 
KÜÇÜK TANIKLAR MAHKEMEYE ÇIKTI 

993-94 öğretim yılı içinde merkezdekijçeşitli 
ilkokullarda öğrenim gören 4 ve 5. sınıf 
öğrencilere evlerinde özel parayla özel ders 
veren emekli dört öğütmen, Mehdi 
Kğs^gîl'in şikayeti üzerine yargılanmağa 

tbaşlgndı. Öğretmenlerin yargılanmasında 
müfeftiş rgpoti'drıhğ dayanarak İfadeler) alı -: 

. naHKüçük öğrenciler nriahkemeye çıkarak -j 
hakime de ifade verdiler. Haberi Sayfa 3'te ]

TMDdö olağanüstü G&nel Kurul ygp&yor • ' p

Orhan Bulut istifa etti *
Mimarlar Odası Gemlik 
^ehisilcillği’öihan Bulut 
ıgörevinden istifa etti. 
Orhan BulutA.yçnetlmde 
ortaya çıkan bazı olum
suzluklar nedeniyle 
görevini yapamadığını 
ve yararlı hizmet 
.Veremediğini söyleyerek 
iştifa etti.
:Bulut'un istifası üzerine

Yönetim Kurulunda bulu-j 
nan dört üyenin de istifcf 
ettiği öğrenildi.
Mimarlar Odası Bursa’ 
Şubesi Orhan Bulut'uri ve 
a r k'a d a ş I a r.î n ı n| 
olağanüstü kurull i 
toplanasıya kadar ı 
görevlerini sürdürmelerin» 
istedi.

Haberi sayfa 3'de

A= 473.960 TL
N= 21 Yıl
F= 676.495.412.538 TL
T= ?

SİHİRLİ FORMÜL 
HERKES BİLSE.....



KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ 

" KE-EN-LEM-YEKUN"

10 Temmuz'da, bilmem kaçıncı kez 
takke düştü, kel göründü. Bugünkü 
sosyal demokrat veya demokratik sol 
partilerin vatandaş katında saygınlığının 
olmadığı ya da kalmadığı bir kez daha 
ortaya çıktı.

Anamuhalefet ANAP'ın, yeterliliği 
konusunda uyanan ikircimleri söz, tutum 
ve davranışlarıyla sürekli beslemekte 
olan genel başkanı bile,»10 
Temmuz'daki tablo karşısında SHP, DSP 
ve CHP'yi "küsürat partileri" diye nite- 
lendirimeye başladı. Ve galiba, sayın 
Yılmaz'ın ender "doğru" tanılarından 
biridir bul

İşin ilginç yanı, Karayalçın dışında 
öteki sol(l) liderler hala uğranılan 
"hezimet"e kılıf bulma sevdasında 
görünüyorlar. Bugünkü koşullar altında, 
Sayın Ecevit'in 1980 darbesinden sonra 
yargılanarak hapse mahkum edilmesine 
neden olan, o ünlü "tek kanatlı kuş" 
benzetmesi, günümüzde i|k genel 
seçimde gerçekleşecek gibi. 
Kaçınılmaz bir son bu. Öyle görünüyor 
ki, bu gidişle "küsürat partileri"nin yüzde 
10 barajını aşarak parlementoya temsil 
ci sokabilmeleri bir ham hayal...

"Peki ne yapmak lazım?"
İşte,uzun zamandan beri aydın sol 

ve demokrat çevrelerde yanıtı aranan 
soru bu. Türkiye'de "demokrasi" adı ver
ilen sistemin gerçekten Batı normlarına 
uygun bir nitelik kazanması için, sol 
kanadın işler hale getirilmesi bir zorunlu
luk. “İşler hale getirilmesi" diyorum, 
çünkü bugün parlamentoda iktidar 
veya muhalefette bulunan ve kendileri
ni "sol" olarak nitelendiren üç siyasal 
parti, tam anlamıyla işlevsiz.

İktidardaki, her geçen gun biraz 
daha sol kimliğini yitiriyor. Varlığını.adeta 
koalisyon ortaklığına "mecbur" , bir 
görünüm sunuyor. Üstelik parti bütün
lüğü de yok; sanki bir kanadıyla "iktidar”, 
bir kanadıyla da "muhalefet". İktidar 
kanadının onay verdiği "özelleştirme" ye, 
bir bakıyorsunuz muhalefet kanadı 
Anayasa Mehkemesi'ne başvuru yolunu 
açarak taş koymuş! Ya da Çiller'in mal
varlığı tartışmasında, adeta üçe 
bölünüyor; üç ayrı grup, üç ayrı parti 
gibi görüş belirtiyor ve üç ayrı parti gibi 
oy kullanıyorl Şaşırıyorsunuz! Parti sanki 
"bakanlar ve yandaşlan", "bakanlık 
bekleyenler" ve "bu yolun çıkmaz 
olduğuna inananlarla bakanljk umudu 
olmayanlar ittifakı" halinde ayrışmış I Bir

gün önçe partinin en üst yönetim kurulu 
MYK, ANAP'ın önergesini destekleme 
kararı alıyor, ertesi günü kürsüye çıkan 
genel başkan "red" edilmesini, rica edi
yor! (Ben hiçbir yazımda, ünlem işaretini 
böylesine sırt sırta kullanmamıştım, SHP . 
bunu da yaptırdı bana!)

Peki CHP? Hani mahalle kahvesinde 
dertli komşunun dediği gibi : "Boşver 
alla,sen, ne sen sor, ne ben söyleye
yim!"

Ya DSP? Bana öyle geliyor ki, bu pdrti 
artık "solda birlik'' platformunun dışında 
tutulmalı ve Ecevit'e yönelik, umutlar 
beslemekten bir an önce vazgeçilmer 
lidir. Bir kez DSP, sosyolojik anlamda bir 
"siyasal parti" olmaktan her geçen gun 
biraz daha uzaklaşıyor. Varlığı, liderinin 
"yaşam"ına endeksli! Oy tabanının 
önemli bölümünü, SHP ve CHP'de ışık 
görmeyen sosyal demokrat seçmenle, 
klasik hayranlarının oluşturduğu bu parti, 
esasen sağlam bir örgüt yapısına kavuş-- 
turulamadığı -daha doğrusu buna izin 
verilmediği-için; liderinden sonra yok 
olup gitmeye mahkum!

Bu tablo karşısında, çıkarları düzenle 
çelişen seçmen ne yapsın? Düzenle 
bütünleşen SHP'ye mi, hizip görüntüsün
den drınamayan CHP'ye mi, yoksa git 
gide daha "sağ" ve "şoven" politikalar 
üretmeye başlayan DSP'ye mi ?

Çıkarları düzenle çelişen seçmen 
kitlesinin gidebileceği tek adres kalıyor: 
Refah Partisi...

. Evet, şimdi bi.r kez daha baştan 
soralım: "Peki ne yapmak lazım?"

Atatürk'ün söylemiyle, "vaziyet ve 
manzara-i umumiye'1 böyle öld .ir ı 1 
göre, yapılması g-^-e'ı galiba- yar | 
olanı "ke-en-lem-yekün" sayarak |her 
şeye sil baştan başlamak

Şimdi genç okurlarım "Bu ke-en-lem 
yekün’da ne demek?" diye soracak
lardır. OsmanlIca da kullanılan bir arqp- 
ca belirteç bu, "sanki yokmuş, hiç yok
muş gibi, hiç olmamış gibi" anlamlarını 
taşıyor.

Yani demek istiyorum ki dostlarım: 
Tek kanatlı kuş "uçamayacağına", tek 
bacaklı insdn "yüruyemeyeceğine", 
parlamentosunda sol partileri olmayan 
bir demokrasi de "İşleyemeyeceğine" 
göre -galiba- yapılması gerekön en 
doğnu şey, kendilerini "sol" gösteren bu 
partilerin hepsini "ke-en-lem-yekün" 
saymak!

Ne dersiniz?..

Devlet Hastanesinde muayeneler rahatlayacak

Ek Poliklinik Ağustos'ta açılacak
Gemlik Devlet

Hastanesinde yapımın 
1993 yılı Mart ayında 
başlanan Ek Poliklinik 
binası Ağustos ayında 
hizmete girecek.

Hastane Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği 
Başkanı Mehmet Turgut, 
derneğin kendi imkan
larıyla yaptırılmaya 
başlanan ek poliklinik 
binasının tamamlandığını

belirterek, çevre düzen
leme ve iç dekorasyonun 
tamamlanmasından 
sonra açılışa hazır hale 
geleceğini söyledi. Ek 
poliklinik' binasının 
muhtemelen Ağustos 
ayında hizmete gireceğini 
bildiren Turgut, 206 
metrekare alana yapılan 
4 katlı 20 odalı binönın 
bugünkü şartlarındd* 3.5 
milyar liraya mal olduğunu 
söyledi.

Devlet Hastanesi 
Başhekimi Vedat Ökter'de 
yaptığı açıklamada, ek 
poliklinik binasının biti
minde idari kısmın ve 
poliniklerin yeni binaya 
aktarılacağını ifade 
ederek, mevcut 50 yataklı 
hastanenin de 100 yataklı, 
hastane statüsüne kavuş
turulacağını vurguladı.

M GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1020
Fiyatı :5.000 TL.

i Sahibi 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
: ______

BALIK 
FİYALARI
EL YAKIYOR

T Nisanda başlayan 
ve 1 Eylül'de sona ere
cek olan avlanma 
yasakları.nedeniyle, gun 
geçtikçe sayıları azalan ■ 
balıkların fiyatları da git
tikçe yükseliyor.

Gemlik Balıkhali'nde 
hemen hemen tum 
balıklardan az miktarda 
olmasına rağmen bulun
ması dikkat çekerken, 
fiyatları da oldukça el 
yakmaya devam edi
yor. Gemlik Balıkhali'nde 
ki Mert Balıkçılık sahibi 
Osman 
Sevgel,"Gemlik'e her 
balık geliyor ama 
avlanma yasakları 
nedeniyle az miktarda 
geliyor. Üstelik bu balık
ların Marmara ya da 
Karadeniz'den değil de 
ege'den gelmesi fiyat
larını önemli oranda 
etkiliyor." dedi.

Gemlik Balıkhali'nde 
satılan balıkların en ucu
zları kilosu 40 bin liradan 
satılan İstavrit, 50.bin 
liradan satılan Hamsi, 
Sardalye ve Zargana,80 
bin liradan satılan Kolyoz 
olurken, Karidez 150, Dil 
200, Kofana, Karagöz, 
Çupra 300, Çinekop 
350, Barbunya ve Levrek 
400 bin liradan satılıyor.

Arıcı, Karakol Komutanıpldu.

İlçe
Jandarma 
Komutanlığına 
Çoşkun Bayer 
atandı.
Gemlik İlçe Jandarma 

Komutanı Yüzbaşı Mehmet 
Aydın'ın Şırnak'a atan
masından-sonra, bu 
göreve Tunceli, Pülümür 
ilçesinden jandarma 
Yüzbaşı Çoşkun Bayer'in 
atandığı öğrenildi.
Öte yandan ilçe Jandarma 
Bölük Komutanlığına bir 
süredir vekalet eden Kd. 
Başçavuş A. Kadir Arıcı da 
Gemlik Jandarma 
Karakol Komutanlığına 

getirildi.

Memurlarda 
Emeklilik _ 
Şoku

Etibank, TEK, PTT,- 
Sümerbank, gibi Kit'lerin 
Bursa Bölğe 
Müdürlüklerinde çalışan 
binlerce memuru kap
sayan re'sen emeklilik 
uygulaması, birçok 
kuruluşta üst düzey 
yöneticilerinde emekli 
edilmesine yol açacak.
Hükümetin, 3987 Sayılı 

Özelleştirme Yetki 
Yasası'na dayanarak, 7 
Temmuz tarihinde 
çıkardığı "Zorunlu 
emeklilik" kararname
siyle öncelikli olarak 
özelleştirilecek. KIT'lerde 
çalışan binlerce memu
run emekli edilmesi bek
leniyor.

EYLEM ÇAĞRISI

Eğit-Sen Gemlik ilçe Temsilciliğinde düzenlenen 11 
toplantıda, 20 Temmuzda tüm ülke genelinde Kamu 
Çalışanları Platformu ve Türk-İş tarafından düzen - I II 
lenecek eyleme destek verildiği belirtilerek, tüm 
memur, işçi, dgrgelirli insanlarında eyleme destek ver- I 
mesi gerektiğini vurguladı

Eğit-Sen ilçe lokalinde geçtiğimiz perşembe 
düzenlenen toplantıda konuşan Şube Başkanı 
Abdu|lah Çelik, siyasal iktidarı oluşturan partilerin 
verdikleri sözleri tutmadığını öne sürerek, 'Yolsuzlukların I 
hesabını soracağız dediler sormadıkları gibi kendileri 
İLKSAN-İSKİ-ASKİ gibi yolsuzluklara battılar.Demokrasi 
vaadleri yerine İller Yasası Anti Terör Yasası gibi 12 
Eylül döneminde dahi çıkarılamayan yasaların hazır
lığına girdiler. Enflasyona ezdirmeyeceklerini dar 
gelirlileri enflasyona ezdirdiler. Yüzde 130 enflasyona I 
karşı yüzde 54 maaş artışına o da taksit taksit yapma - I 
mak için polemiklere girdiler. Ülke batıyor diye ezilen 
kesimlerden tekrar tekrar fedakarlık istediler. Hem de 
utanmadan istikrar paketi adı altında zam zulüm 
paketi hazırladılar decn

Ülkemi bu dur >a gelmesinde sorumlunun 
kendileri olmodıg- i su an Egit-Sen Şube Başkanı 
Abdullah Çelik, v- gi n ı. madıklarını, bankalardan ■ 
trilyonlarca kredi alarak, batırmadıklarını, hayali ihra- • 
cat yapıp, teşvik alarak devleti soymadıklarını söyledi.

Abdullah Çelik, “Öyleyse niçin bu durumun 
faturasını biz ödüyoruz.Niçin yeni zenginler ser
mayelerini daha da artırsın diye bizlerden fedakarlık 
bekleniyor.Memurların maaşlarını bir gecede yarıya 
indirenler, bir yıl önceye göre satın alma gücünü 
yüzde 62 geriletenler memurun işçinin dar gelirlinin 
sofrasındaki bir kaç lokmaya göz dikenler, ceplerinde 
çifte pasaport taşıyorlar.Çocuklarını Amerika'da oku- 
tuyorlar.İsviçre bankaları nda paraları Amerika'da şir
ketleri var. Ama bizim ülkemizden başka gidecek 
yerimiz yok. Onun için ülkemizi ilgilendiren sorunlara 
sahip çıkmalıyız. Bu kötü gidişe dur demek için Kamu 
çalışanları platformu ve Türk iş tarafından 20 
Temmuz'da tüm ülke genelinde yapılacak Genel- 
Eylem'i destekliyoruz. Tüm memur işçi dargelirli insan
ları genel eyleme destek vermeye çağırıyoruz. 
Örgütlü sivil toplum yaratılmadan sorunların kolay 
kolay çözümlenmeyeceğinin bilincindeyiz" diye 
konuştu.

a

Havuzlu kiralık ve satılık “I
dair eler, 

Satılık 50 m 2 dükkan. 
Tel: 513 17 97

Rahmi BABA Restaurant'ın 
Güzel ortamında her akşam 

piyanist 
cEc^D(EtI^ 

eşliğinde nefis meze sıcak 
menüleriyle ve uygun fiyatlarıyla..

Jfişan, ‘Düğün, Sünnet 
cemiyetleriniz için 

rezervasyonlarnızbelçliıjoruz.

HİZMETTE R



TEKEL'in günlük hasılatını Ziraat 
Bankasına yatırmaya gelen işçi elindeki 
para dolu çantayı kapmak isteyenleri, 
son anda, farkedince 1.5 milyar lirayı 
kurtardı.

Olay geçtiğimiz hafta saat 15.30 
sıralarında TEKEL'in günlük hasılat 
tutarını alarak bir çantayla istiklal 
Caddesi'ndeki Ziraat Bankası Şubesine 
getiren Veli Yalçın adlı TEKEL işçisini 
takip eden 18-19 yaşlarında, 1.70 
boyunda esmer bıyıklı gür saçlı kap
kaççı, Veli Yalçın bankaya girmek 
üzereyken omzuna darbe vurarak çan
tayı alıp kaçmak istedi. Ydlçın'ın son 
anda durumu farkedip çantaya dört 
elle sarılması sonucu kaçmaya çalışan 
kapkaççı caddede insanlara çarpınca 
Yalçın tarafından yakalandı. Bir süre 
boğuşan Yalçın ve kapkaççı paraların 
yere dağılması üzerine ayrıldılar. 
Fırsattan istifade eden kimliği belirsiz 
kapkaççı olayı seyredenlerin şaşkın 
bakışları arasında kaçarak kayıplara

karıştı.
Veli Yalçın adlı TEKEL işçisi, her gün 

günlük hasılatın Ziraat Bankası'na 
yatırıldığını belirterek, mutemetin bir işi 
çıkınca paraları kendisinin getirdiğini 
söyledi. Yalçın olayı şöyle anlattı. "Ben 
tam bankaya girerken biri gelip bana 
hızla çarptı ve çantaya sarıldı. Ben 
sendelememe rağmen düşmeyince 
kaçmaya başladı. Bu sırada bankanın 
20 metre ilerisindeki 2 kişide kapkaççı 
ile birlikte koşmaya başladı. Ancak 
kapkaççı telaşa kapılıp vatandaşlara 
çarpınca ben yakaladım ve yumrukla
maya başladım. Ancak çanta elimden 
düşüp paralar yayılınca kapkaççı elim
den kurtuldu. Çevredekilerden yardım 
istedim ancak kimse yardım etmedi. 
Allahtan paraları kurtardım yoksa 
yanardım" dedi.

Olaya el koyan Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, Veli Yalçı'ın ifadeleri 
doğrultusunda kaçan kapkaççıyı ara
maya devam ediyorlar.

Yeniköy dönemeci ölüm saçmaya devam ediyor.

Kurtul köyü yakınlarındaki 
kazadal 3 kişi öldü

Bursa Gemlik Karayolu Kurtul Köyü 
Mevkii'nde meydana gelen kazada 3 
kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de ağır 
yaralandı.

Saat 23.00 sıralarında meydana 
gelen kazada Yerliyurt petrol istas
yonundan benzin aldıktan sonra yola 
çıkan Mehmet Gücenmez in(35) kul
landığı 16 ZR 854 plakalı kamyon. Bursa 
istikametinden gelmekte olan Ali Rıza 
Arı'nıh(34) kullandığı 14 ER 777 plakalı 
Mazda marka özel otomobille çarpıştı. 
Kasada özel otoda bulunan Ali Rıza 
Ari'nin yanı sıra İnegöl İsaören köyün - 
den Nazife Şen ve İsmet Şen hayatını 
kaybederken, Ayten Arı(30) ve kızları 
Sürmeye Arı(8) ağır yaralanarak Bursa 
Devlet Hastanesine sevk edildiler.

Kazadan yara almadan kurtulan 
kamyon şoförü Mehmet Gücenmez 
Gemlik Jandarması tarafından gözaltı
na alınırken, Gemlik'te mütahitlik 
yapan ve aynı zamanda ANAP'tan İl 
Genel Meclisi adayı. olar' on secimde 
kaybeden Alı Rıza yak
laşık -6 ay önce taşınan İnegöl'ün 
İsaören köyünden olan yakınlan Nazife 
ve İsmet Şen ile birlikte bu köye giden 
eşi Ayten Arı ve Sürmeye Ari’yi.almak 
için Gemlik'ten bu köye gittiği ve 
dönüşte feci kazayı yaptığı öğrenildi.

Bu arada eşi Ayten Ari'nin İsaören 
köyünde bir kaza sonucu ayağını kırdığı 
bu yüzden eşi Ali Rıza Ari'yi köye 
çağırdığı öğrenildi.

TMO de Genel Kurut 

Başkanı 
Orhan Bulut 
istifa etti.

Mimarlar Odası 
Gemlik Temsilciliği 
Orhan Bülut, görevin
den istifa etti. 
Gazetemize açıkla
ma yapan Gemlik MO 
Temsilcisi Orhan Bulut, 
yönetimde baş 
gösteren bazı olumsuz 
luklar nedeniyle yararlı 
hizmet yapamaya
cağını belirterek istifa 
ettiğini söyledi, 

Bulut'un istifası üze
rine Yönetim 
Kurulunda bulunan bir 
asil ve dört üyenin de 
görevlerini bırakması 
üzerine, Mimarlar 
Odası Bursa Şubesi, 
Orhan Bulut'u ve eski 
yöneteciarkadaşlarını 

■ olağanüstü geneli 
kurul toplanasıya 
kadar görevlerini 
sürdürmelerini istedi.

Gemlik Mimarlar 
Odası, 6 Ağustos 
Pazar günü saat 
14.00'de temsilcilik 
merkezinde seçimli 
genel kurul yapacak.

Bir CHP'linin Düşündürdükleri

Evlerinde özel ders veren öğretmenler yargılandı

Küçük tanıklarmahkemeye çıktılar
6 ay önce gelen 

müfettişlerin yaptığı 
araştırmalar soncu, para 
karşılığı öğrencilere ders 
verdiği öne sürülen Ahmet 
Bulut, Talia Doğan, İsmail 
Taşkın ve Ayşen Taşkın 
adlı öğretmenlerle, 
Gemlik Şükrü Şenol 
İlköğretim, Gazi İlköğretim, 
11 Eylül ve Atatürk İlkokulu 
öğrencileri mahkemeye 
çıkarıldılar.

Gemlik Özel Köseoğlu 
Lisesi sahibi Mehdi 
Köseoğlu tarafından "Bazı 
öğretmenlerin para 
karşılığı İlkokul 4 ve 5 nci 
sınıf öğrencilerine ders 
verdiği" şeklinde şikayet 
sonucu saptanan 13 
ilkokul öğrencisi ile öğret

men, geçtğimiz hafta 
mahkemeye çıkarıldılar.

Mahkemede ifadeleri 
alınan emekli öğretmen 
Ahmet Bulut, Talia Doğan, 
İsmail Taşkın ve Ayşen 
Taşkın para karşılığı ders 
vermediklerini, öğrencileri 
tanıdıklarını, Anadolu 
Liselerine hazırlık amacıy
la onlara yardımcı olduk
larını söylediler.

İfadeleri alınan ilkokul 
öğrencilerinin müfettişlere 
verdiği ifadelerle 
mahkemedeki! 
ifadelerinin birbirini tutma
ması dikkat çekti. Daha 
önceki İfadelerinde para 
karşılığı ders aldıklarını 
bildiren öğrenciler 
mahkemede müfettişlerin

hazırladığı metinleri oku
madıklarını ya da tehdit 
edilerek bu ifadeleri imza
lamak zorunda kaldık
larını söyledi-ler. Bu arada 
şikayeti yapan Özel 
Kösedğlu Lisesi sahibi 
Mehdi Köseoğlu'da 2918 
sayılı kununa istinaden 
şikayet yaptığını bel - 
rterek, "Benim hiç bir art 
niyetim yoktu. 2918 sayılı 
kanuna göre öğretmen
lerin para karşılığı ders 
vermeleri yasak. Buna 
karşın bu arkadaşlarımız 
yıllardır herkesin gözü 
önünde ücret alarak ders 
veriyorlar. Yani ticari iş 
yapıyorlar. Onlar da 
yasalara uysunlar "dedi.

Mehmet Akış’ın 
resim ve şiir £ 
sergisi açıldı.

Gemlikli amatör 
ressam ve şair Mehmet 
Akış'ın açtığı resim ve şiir 
sergisi geçtiğimiz hafta 
açıldı.

Belediye Sergi 
Salonu'nda gösterime 
açılan sergide çoğun
luğu Gemlik ve 
çevresinin manzara re
simlerinden oluşan 25 
adet pastel resim ile aşk, 
sevgi yurt sevgisini anla
tan 94 adet şiir 
yeraldı.Karabük Demir 
Çelik Fabrikası'ndan 
..emekli olan amatör 
ressam ve şair Mehmet 
Akış uzun yıllardır emek 
verdiği resim ve şiirlerini 
sergilemenin gururunu 
yaşadığını belirterek, 
Gemliklilerin gösterdiği 
ilgiden de memnun 
kaldığını söyledi. Akış, 
hayatının ilk sergisi olan 
bu sergiden sonra, ilerki 
yıllarda yeni sergiler 
daha açabileceğini 
söyledi.

Sergi 22 Temmuz'a 
kadar açık kalacak.

Çenter

Baytaş Bitardo Şatonu
* Açıldı. Uğradınız mı?

İstiklal Cad. ftkbanh aralığı-OEMLİK

FİKRET 0T0 
ELEKTRİK

Yeni düzenleme
mizle oto elektrik, 
akü yedek parça 
servisi ile hizme
tinizdeyiz

Tel: 513 1001
İstiklal Cd.l'Nolu aralık 

GEMLİK

Geçtiğimiz hafta, yılların CHP'lisi değerli bir 
büyüğüm ile Sol'un bugünkü durumu ve birleşme; 
üzerine uzun uzun konuştuk. Konuşma sonunda/ 
ortaya gerçekten ilginç tablolar çıktı. Ben de bunları1 
sîzlere aktarmak istedim.

Öncelikle, Sosyal Demokrasi halkın ellerinde' 
yücelen bir meşale iken, nasıl olduda bu durumlara 
düştü? CHP'li büyüğüm bunu bu bir liderin yıllar 
önce söylediği ünlü bir söz ile açıkladı "O meşaleyi 
halkın değil, ancak kendilerinin taşıyabileçeğine 
inananlar, halkın bin yıl gerisinde kaldıklarını 
farkedemediler.l"

Gerçekten çok doğru ama düşündürücü.
Düşündürücü olan, bu ünlü sözü söyleyen liderin 

bugün sol partilerden birinin başında bulunması ve 
meşaleyi tek başına kendinin taşımaya çalışması, 
üstelik ışığının giderek azalmasını göre göre...

Peki tek sorun liderlerde mi ?
Bu günlerce, aylarca tartışılır. Ama bir gerçek 

var. O da bazı liderlerin, yapmaya çalıştığının tam 
anlaşılamaması. Nasıl mı ?

SHP'de bir Erdal İnönü en güçlü olduğu dönemde 
kendi .isteği ile koltuğu bırakınca ne yapmaya 
çalıştığı anlaşıldı .ama, yanlış anlaşıldı. İstanbul'da 
Zülfü Livaneli olayının sonuçlarını ise görmezlikten 
geldiler.

Bugün gelinen noktada Sosyal Demokratlar yeni 
liderini bekliyor. Çoşkuyla kuçaklayıp, Sol'u yüzde 20' 
lerden 40lara ve 50lere çıkarmak için tek şart var. O 
da "Sütten çıkmış kaşık gibi ak, bir lider."

Peki öyle bir lider yokmu mutlaka vardır, hem de 
bir değil bir kaç tane vardır ama ne yapıyorlar?... 
Kafanız karıştı değil mi ?

Benim de kafam karıştı ama kabahat bizde değil 
tabii ki.

Demokratik Solcuların da. Sosyal Demokratların 
da, bazı medya kuruluşlarının da en çok merak 
ettiği bir konu var. Bu konunun cevabını alırsak, 
kafamızın katışıklığı biraz olsun hafifler belki.

Merak ediyen konu şu, "Soldaki bir partinin kariz- 
matik lideri'nin sol ile mi? Yoksa, sağ ile mi mücadele 
etmekte olduğu."

Her neyse, bizim solcularımız hala .birbirini yiye 
dursun.

ANAYOL formülleri uygulamaya konuldu. RP ve 
MHP'nin çıkarları haklı olarak her zaman solun ve sol
cuların üstünde.

Şimdi Nami Çağan, Aydın Güven Gürkan, 
Cevdet Selvi ve İsmail Cem tarafından bir hareket 
başlatıldı. Tutar mı, tutmaz mı? Bilinmez, ama solun 
birbiriyle kavgası var oldukça tutmaz.

Artık bu saçmalıklara son vermeli.
İlkeler aynı, program aynı, çalışma sistemi aynı, 

hedef aynı isimler değişik. Ha sosyal demokrat, ha., 
demokratik sol, ben fark göremiyorum. Ya siz?'

CHP'li büyüğüme tekrar sordum. Dünyada tır
manışa geçen sosyal demokrasinin ülkemizde 
verdiği üzücü görüntü nedir?

"Asla bir iflasın, bir bitişin işareti değildir. Bu olayı 
böyle algılamamak lazım." diye cevapladı.

İflas değil, bitiş değil peki ne?
"Bir geçiş dönemi. Gereken dersler alınacak."
Herşey tamamsa ne bekleniyor. İlle de ders 

almak mı gerek. Ya da ne eksik?
"Kıble eksik. Kıble belli olsa, cemaat namazı kıl

mağa hazır. İmam adaylarının çokluğu hiç önemli 
değil.

"İlkelerinden ödün vermeyen günümüz şartların
da bile fikirlerinden sapmayan CHP'li büyüğümün 
dikkat çektiği konular, sîzlerin dikkatini çekiyorum, 
sayın sosyal demokrat ve demokratik solcular.Ne 
dersiniz?

Cumhuriyet Gazetesinden Ahmet Taner Kışlalı'nın 
bir Çin Atasözüne dayanarak söylediği gibi, "Kedinin 
siyah veya beyaz olması farketmez. Önemli olan 
fare yakalamasıdır."

İnşallah fareler bitmeden, kedi olabilirsiniz.
Bir- de yazımı tamamlamadan şunu söylemek 

istiyorum. Geçtiğimiz hafta bu köşeden SHP İlçe' 
Başkanı Sayın Mehmet Parlak, DSP İlçe 
BaşkanıSayın Vedat Emek ve CHP İlçe Başkan Sayın 
İbrahim Ayvat'a seslenerek, 11 İlk. hamleyi sizden bek
liyoruz." demiştim.

Hala bir ses çıkmadı.
Ben ve tabandaki sosyal demokrat ve 

demokratik solcular, sîzlerden birleşme konusunda 
atılım bekliyor.

Olmaz mı?...



19 Temmuz 1994 Salı

REKORBnJGSAŞ'IN GemlikSpor'da T ransfer
TBMM de kabul edilen 6183 sayılı yasanın 107. maddesine göre 50 milyon liradan 
daha çok vergi borcu olan mükelleflerin adları Vergi Dairesine asılarak duyuruldu 

Kamuoyunda Vergi Yüzsüzleri diye ad yapan vergi borcu bulunan mükelleflerin 
başında 40 milyar 956 milyon 263 lira ile Gemlik Gübre A.Ş. geliyor.Bunu 28.883.575 
.000 lira İle Sunğipek Fabrikası izliyor.Üçüncülüğü 5 milyar 280 milyon lira ile 
Uzunkaya Kom. Şti. takip ediyor.

Adnan Acarlı 
Bedri AKBAL 
Işın AKBAL 
Alemdar Paz.Ltd. Şti 
Turgay A rol 
Necati Aşkın 
Müfedal Aşkın 
Müfedal-Necatı Aşkın 
Mahmut Ay 
San Aydın 
Soner Aygen 
ibraim Bayoğlu 
Sabit Bayoğlu 
Ergüven Bayram 
Bereket Köylü Zey.Ltd.Şti 
Mehmet Bilgin 
Borusan Tüketim Koo. 
Erhan Camcı 
Mustafa Camgöz 
Kadri Can 
Bekir Çakır 
Uygur Çam 
Faik Dağdelen 
Ersin Danış 
Yaşabey Danış 
Zeki Danış 
Osman Demirkapı 
Osman A. Demirbaş 
Yaşar Dil 
Ali DUR 
Yusuf Ekşi 
Zeyyat Emek 
Erenoğlu A.Ş. 
Ersin Erenoğlu 
Aptulrahman Erdem- 
Sadettin Güleç 
Hüsnü Erdem 
Kahraman Erdem 
Kemal Erkul 
Orhan Ertuğrül 
İbrahim Fazlıoğlu 
Şeref Gedik 
Gemlik Gıda san. Ltd. 
Gemlik Gübre San. A.Ş. 
Tansel Gerçek 
Ahmet Girgin 
Gözde Unlu Mam. Ltd. 
Mustafa Güdek 
Buruhan Güler • 
Erol Güler 
Yüksel Gülmez 
Haşan Gündoğan 
Haşan Gündoğan-Ahmet

83.150.000-
115.000.000-
158.000.000-
294.751.000-
50.968.000-

369.981.000-
328.439.000-
757.428.000-

70.560.000-
115.400.000-
62.900.000-
62.205.000-

110.894.000-
123.826.000-
148.615.000-
165.531.000-
125.155.000-
56.913.000-
90.252.000-
60.434.000-

526.800.000-
69.880.000-
58.885.000-
131.338.000-
66.545.000-
200.140.000-
61.515.000-
97.285.000-
84.171.000-
74.562.000-
83.659.000-

184.833.000-
380.901.000-
192.633.000-

79.700.000-
87.270.000-

169.695.000-
365.565.000-

94.791.000-
53.227.000-

103.485.000-
86.428.000-

40.965.263.000-
89.264.000-

265.632.000-
334.996.000-

70.615.000-
66.233.000-
93.923.000-

234.391.000-
60.528.000-

Nurettin Reçberoğlu 87.943.000-
İshak Salihoğlu 
Ünal Sarışen 
Hilmi Selçuk 
Fuat Selman 
Mustafa Sert 
Erkan Sevim 
Haşan Sevim.

115.306.000-
332.000.000-
87.689.000-

120.681.000-
82.064.000-
50.686.000-
58.854.000 -

Sümer Holding Sunğipek Fâb.

Sedat Torun
Temel Tüzmen
Ahmet Uslu

28.883.575.000-
52.600.000-

706.905.000-
90.044.000-

A.Uslu-H. Gündoğan71.082.000- 
Uzunkaya Kom.Şti. 5.280.006.000 
Alaattin Uzunkaya 1.895.588.000
Cafer Uzunkaya 359.815.000-
Nebahat Uzunkaya795.020.000-
Adem Uzunlar 
Faruk Uzunlar 
Uzunlar Koli. Şti. 
İbrahim Üre 
Hüseyin Üre 
Süleyman Vergili 
Yasin Yamantepe 
Yavuzlar Et San. 
Halil Yıldırım 
Cemal Yılmaz 
Kemal Yiğit 
Mustafa Yurtsever

120.996.000-
80.268.000- •

120.840.000-
301884.000-
208.674.000-
242.242.000-
126.160.000-
219.265.000-
65.645.000-
54,343.000-
72.583.000-

234.494.000-
TOPLAM: 96.781.854.000-TL.

Gemlik

KÖRFEZ
Gazetesine 
vereceğiniz ilan ve 
reklamlar 
kazandırır

Bir telefon yeterli

513 1797
Gazhane Cd. 51/A

Gemlik

Bursa 1 nci Amatör Kümede 3 
yıldır şampiyonluğu son maçta kap
tıran Gemlikspor, bu yıl elini sıkı 
tutuyor.

1994-1995 futbol sezonunda 
şampi-yonluğu kaptır mak 

/işemediklerini ve rahat şampiyon- 
Tuk alarak 3 ncü ligi hedeflediklerini 
belirten Gemlikspor Kulubü Genel 
Kaptanı Turgut Akcan, bu yıl 
paraya acımadıklarını bildirerek, ilk 
onbirde direk olarak oynayacak 4 
futbolcu aldıklarını ve şu anda 5 
futbolcu ile daha görüştüklerini
bunlardan da 3'ünü alıp 
kapatacaklarını söyledi.

Genel Kaptan Turgut 
Antrenör Mustafa Sıra'yla

Sınırtaş tavla 
turnuvaları 
başladı

Gemlik 
SınırtaşSitesinde 
yapılan geleneksel 
tavla turnuvaları 
başladı.
Deniz mevsiminin 
başlamasıylaŞınırtaş 
sitesinde toplanan 
yazlıkçılar arasında 
düzenlenen geleneksel 
"Sınırtaş sitesi T avla 
karşılaşmaları" bu yıl - 
daheyecanla izleniyor. 
Geçmiş yıların Site 
şampiyonu olan 
Necdet Hocanın 
çıkardığı karşılaşmalar
dan sonra son olarak 
rakibi Aydın 
Akovalıgil'e 5-2 
yenilmesi ardından, 
eleme turlarına çıkma
ması ve turnuvayı 
boykot ederek 
karşılaşmalara çıkma - 
ması günün olayı oldu.

tranferi

Akcan, 
bir yıllık

daha mukavele imzaladıklarını öne 
sürerek, Emniyetspor'dan orta saha 
oyuncusu İlker, forvet Özer , 
Gürsuspor'dan forvet Şenol ve ı 
Merinosspor'dan orta saha oyun-1 
cusu Sinan'ı renklerine bağladıklarını 
söyledi. Genel Kaptan Akcan, bir' 
kaleci,,bir defans ve bir forvet oyun
cusu olarak transferi kapatacak-’ 
larını söyledi. Bu arada iç tarsferde 
de 8 futbolcuyla yeniden anlaştık
larını belirtti.

Genel Kaptan Turgut Akcan, dış 
transfere 400 milyon lira iç trasfere 
de 250 milyon lira saydıklarını 
belirterek, "Amaç kesin şampiyon
luk ve 3 ncü lig" diye konuştu.

KONGRE İLAN I
Millet Partisi İlçe Başkanlığından

Partimizin İlçe 4. Olağan kongresi 6 Ağustos 1994 
Cumartesi günü saat 14.00 de, çoğunluk sağlana 
madiği takdirde ikinci toplantı bir saat sonra Ahmet 
Dural Meydanı M.Erçek Pasajı üstü No:l deki Partimiz 
Merkezinde yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
Yönetim Kurulu

GÜNDEM
1. Açılış
2. Kongre başkanlık divanı seçimi
3. Saygı duruşu
4. İlçe Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5. İlçe Yönetim Kurulu faliyet raporu üzerinde 

görüşmeler
6. İlçe Yönetim Kurulunun ibrası
7. Seçimler için tasnif komisyonun seçimi
8. Seçimler:

a- İlçe Başkanı seçimi
b- İlçe Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin 

seçimi
c- İl kongresine gönderilecek delegelerin seçimi

9. Dilek ve temenniler
10. Kapanış.

Uslu-B.Kocadağ 
Halim Gürel
Güzel Nakliyat Ltd. Şti. 
Canefe Güner 
Has İnş. Ltd. Şti 
İleri Deniz Tic. Ltd. Şti. 
Şükrü Kamber 
Kaptan Mim. Müh. Ltd. 
Asım Karamahmutoğlu 
Meral Karaçay 
Ertan Karataş 
Ali Osman Kaya 
Süleyman Kayar 
Yüksel Kaynak 
İsmail Kemah 
İbrahim Kıraç 
Osman Kostak 
Mehmet Köse 
Mehdi Kösegil
Özel Köseoğlu Kurs ve 
Okul İş. Ltd. Şti.
Hülya Kula 
Fehmi Kulaber 
Bakiye Kurt 
Safi Kurtiş 
Mersan Mermer San. 
Mintaş Mimarlık A.Ş. 
Elif Dış Tic. Ltd. Şti. 
Hulisi Özaydın „ 
Ömer Özdemir 
Mehmet Ali Özgönül 
Mehmet Özgül 
Tacettln Özkan 
Ahmet parlak 
Osman Pir

111.834.000-
133.895.000-
256.030.000-
161.271.000-
86.000.000-

167.576.000-
875.049.000-

86.592.000-
69.052.000-
72.712.000-

149.275.000-
117.000.000-
92.047.000-

196.464.000-
87.808.000-
64.040.000-
9^.494.000-

161.036.000-
497.523.000-

1.357.962.000-
164.778.000-

'' 128.551.000-
120.868.000-
52.424.000-

123.515.000-
a 157.361.000-

97.332.000-
65.559.000-
51.091.000-

159.650.000-
58.372.000-
82.322.000-
63.392.000-
108.000.000-

IclAs ApArt OTEL

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

RPRRRTİF BHR

200 KİŞİLİK HAVUZ BAŞI 
TESİSİMİZ DÜĞÜN NİŞAN 

SÜNNET CEMİYETLERİNİZ 
İÇİN EMRİNİZDEDİR.

Büyük Kumla İskeli Mevkii
Tel: 538 46 63

TMMOB MİMARLAR ODASI 
GEMLİK TEMSİLCİLİĞİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNA ÇAĞRI

Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliğinin olağanüstü I 
Genel Kurul ve Temsilcilik seçimleri 6 Ağustos 1994 I 
günü saat 14.00 da Gürle İş Merkezi kat:2 No:95 deki I 
Temsilcilik Büromuzda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmazsa Genel Kurul ve seçimleri I 
7 Ağustos 1994 günü aynı adres ve saatte çoğunluk I 
aranmaksızın aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Divan Teşekkülü
3. Çalışma raporunun okunması ve değerlendirilmesi < 
4. Gelecek dönem çalışma raporunun görüşülmesi 
5. Dilek ve temenniler ’
6. Adayların tesbiti I
7. Seçimler
8. Kapanış



<MİL<TO*C

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

Rezervasyonlarımız başladı.
YER AYIRMADA ACELE EDİNİZ.

Tel.: 513 10 71
HükümetKonağıkarşısı/GEMLİK____



Askerlik Şubesi eski Başkanlarından emekli Hlbay 
Hanifi BHHHDIR ın eşi

HRFİZE BAHADIR

Düzeltme
Geçtiğimiz hafta 
gazetemizin 4. sayfasın
da yayınlanan Gemlik 
Mal Müdürlüğü İlanının 
16. sırasındaki tahmini 
bedel "74 milyon lira1'’ 
yerine "4 milyön lira" 
yazılmıştır.
İlanın son satırında 
bulunan "Postada mey
dana gelebilecek - 
gecikmeler kabul 
edilmez" yazısı ise çık
mamıştır.
İlgilenenlere 'düzelterek 
duyurulur.

Gemlik Körfez Gaz.
16 Temmuz 1994 Cumartesi günü vefat etmiştir.
17 Temmuz pazar günü Merkez Camii'nden 
kaldırılan cenazemize katılan telefon ve telgrafla 
blzlerin acılarını paylaşan evimize kadar geleh 
eş,dost ve din kardeşlerimize sonsuz teşekkürü bir 
borç biliriz

DÜZELTME

HİLESİ

Gemlik Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim merkezi 
Komutanlığına atadığı 
geçen sayımızdcMoelir- 
tilen Kıd. Alb.BilgJ 
Gün kent adı ya/lışlıkla 
Kıd, Alb. Osma/ildem 
yazılmıştır. / 
Düzeltir ozur emleriz.

ELEMAN ARANIYOR
Pek yakında faaliyete geçecek olan I 

mağazamızda çalıştırılmak üzere Gemlik'te | 
İkamet eden

1-MAĞAZA MÜDÜRÜ
Askerliğini yapmış,mağazacılık 

deneyimi olan, yüksek okul mezunu I 
2- REON GÖREVLİLERİ
Askerliğini yapmış, en az lise mezunül
3- BAYAN KASİER
Eh az lise mezunu, tercihen deneyimi 
elemanlar alınacaktır;

Adayların 32 Temmuz Cuma günü saat 
13.'15-13.30 arası bir adet fotoğraflarıyla bil 
İlkte Belediye Sarayı altındaki mağazamızda 
bulu nmala rı. rica' q|u hürlü

ÖZHAN 
SHOPPİNG ÇENTER I

ELEMAN ALINACAK

|GSM PROFİLO 

MOTOROLA 
İCEP TELEFONLARI?

UYGUN
ÖDEME KOŞULLARI

solAIcs-UbAşI oTomoTi/

İstiklal Cad. No. 26
M 5131175- 5137585 GEMLİK (M) MOTOROLA

MATBAACILIK'- REKLAMCILIK U»E ORGANI ZRSYON İŞLERÎ

VERGİ MÜKELLEFLERİ DEFTERDARLIKLA YAPTIĞIMIZ ANLAŞMA 
İLE FİRMAMIZDA HER TÜRLÜ FATURA- İRSALİYE-PERAKENDE
SATIŞ FİŞİ-GİDER MAKBUZU-SEVK İRSALİYESİ-BİLETADİSYON- 
GİRİŞ BİLETİ- YOLCU LİSTESİ AİRS ALİ YELİ EATURA-REÇETE- 
AMBAR TESLİM FİŞİ-YOLCU1 BİLETİ- ÖZEL MUA YENE 
REÇETELERİ-MÜSTAHSİL MAKBUZU-SERBEST MESLEK MAKBUZU

BASILMAKTADIR.
CİD - KAŞE- LASTİK MÜHÜR- ETİKET- AFİŞ- KİTAP- BROŞÜR
RENKLİ OFSET HER ÇEŞİT BASKI TCMİZ VE İTİNALI OLARAK
YAPILIR

Gazhane Cad. Beceren Apt. Altı .51/A tel. 513 17 97 Gemlik

Sürücü kursunda öğretmenlik 
yapacak lise mezunu 5 yıllık 

ehliyeti olan eleman alınacaktır.
G. Sınıfı olanlar tercih edilir.

Müraacat: Sonay Sürücü Kursu 

Tel : 513 02 52 Gemlik

SATILIK ARSALAR
Osmaniye Mahallesinde 229 m2 2 parsel I I 

imarlı, Orhangazi caddesi çevre yolunda I 
4 parsel 540 m2 arsglar uygun fiyatlarla I 
acele satıktır.

Müracaat : Tel. 513 01 26 Gemlik

________________

Kumla da Satılık Garaj
KüÇük Kumla Orman Kampı önünde 
An inşaat Altında bulunan 2 adet kapalı I 
garj yeri acele satılıktır.

Müracaat: Atatürk Kordonu Öğretmenleri 
Lokaliyanı GEDO Cafe GEMLİK . j

ATAMER 
TURİSTİKTESİSLERij 

DÜĞÜNzNİŞANz SÜNNET, ÖZEL j 
GÜNLERİNİZ İÇİN 

MÜSTESNA BİR ORTAM
İtinalı servis

Güvenli hizmet
Piyanist Şantör ÖZCAN ve ERSE!

Udi HAMZA
Rezervasyon: 513 45 93-94
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HAFTALIK SİYASİ GAZETE

>
<J)ü0ün, Ç^işan, günnel . . r tn

zengin çeşitlerimizi
ve Jıyatfarımızı görmeden karar vermediniz,

BİZİ AUITLAKA ARAYINIZ.
Körfez OFSET

MATBAACILIK - YAYINCILIK - TANITIM
Gazhane Cd. Beceren Apt. altı GEMLİK 

(Fikret Otoelektrlk yanı) TEL: 513 17 97

[Hükümetin memurlara güven vermemesi erken yaşta emekliliklere neden oluyor

s:
İ^çilerin eylemine memurlardan destek

İŞÇİ MEMUR ELELE

। 5 Nisan kararlarından sonra hükümetin t
lygulddığı ekonomik politikanın faturasını 
Eğir ödeyen ve maaşlarına daha zam ala* 
Ihayan memurlar bu kez emeklilik 
Eramiyelerİnin tasarruf bonosuyla öden
mesinden korkarak emekli olmayı tercih edi- 
■orlar.

jndc
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DYP ve ANAP Gençlik komisyonları tarafından

Basın bayramı kuttandı
Kürk basınında san
sürün kaldırılmasının 
[86 ncı yıldönümü 
Ifüm yurtta olduğu 
gibi Gemlikle de 
[çeşitli etkinliklerle 
kutlandı. DYP'li ve 
jANAP'lı gençler 
bemlik'li basın 
[mensuplarına ayrı

ayrı pr ogram 
düzenledi. DYP İlçe . 
binasında kokteyl 
verilirkenAaynı 
akşam ANAP'lı 
gençlerde bdsı-n 
m e-.n supla r ı n cı 
yemek- verdi.

Haberi sayfa 3'te' .

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

Trafik Sorunu
E Bazı şeyleri hemen çözüme kavuşturmak zor oluyor.
B Gemlik'in trafik sorunu bunun başında geliyor.

K Tasarruf Tedbirlerine takılan Gemlik Armutlu yolunun şehir içi 
Dölümü, bilindiği gibi hükümetin kısıtlamaları nedeniyle yarım kaldı. 
Ödenek verilebilseydi, sanırım bu yaz sıcağında Gemliklilerin trafik 
lorunu bu denli olmazdı.
| Kurşunlu sahillerinin trafik sorunu Gemlik'i pek etkilemiyor. Ancak, 

Küçük Kumla' dan başlayarak Armutlu'ya değin varan sahilde oturan 
yazlıkçıların işlerine gidiş ve gelişleri, bilhassa Gemlik içinde tam bir 
sıkıntı yaratıyor. İstiklal Caddesinde yolun karşısına geçebilmek için 
15 dakika beklemek zorunda kalabiliyorsunuz.
t İlçemizdeki trafik sıkışıklığının gözlendiği yerler belli.
■ Başta İstiklal Caddesi geliyor. Asıl sorun Ahmet. Dural 
Meydanında. Buradan Kumla yönüne ve Pazar Caddesine dönüşteki 
sıkışıklık tamamen jianliş'park eden araçlardan ve yıllardır yaya 
|a|dırımları işgalde ısrar eden meydandaki birkaç esnaftan kay-
paklanıyor.
■ Belediye ve trafik görevlileri bu sorunu çözemiyor.
| Esnafa sorarsanız işyerlerinin önüne araç bırakıldığı için yolu 
işgal ediyorlar.Bunun üzerine kabahat kabahatla giderilmeğe çalışılı
yor.

Bence yapılacak ^n önemli İş, İlçe Trafik Komisyonunda istiklal 
Caddesinin tümüne park yasağı getirmek. İşyerlerinin yoğun olduğu 

Bölgelerde 10 dakikayı geçmeyecek kısa parklara izin vermek.
■ Oysa bugün, Ahmet Dural Meydanından Dörtyola doğru sağ ke

timde sürekli park etmek yasak değil.Yolun solunda bir yük indirme 
boşaltma olduğu zaman trafikte sıkışma hemen başlıyor.

yilçe Trafik Komisyonu-toplanarak bu konuyu hemen ele almalı ve 
İstiklal Caddesi ile Kumla yolunda yeni düzenlemeler yapmalıdır.
L Armutlu yolu trafiğe açılsa bile, hızla artan nüfus ve araç sayısın - 
D ki artış, İstiklal Caddesindeki trafik sorununu azaltmayacaktır.

»Meydandaki taksi yazıhanesi benim bildiğim 3 araçlıktır. Ama 
gelin görün 20 taksi sırada bekliyor. Buna da bir çözüm getirilmeli.

1 Taksiler ara sokaklardan birinde sırasını beklemeli.
L. Benimki birer öneri. Buna bir çözüm getirmek ise yetkililerin işi.

Emeklilik.konusunda en çok başvuru 
öğretmenlerde görülüyor. 11 kişiyle 11. Eylül 
İlkokulu bu konuda başsırayı çekiyor. 
Öğretmenler, maaşlarında artış olmıyacağı 
gibi enflasyondan ikramiyelerinin de eridiğini! 
söylüyorlar.

Çöp 
kontenyerleri 
y®r,eri,rıe 
kondu
■ Bir süre önce Kir
lendiği ve bozulduğu 
.gerekçesiyle belediye 
tarafından kaldırılan 
çöp konteynerleri, pör- 
•takal renge boyanarak 
yeniden yerlerine 
kondu.

Haberi sayfa 3'te

KAYMAKAM 
ORHAN İŞİN 
İZNE AYRILDI 
Gemlik Kayma kamı 
Orhan Işın, yıllık . 
izninin bîr bölümünü 
kullanmak üzere t 
görevinden ayrıldı. 
Kaymakamlık 
görevini, vekâleten. 
İlçe Emniyet 
Müdürü Üzeyir 
Ergüven yürütüyor. 
Kaymakam Işın, 5 
Ağustos. Cuma :. 
günü görevine • •' 
dönecek.■ ’

KISA KISA
İçme suyu sıkıntısı çek - 

ilen'Küçük Kumla'da 
bahçe .sulamak ve 
havuz doldurmak 
yasaklandı.

■ Haberi sayfa 3'te

Gemlik Orman Bölge 
Müdürlüğü yetkilileri son 
günlerde görülen 
orman yangınları üzer
ine vatandaşları dikkatli • 
olmaya çağırdı.

Hab'eri sayfa 3'te

Gemlikspor transfer 
kafilesine Kestel Çilek 
spor - ve Emniyet 
spordan aldığı iki 
sporcu İle sürdürüyor.

Haberi sayfa 4'de

Haberi sayfa 6'da

■ 20 Tehhmu2 'dd’yuff 
' çapında yapılan işçi 
eylemi ilçemizde de 

i TÜGSAŞ ve Sunğipek 
fa'brikala rın da kİ 
P e trol' iş t Sen dİ kası' 
İşçilerince, gerçek -. 

> leştirildi J^çiler,.fab
rikalarda işi bıraktılar.
İşçilerin eylemi büyük 

•vşehirl.erde hayatı.
felçe uğrattp>İ§çi‘ .« 
eylemleri olaysız bitti.

■ Gemlik'teki 
işçi eylemine Memur 
sendikaları platfor
muna bağlı Eğit-Sen, 
Tarım İş-Sen,Sağlık- 
Sen, Maliye-Sen, Bel- 
Sen'e bağlı memurlar 
ve. Belediye işçileri 
de destek ver di. 
Memur ve işçiler 
Çarşı Meydanından 
Dörtyol'a kadar 
sloganlar atarak 
yürüdüler. Memurlar 
burada Sunğipek 
işçileri ile buluştu.

Haberi Sayfa 2'de

Gfeitılîk YdlcıVci'Vblundakj kazada’1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Trafik kazaları bitmiyor
Geçtiğimiz ‘batta Kapıkayalar 

■ mevkiinde mteydana ;geleh frâfik 
kazasında T, kişi öldü* .2 ktşiçie 
yaralandL İştanbul'dan Bursg'ya, 
gelmekte olan Mehmet Temel 
Atakan'ın -Tuİlandığı 34 VZ 545 
plakalı, özel oto'örîünde gitrtıek- 
te'olarT,başka birTofoyü sollamak" 
isterken yolun kenarında bisiklet-

leriyle gitmekte olan Mustafa 
Koçak ve Ferhat Demir adlı 
gençlere çdrp.tı,' Kazada 14 
yaşındaki. Mehmet. Koçak ha
yatını kaybetti.Fef  ha t Demı.rMse 
hastanede tedavi altına alındı.' 
Kazaya neden öla'n şöfö.r . 
gözaltına alınarak mahkemeye 
şçykedîldi-. Haberi sayfa. 3'te

Kumla 
yolunda 
trafik 1’ " 

kurallarına 
uymayanlara 
ceza yağıyor 
Küçük Kumla 'sahil yol
unda fek yön üyguj'a- 
m as ma" uyma y d n ■ 
sürücülere ceza yağı
yor. Öte yandan. 
Gemlik Kumla giriş ve 
çıkışları jandarma ve 
polis tarafından sıkı bir 
şekilde kontrole 
alindi.Trafik-, kurallarına 
uymayanların gözünün’ 
yaşına bakılmadan 
ceza veriliyor.

Haberi sayfa 3'te

Dev
konser

Haberi sayfa 4'te

'‘İYİMSERLİK VE 

KARAMSARLIK"

Yılmaz flkkılıç 
OaztH. ' '

Susuzluk bıktırdı
Küçük Kumla'da yazlıkçılar 
susuzluktan perişan olurken 
Gemlik'in su sorunu çözümlendi
Yaz. sezo^ün^n 
başlamasınla Küçük . 
Kumla'da-su sıkıntısı da 
devam ediyor. , ? 
Yazlıktılar kovalarını 
doldurubilmek için saat 
4'de kalkmak zorunda 
kalıyorlar. Küçük Kumla 
Belediye Başkanı Eşref 
Güre,.nüfusa göre su

— kayna klgrınınyeterşlz., 
olduğunu ve meydana'

. gemlen grızglafdan^uyun 
. .sınırlı verildiğini söyledi.»
BaşkanGüre, suların- 
dikkatli kullanılınnasıni, 
isterken geçtiğimiz hafta 
ilçemizde görülen su . 
sıkıntısı giderildi.

Haberi sayfa2'de

NEDEN
"Çiller çocuğunu neden 

Amerika'da doğurmuş?
Onu bilmeyecek ne var.
Türkiye de dokuz doğurmamak 

için.."
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Yılmaz AKKILIÇ

|TÜRK-İŞ TÜöSAŞ ve SUNĞÎPEK'te eylem yaptı

Geçen akşam "Bursa Milli Fuan"nı 
şöylece bir dolaştım.- Doğrusunu söyle
mek gerekirse bende "fuar"dan çok, 
“panayır azmanı" izlenimini uyandırdı.

[ Hani bir de halkacıları, tombalacıları, 
gelecekten haber veren madrabazları 
-hoş bunlar TV'ye transfer oldular ya
yarı ejderha-yarı kız yaratıkları olsaydı, 
belleğimin derinliklerine gömülmüş o 

I panayır havasını daha da iyi verecekti
I sanırım.

“Sümerbank" pavyonunu gezdim. 
Cidden üzüldüğümü söylemeliyim. 
Daha geçen yıllarda -neredeyse- kuş 
sütünden başka herşeyin satıldığı 
Sümerbank pavyonlarını anımsadım. 
Nerdeeel Düşündüm: .Acaba niçin, 
neden koskoca bir Sümerbank kuru
luşu böylesine gösterişsiz, hatta bir 
bakıma acınacak denli albeniden 
yoksun bir pavyon açmıştı? Bu kosko - 
ca kuruluş, yeterli üretim mi yapamı
yordu, yoksa başka bir amacı mı vardı 
bu tutumun?

Yani 31. Bursa Milli Fuarı'nı gezenlere 
"İşte görüyorsunuz, bu beş para etmez 
Sümerbank') satmayalım da ne 
yapalım?" denilmek mi isteniyordu? 
Siyasal bir erek mi güdülüyordu' 
acaba? Ücretleri, toplu sözleşmeden 
doğan farkları ve ikramiyeleri bir türlü 
ödenemeyen Sümerbank çalışan - 
larının acı çığlıklarına verilmiş bir “yanıt" 

. mıydı bü pavyonun bu hali?
Yani, "Görüyorsunuz İşte, biz size 

para-marâ ödeyemeyiz" mi denilmek 
isteniyordu?..

Hükümet direniyor, "Satacağım, 
olmazsa kapatacağım" söylemimde 
kararlı.

Anayasa Mahkemesi önce 
"özelleştirme yasası "nı, ardından 
bununla ilgili KHK'ları iptal ediyor, hafta ; 
yürütmenin durdurulması kararı veriyor-

Benim çocukluğumda İlkokul ikinci 
f sınıf okuma kitaplarında, "IkrkeçTdar 

bir köprüde karşılaştılar " diye 1 
başlayan ilginç bir öykücük vardı. 
Öykü bu ya, keçiler "Önce ben geçe
ceğim karşıya”, "Yok hayır, ben geçe
ceğim" kavgasına tutuşuyorlar ve ikisi 
birlikte yuvarlanıyorlardı derenin azgın 
sularına yuvarlanıyorlardı. Öykünün 
başlangıcındaki renkli resim de bugün 
gibi belleğime kazınmış:

Sakalları dikleşmiş, kızgın gözleri 
çakmak çakmak ve boynuzları bfrr 

. birine dolanmış, "tos" durumunda iki 
keçi...

Nedense, TV'de Anâya-sa 
Mahkemesi'nin iptal ve yürütmenin 
durdurulması kararlarını, ardından da 
güleç yüzlü Bayan Başbakan'ın 
ayaküsü -pardon uçaküstü- demecini 
peşpeşe izleyince, bilincimin derinlik
lerindeki'“İki İnatçı keçi" öyküsü çan- 

v lanı verdi
"Ne ilgisi var?" diyeceksiniz. Yok, 

elbette yo|ç bir İlgisi. Ne var ki siyasetle 
yasanın -dikkat edilsin "hukukun" 
demiyorum- böylesine pehlivan 

___W" " * 
İMLİK KÖRFEZ
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tefrikasına dönüştürüldüğü ortamda,o 
daracık anayasa (nın lafzı) köprüsünde 
itişip durmayı anlayamıyorum' 
nedensel

Türkiye elbette batmaz. Onlar 
dışarıdan, biz İçeriden ne denli uğraşır - 
sak uğraşalım, batıramayız Türkiye'yi. 
Önce bunu iyice içimize sindirelim.

Ama Türkiye basbayağı zorda. 
İktidarda muhalefet, yasayla siyaset 
bu denli karşıtlaştığı sürece de, içinde 
bulunduğu darboğazı aşabileceğe 
pek benzemiyor. “Muharrem" karar
nameleri birbirini izliyor; ülke bölünme 
tehfidi altında, çağdaş yaşam norm
larından kopuş süreci gitgide hızlanı
yor, dış müdaheleler "çığ"a dönüşen 
"kartopu" örneği almakta!

Artık "demokratikleşme" doğrul
tusundaki işlevini tam anlamıyla yitirmiş 
btr iktidar var. Bu iktidarın, bu ülke ye 
yararlı olabileceğine -artık- inanmıyo
rum. Sosyal demokrat olma savındaki 
SHP'hin de, -artık- gerçekten öyle 
olduğu konusundaki kuşkular derin
leşiyor.

Ama bütün bunlara karşın, dene
yimsiz ve zaman zaman söylediklerine 
kendisi de İnanmayan bir Bayan 
Başbakan'ın uygulamaya çalıştığı 
siyasetin karşısında böylesine garip bir 
cephe oluşturumasıhıpek hayra 
yoramıyorum. Açıkça yazayım: Bu ikti
darın arkasında "Kürt sorunu“nu kendi 
yöntemleriyle çözebileceğine iman 
etmiş ordu var. Muhalefet cephesi 
daha da sertleşecek olursa, 
Güneydoğu'da atılan adımların 
şimdiye dek açtığı ve -hele- şimdiden 
sonra açacağı yaraları sarıp sarmala
mak-artık-mümkün olmayabilir...

Ne olur! İktidarla muhalefet; yasayla; , 1 
siyaset arasındaki ilişkileri 
Galatasaray-Manchester United 
maçına çevirmesek^.

■'

Güzel şeyler de var sevgili dostlarım. 
Örneğin Bursa Birinci İdare 
Mahkemesi'nin "Orhaneli Termik 
Santralı"yle ilgili olarak verdiği, 
"desülfürizasyon tesisi tamamlanın
caya değin faaliyetin durdurulması" 
kararı.

Bu ülkede, şu Bursajdâ bu kararın 
alınmasına katkı sağlayan çevre 
savaşımcılarının yarlığını bilmek beni 
iferahlgtıyor;

Örneğin Bursa Belediyesini bu işin 
jikircimsiz sokmaktan kaçınmayan, 
dönemin Büyükşehir Belediye Başkam 

। jTeoman Özap'i anmadan geçemiye- 
iceğim.

Ve de bu kararın alınmasına 
öncülük’ eden Ertuğrul Yalçınbayıdarı 
-böyle yazıyorum, çünkü Yaiçınbayır 
bir simge , ona omuk veren, onunla 
savaşıma koşulan nice kişiler var.-

Evet, evet korkmaya gerek yokl 
Onlar dışarıdan-blz içeriden, ne 
yaparsak yapalım batırandayız 
Türkiye'yi.

Ertuğrul'lar varken...

FİKRET OTO 
ELEKTRİK

Yeni 
düzenlememizle 
oto elektrik, akü 
yedek parça servisi 
İle hlzmetnlzdeylz.

Tel: 513 10 01 
İstiklal Cad. 1 'Nolu 
Aralık GEMLİK

Türk-iş, tarafından DİSK ve Hak-iş 
tarafından düzenlenen "Hükümeti 
Uyarma" eylemleri İlçemizde de yapıldı. 
20 Temmuz Çarşamba günü, Gemlik 
TÜGSAŞ ve Sunğipek fabrikalarındac 
çalışan işçiler işi bıraktılar.

Öte yandan Türk-iş'in eylemine Kamu 
Platformu sendikasına bağlı Eğit-Sen, 
Tarım Sen, Tüm Maliye-Sen, Tüm Bel- 
Sen Tüm Sağlık -Sen'li yaklaşık 200 
memur ye işçi toplu halde sloganlar 
atarak Sunğipek fabrikasına doğru 
yürüdüler.

"Baba baba dediler hakkımızı yedi
ler", "İşçi memur burada yüzsüzler 
nerede" gibi hükümeti eleştiren slogan
lar atan işçi ve memurların önü, Dörtyol 
ağzı, Sunğipek fabrikası kavşağında 
Emniyet güçleri tarafından kesildi.

Yürüyüşün yasal olmadığı ve hemen 
dağılmasını isteyen yetkililer ile bazı 
memurlar arasında kısa bir itiş-kakış 
yaşandı. Daha sonra Sunğipek fabrikası
na telefon edilerek eylemci işçilerin yan

Kumla'da susuzlu k bıktır dı
Yaz mevsiminin en 

şıcak günlerinin geçirildiği 
Temmuz ayinin son gün
lerinde Küçük kumla'da 
çekilen susuzluk 
yazlıkçıların canına tak 
ettirdi.

Sabaha karşı saat 
04.00 ile 08.00 arasında 
akan sular nedeniyle 
yazlıkçılar geceleri su 
nöbeti tutmaya 
başladılar.
Uyanamadıkları takdirde

kovalarını doldurduklarını 
söyleyen Kumla'lı 
yazlıkçılar "Bu yıl susuzluk 
nedeniyle tatil burnumuz
dan geldi. Çamaşırlar 
yıkanamadığı gibi 
bulaşıkları da dışarıdan 
kovalarla taşıdığımız su 
ile yıkıyoruz. Vücut temi
zliği için Bursa'ya gidiy
oruz" şeklinde konuştular.

Kumla'lı yazlıkçılar su 
sorununun bir an önce 
çözüme kavuşmasını isti

kitaba 
ilgi büyük

Küçük Kumla'da 
tatile gelen yazlıkçılar, 
kanalizasyon, sü, yol ve 

/elektrik kesintilerinden, 
-meydana gelen stres
lerini,. kitap okuyarak 
çıkartıyorlar.

Yazlıkçılar Abdullah ,. 
Aslan Caddesi üzerinde 
Gazinoların yanında 
açılan seyyar reyonun
da her türlü kitabı bula
bildiklerini belirterek, 
ucuz ve taksitle satıl
masına da çök sevin
diklerini belirttiler. 
Yazlıkçılar, "Yaz tatiline' 
geldik ancak deniz 
kirliliği, kanalizasyon 
çalışmaları, taşan fo- 
septlkler, elektrik ve su 
kesintileri biz canımız
dan bezdirdi. Canımızın 
sıkıhtısını gidermek için 
kitap okumaktan 
başka çaremiz 
kalmadı. Bu yüzden 
Gemlik ve Bursa'ya git
memizde gerekmiyor" 
diye konuştular.

Seyyar kitap reyo 
nunun 4 yıldır Küçük 
Kumla'da açtıklarını 
vurgulayan Bursa 
Marmara kitap evi 
sahibi N ürettin 
Erdoğan'da Küçük 
Kumla'ya tatile gelen
lerin ve yerli halkın kita
ba olan ilgisinden 
memnun kaldıklarını 
vurgulayarak, "Her 
zaman yinelediğim bir 
şey yardır kİ bir kitap 10 
televizyon kanatma 
bedeldir. Kumİa'hlarda 
gördüğüm kadarıyla 
Kitabı TV'ye tercih edi
yorlar." dedi. Erdoğan, 
günde 100-150 kitap 
sattığını sözlerine ekledi. 

larına gelmesi istendi.
Petrol-İş sendikası İdari sekreteri Nuri 

Han ve yaklaşıp on işçi bir süre sonra 
alkışlarla tempo tutarak kendilerini des
teğe gelenlere doğru yürüyüşe başladı,"

Sunğipek işçilerinin' önü'de Emniyet- 
güçleri tarafından kesildi. Bu arada 
memurlar ve işçiler "Baskılar bizi yıldır
maz", "İşçi memur el ele genel greve" 
şeklinde sıloganlar atarak, alkışla tempo 
tuttular.

Sunğipek işçileri ile polisler arasında 
yapılan görüşmelerden sonra eylemci 
işçiler kendilerini desteğe gelen memur 
ye işçilerle buluştu.

Memur sendikaları adına Eğit-Sen 
Gemlik Temsilcisi Abdullah Çelik işçilere 
eylemlerinde desteklediklerini ve yeterli 
konuşma yaptıktan sonra memurlar 
-alkış tempoları ile Merkez Sağlık Ocağı 
önüne kadar yürüdüler.Memurların bir 
bölümü vizite çıktılar.

Memurlar daha sonra sessizce- 
dağıldılar.

yorlar.
Küçük Kumla Belediye ' 

Başkanı Eşref Güre ise; “Su 
kesintilerinin kanalizasyon 
boru döşeme çalışmalan 
nedeniyle saat 08.00 ile 
17.00 arasında kesiyoruz. 
Ancak, yeni hattâ sık 
olarak meydana gelen 
arızalar nedeniyle de 
kesintiler meydâna geliy
or. Sıkıntılar geçicidir." | 
dedi.

Havuzlu kiralık, ve satılık 
daireler, 

Satılık 50 m 2 dükkan.
Tel: 513 17 97

Rahmi BABA Restaurant'ın
Güzel ortamında her akşam

piyanist

eşliğinde nefis meze sıcak 
menüleriyle ve uygun fiyatlarıyla..

pişçin, Düğün, Sünnet 
cemiyetleriniz için 

rezervasyonlarnızb ekliyoruz.

JRahmiBABA 
Restauremt

HİZMETTE R

■ Dptlûca Köyü.allı "ORMANĞM 1
R^^rvasyon: l^ı Â 52 3^' 
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>'11 gençler kokteyl, ANAnılar yemek verdi.

İsın Bavramıkutlandı
■BIS»■i■
■ Türk basınında sansürün kaldırıl - 

İmasının 86 ncı yıldönümü tüm yurtta 
I olduğu gibi Gemlik'te de çeşitli etkinlik- 
llerle kutlandı.
i Pazar günü DYP Gençlik komisyonu 

{tarafından parti binasında verilen kok- 
heyl'de konuşan Gençlik komisyonu
Başkanı Berkay Kırmızıay, basının sorun - 

harına duyarlı olduklarını belirterek, 
basının demokrasinin vazgeçilmez 
unsurlarından biri olduğunu söyledi. 
Basının sorunlarına ve işlevine dikkat 

[çeken Kırmızıay, "Bu günün bütün yur
dumuzda bayram ilan edilip kutlan
masına rağmen sîzler bu büyük olayı 
İçtenlikle katlayamıyorsunuz. Basında 
sansür kalkmış olmasına rağmen hala 
düşünceleri yüzünden verilen cezalarını 
çekmekte olan çok sayıda basın men
subu vardır. Umarız gelecekte basın

daha özgür daha sorunsuz yazabilir. 
DYP Gençlik komisyonu olarak bunun 
savaşımını vereceğiz ve her zaman 
basının haklı davasının yanında ola
cağız" dedi. *

Aynı gün akşamı Deniz Restaurant'ta 
ANAP Gençlik komisyonu tarafından 
Yerel Basın mensuplarına verilen 
yemekte konuşan ANAP Gençlik 
komisyonu Başkanı Osman Mete'de eski 
başkan Mehmet Dinç tarafından 
geleneksel hale getirilen basın 
yemeğinin bu yılda gerçekleştirildiğini 
ANAP'lı gençler olarak basının yanında 
yer alacaklarını yineledi. Osman Mete, 
"ANAP'lı gençler olarak basınla birlikte 
hareket etmek istiyoruz" diye konuştu.

Yemek ve kokteyl'e Gemlik Basını 
radyo ve TV'sinin temsilcileri ile Bursa 
basınının bazı gazetecileri katıldı.

--------------- --------------- -----------------------------------------------------------

|alova Gemlik karayolundaki 1 kış! öldü 2 kişi yaralandı i

Traf i k kaza la rı bitm iyor
Yalova Gemlik karayolu üzerinde 

meydana gelen trafik kazasında 1 kişi 
hayatını kaybederken 2 kişide yara
landı.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 
19.30 sıralarında Demirtaş Petrol Tesisleri 
önünde meydana gelen kazada, 
İstanbul'dan Bursa'ya gelmekte olan 
Mehmet Temel Atakan'ın kullandığı 34 
VZ 545 plakalı özel oto,aynı yönde git
mekte olan Nevzat Ertaş'ın kullandığı 34 
P 2233 plakalı özel otoyu sollamak iste
di.'Bu sırada direksiyon hakimiyetini 
kaybeden sürücü, yolun kenarında

bisikletleriyle gitmekte olan Mustafa 
Koçak ve Ferhat Demir adlı gençlerle 
çarpıştı.

Kazada, 14 yaşındaki Mustafa 
Koçak hayatını kaybederken, arkadaşı 
Ferhat Demir'de Bursa Tıp Fakültesi 
Hastanesine kaldırıldı. Özel otoda bulu
nan Hikmet Doruk adlı şahıs ise Gemlik 
Devlet Htıstane'sinde tedavi altına 
alındı. Özel araç sürücüleri Mehmet 
Temel Atakan ve Nevzat Ertaş Emniyet 
Müdürlüğü tarafından göz altına alındı.

Olayla ilgil soruşturmalar devam 
ediyor.

Trafik 
kurallarına z 
uyrnayanlardj 
eeza'

15 Haziran tarihinde 
tek yön uygulamasına 
geçilen Küçük 
Kumla'da buna 
uymayan sürücülere 
ceza yağıyor.

Gemlik'te giriş 
yönünün serbest, dönüş 
yolunun yasak olduğu 
Kumla'da bu kurala 
uymayan yüzlerce 
sürücü, milyonlara 
varan ceza ödemek 
zorunda kalırken,kon
trolleri yapan Gemlik 
Jandarma ekipleri ve 
Küçük Kumla Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri göz 
açtırmıyorlar.

Kumla Belediye 
Başkanı Eşref Güre, her 
yıl tek yönlü uygula
masına Haziran ayının 
15'inde başladıklarını 
ve 15 Eylül'e kadar 
sürdüğünü belirterek, 
"Amacımız sürücülere 
para cezası vermek 
değil, yazlıkçıları rahat 
ettirmek. Sürücülerden 
bu kurallara uymalarını 
bekliyoruz. Bize sorun 
çıkarmamaları gerekir" 
dedi.

SANSÜR

Çöp kontenyerleri yerine yerleştirildi
Belediye tardfından bir 
süre önce cadde ve 
sokaklardan toplatılan 
çöp kontenyerleri 
yeniden yerlerine kondu. 
Belediye Başkanı Nurettin

Avcı, eski çöp kontinyer- 
lerinin çok kirli ve 
bazılarının da deforme 
olması nedeniyle 
toplatılarak temizlendiğini 
ve bozukların onarıldığını

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

O APAR ATIF BAR

söyledi.Portakal rengine 
bo-yanan ve. üzerinde 
"Gemlik Belediyesi" 
yazılan kontenyerler 
o n c e ki. g ü n B e I e d i y e 
T emizli k işleri yetkililerin

ce eski yerlerine kondu. 
Belediyenin, yüz bin adet 
çöp torbası yaptırarak 
pilot bölge olarak sap
tanan Balıkpazarı 
Mahallesinden başlamak 
üzere çöplerin yeni sis
temle toplanmasına 
başlanacak. Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
naylon torbalara konu
larak kontenyerlere 
atılırken ağzının kapatıl
masını ve evlerden çöp 
sarkıtılmamasının istedi.

Kumla'da ,; 
bahçe 
sulamak -

. yasaklandı 
içme suyu sıkıntısı çeki
len Küçük Kumla'da 
Belediye, bahçe sulan
ması ve havuz doldurul
masını yasakladı. 
Belediye Başkanı Eşref 
Güre, nüfusu hızla artan 
Küçük Kumla'da içme

I suyunun yetmediğini 
belirterek, "Beleye gelen 
suyumuz arızalar ve 
kaynak yetersizliği 
nedeniyle nüfusa yet
memektedir. Bu neden
le bahçe sulanmasını ve 
havuzlara su verilmesini 
yasakladık. Önce içme 
ve temizlik ihtiyaçları 
giderilecek suyumuz 
artarsa diğer ihtiyaçlara 
kullanılması için yasağı 
kaldırıcağız. Havuz ve 
bahçe sulanması için 
artezyenleri kullanabilir
ler" dedi.
Dün Küçük Kumla 
Belediyesi Su İşleri ekip
leri beldedeki sitelerin 
bahçelerinde bulunan 
çeşmeleri mühürledi.

24 Temmuz Türk yakın tarihinde 2 önemli olayın 
birden kutlandığı gündür. Bunlardan birisi Lozan ant
laşması diğeri basında sansürün kaldırılmasıdır. 
Geçtiğimiz pazar günü Türk devletinin bağımsız ve 
özgür olma niteliklerinin elde edildiği Lozan antlaş
masının 71 nci yıldönümüyle, Türk basınında san - 
sürün kaldırılışının 86 ncı yıldönümü birlikte kutlandı. 
Bunlardan biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurul
ması aşamasında diğeri ise OsmanlI Devleti'nin son 
zamanlarında son umudu olan 2 nci Meşrutiyet 
zamanında elde edilmiş bugüne kadar kutladığımız 
önemli günlerden 2'si niteliğini taşımakta.

Lozan Zaferi, tarihsel geçmişi ve günün şartları 
içinde başlıbaşına ansiklopediler oluşturacak bir 
olay. Ancak, ben bugün mesleğimle ilgili hem 
gururla hem de burukluk içinde kutladığım "Basın 
Bayramı"ndan bahsetmek istiyorum.

Yukarıda gururla kutladığım dedim çünkü, . 
OsmanlI Devleti zamanında lütufla verilen sansür 
edilmeme hakkı bugüne kadar gelebilmiş. Burukla 
dedim çünkü, bugün bu hak maalesef kısıtlı kullanıl
makta.

Hayır yanılıyor müyüm?
Hiç zannetmiyorum.
1950 lerden bu yana kaç tane gazeteci, yazar, 

şair, sinemacı, profesör, sendikacı, düşünür ve bilim 
adamı hapislere atıldı. Kaç tanesi sürgün edildi. Kaçı 
vatandaşlıktan çıkarıldı. Kaçı öldürüldü...

Araştırmaya kalkarsanız sayfalar dolusu kitaplar, 
.cilt cilt ansiklopediler yazılır. Sait Faik Abasıyanık, 
Nazım Hikmet, rahmetli Uğur Mumcu, Ali Sirmen, 
Çetin Emeç, Turan Dursun, Erdal Atabek, İlhan 
Selçuk, Atilla İlhan,Bahriye Üçok, Behice Boran, 
Münir Ceylan, Fikret Başkaya, vs. vs. vs.

Hepsi kurulan düzene muhalefet etmek suçla
masıyla çeşit çeşit uyduruk kanunların pençesinde 
kıvrandırıldı. 141,142 ve 163 ncü maddeden ceza
landırıldılar. Milyonlarca yıl hapis cezası alıp, mil - 
yarlarca lira para cezası ödediler.

Bütün bunlar, Basın Bayramı olan Türkiye 
Cumhuriyeti'nde sansürün kaldırılmasına dair 
hükümler, kanun maddeleri olan ülkemizde yapıldı 
ve yapılmakta.

2 bine 6 kala bile, sendikacı Münir Ceylan yazdığı 
makaleden, yazar Fikret Başkaya kitabından hapse 
atılmakta, öldürülen Uğur Mumcu'nun katilleri bulu
namamakta.

Ne o? dostlar alışverişte görsün...
Rahmetli Turgut Ö’zal zamanında başlayan kötü 

bir huy daha var. İşine gelmeyen her yazıya ve 
(/■yazara tazminat davası, tekzip gönderme gibi: Bu 

da sansürün diğer yönü. Bana göre yazar ahlaki 
değerleri, basın kurallarını aşmıyorsa her şeyi ya
zabilmeli, tartışabilmen. Bu olmuyorsa böyle basın 
özgünlüğünü ne yapalım?

Her şeye rağmen bizleri bu günde hatırlayanlar
da var. ANAP Gençlik komisyonu 5 yıldır ğelenek- 
selleştirdiği Basın Bayramı yemeğini bu yılda verdi. 
DYP'nin yeni oluşturulan gençlik komisyonu, verdiği 
kokteyl'de basının bugünkü durumuna dikkat çeke
rek bizi bizler kadar tanıyan görüntüsünü çizdi.

Bir yanda büyük politikacılar basın mensuplarıyla 
mahkemelik olurken, diğer yanda genç politikacılar 
basınla kolkola.

Bu hoşgörü, sevgi, saygı ve dayanışma gelecek 
nesillerede aktarılırsa, belki basın 90 ncı, 100 ncü yıl - 
larda gerçek bayramını kutlar.

Bu yüzden bu yolu açan Mehmet Dinç'e, Osman 
Mete'ye, Berkay Kırmızıay'a genç düşünen Yüksel 
Yıldırım'a ve diğerlerine teşekkür ediyoruz.

Sorunsuz basınla, sorunsuz politikacılarla daha 
güzel günlere gideceğimize inanıyorum.

İnşallah yanılmam.

□ 200 KİŞİLİK HAVUZ BAŞI 

TESİSİMİZ DÜĞÜN NİŞAN 

SÜNNET CEMİYETLERİNİZ 

İÇİN EMRİNİZDEDİR.

Büyük Kumla İs keli Mevkii
Tel: 538 46 63

Yetkililer 
yangınlara 
karşı uyardı 
Gemlik Orman Bölge 
Müdürlüğü yetkileri son 
günlerde görülen 
orman yangınlara karşı 
vatandaşları uyardılar. 
Yetkililer, havaların 
kurak gitmesi nedeniyle 
ormanlık alanlara 
sigara izmariti veya 
yanmış halde ateş 
bırakılmamasını istediler

aracı arıyof^
Gemlik Belediye işçisi Önder Başaran, 12 

Temmuz günü Gemlik İznik yolunda ölen ağabeyi 
Mehmet Başaran'a(38) çarpan araç ve sürücüsünü 
arayor.
Önder Başaran, olayın 12 temmuz günü saat 22.oo 

sıralarında Yeni Gürle Köyü kavşağında meydana 
geldiğini ve iki çocuklu ağabeyi Mehmet Başaran'a 
ön plakası 16 YF olan beyaz renkli eski kasa Şahin bir 
otonun vurarak kaçtığını, bu aracı bilenlerin 
Orhangazi Jandarmasına bilgi vermesini veya 156- 
5731031 nolu telefona bildirmesini istedi.
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jEV konser
Yaz mevsimi başla

masıyla sahiller'de 
eğlence bütün hızıyla 
devam ediyor. 
Sezonun dev konseri 
bu akşam 21.3Q'da 
Büyük Kumla Çakıl Aile 
Gazinosunda yapıla
cak.
Konserde yılların unut- 

1 turama dığı "Saman 
yolu" şarkısının ünlü 
yorumcusu ve ünlü sesi 
Berkant İle birlikte 
sahne ve sinema 
sanatçısı Oya 
Aydoğan ile üniversiteli

dansöz Melike çıka- 
caklar.Anadolu füme
sine çıkan sanatçılar. 
Büyük Kumlada'aa 
program yapacaklar

EĞLENCE GECELERİ 
Bu yıl tam kapasiteyle 
dolan Gemlik sahil
lerinde eğlence 
merkezi yine Küçük 
Kumla görülüyor. 
Küçük Kumla da gazi
no türü öğlende yerleri 
kapanırken, gençlerin 
tercl)ı ettikleri yerlerin 
başında diskotekler ' 
geliyor.

Tavarne türü eğlence 
merkezleri bu sezon 
büyük Kûmla Köyü 
sahlllerlde toplandı. . 
Büyük Kumla da 
piyanist ve şantörlerin 
çalışştığı müzikli aile 
çay bahçeleri, bu 
sezon ucuz eğlence 
seven yazlıkçıların ilgi 
odağı olmaya devam 
ediyor.DIskoteklerln - 
konutların arasıda 
kalması ve yüksek 
frekanslı müzik yapıl
ması ise şikayetlere 
neden oluyor.

GEMLİK DEVLET HASTANESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞS ATIN ALMAKOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
Hastanemizce 'İhtiyacı olan aşağıda cinsi, mik
tarı, geçici teminatı yazılı Laboratuvar 
malzemeleri için 84/8213 sayılı kanunun 29-A 
maddesi müteakip maddeleri istinaden KAPALI 
TEKLİF USULÜ yle eksiltmeye konulmuştur. İhale 
03.08.1994 Çarşamba günü Gemlik Devlet 
Hastane'sinde yapılacaktır. İhale ile ilgili idari ve 
teknik şartnameler Gemlik Devlet Hastanesi 
Dönersermaye Saymanlığında ücretsiz görülebile
ceği gibi istendiği takdide. 50.000.- Tl temin 
edilebilir. İsteklilerin idari ve teknik şartnamede 
istenilen belgelerle birlikte hazırlayacakları teklif 
mek-typları ihale saatirle1 kadar Dönersermaye 
Saymanlığımıza vermeleri postadaki gecikmelerin 
kabul edilmeyeceği ilan olunur.

GEÇİCİ BEDEL GEÇİCİ

CİNSİ MİKTARI TUTARI TEMİNATI 
Laboratuar 
malzemesi 20 kalem 253.500.000.- 
7.605.000.- -

CİNSİ İHALE TARİHİ GÜNÜ SAATİ

Laboratuar 03.08.1994 ÇARŞAMBA 09.00'’DA . 
malzemesi

(Basın-13)

Hasanağavfe 
Karaeaall’de 
yaz kampları 
devam ediyor
MIHI Eğitim Bakanlığına 

bağlı Gemlik Hasanağa 
ve Karacaall Gençlik 
Kamplarında birinci 
devre sürüyor.
Her devrede 200 öğren
ciye hizmet veren kam
plar, bu yıl tasarruf ted
birlerine takıldı.Önce 
açılmama kararı verilen 
kamplar 21 Temmuz'da 
açıldı.Ancak kampa 
öğrenci bulunamadı.
Kaaracaali kampına 
Gemlik .Bursa, Arkara 
ve İstanbul'dan 50 
öğrenci katıldı. Kamp 28 
Temmuzda sona ekiyor.

Gemlikspor'da transfer 
devam ediyor

B'ursa birinci a.matör 
kümede bu yıl önce 
şampiyonluğu sonra 
üçüncü liğl hedefleyen 
Gemlikspor'da transfer- 
atağı devam ediyor. 
Geçtiğimiz hafta dört fut-' 
bolcü transfer eden 
yönetim, bu haftada 
Kestel Çilek spordan 
santrofor Recep ve . 
Emniyetspor'dan stoper 
Ufuk'u transfer ettL 
Başkan Mahir Gencer, bu

yıl özlenen Gemllksporu 
seyrettirmek için maddii 
ve manevi fedakarlıktan 
kaçınmadıklarını 

{belirterek "Amacımız son 
haftaya bırakmadan 
şampiyon olmak. Üç 
yıldır devam eden şansı - 
zlığımızı kıracağız" dedi.

Başkan Gencer, trans
feri kaliteli bir kaleci! 
alarak tamamlayacak
larını sözlerine ekledi.

Sünnet -Nişan-Düğün 
yapacaklar, 

ucuz ve zengin
* DAVETİYE 

çeşitlerimizi görün

Körfez Ofşef:|j|

Gazhane Cd.Beceren Apt alft Fikret OtoEİekîlrik yanr
Tel. 5131797 Gemlik

T.C.
Gemlik İcra Dairesi
Dosya No. 994/159

GAYRIMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN II 

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

Gemlik Tapu sicilinin pafta : 1, sayfa: parsel 41 
de kayıtlı Küçük Kumla Köyü Kiremltocağı 
mevkiinde ve kat irtifarhalindeki kağir apart- 1 
manın (a) blok 3. kattaki 3/192 arsa paylı 28 1 
nolu meskenin 1 giriş antresi, 2 yatak odası, 1 
balkonlu bir salon, banyo WC ile mutfağı mev-1 
cut olup elektrik ve suyu mevcuttur. Mesken ■ 
yazlık olarak kullanılır. Mesken bilirkişi tarafın- 1 
dan 350.000.000TL. kıymet takdir edilmiş olup I 
açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1-Satış 29.8.1994 Pazartesi günü saat 14.00ı 

ile 14.20'ye kadar Gemlik İcra Müdürlüğüne® 
açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırma-- 
da tahmin edilen kıymetin % 7.5'ni ve rücanlı 
alacaklılar Varsa, alacakları mecmuunu ve | 
satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. 
Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok art- I 
tiranın taahüdü baki kalmak şartıyla 8.9.1994 
Perşembe günü aynı yer ve aynı saatler de ı 
ikinci arttırmaya çıkarılacaktır.
Bu artırmada da bü miktar elde edilmemişse, 
gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı 
kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müd
det sonunda en çok artırana ihale edilecek- 1 
tir.Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin | 
edilen kıymetinin % 40 mı bulması ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların 
toplamından fazla olması ve bundan başka, 
paraya çevirme ve. paylaştır ma masraflarını I 
geçmesi lazımdır.Böyle fazla bedelle alıcı çık 
mazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin 
edilen kıymetin% 20 si nisbetinde pey akçesi l 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın temml 
nat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin 
para iledir, alıcı istediğinde 20 günü 
geçmemek üzere mehil verebilir. Tellaliye 
resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları . 
alıcıya aittir.Birikmiş vergiler satış bedelinden 1 
ödenir.

_ K.D.V. vergisi alıcıya aittir,
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) 

bu garimenkul üzerindeki haklarını hususiyle I 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı 
belge
1er ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri • 
lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacak -1 
lardır.

4- İhaleye katılıp, dahcr sonra ihale bedelini I 
yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep 1 
olan tüm alıcılar ve kefilleri,-tek’1* etlikleri bedel 
ile son ihale bedeli arasındaki fc k’ an ve diğer 
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden 
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve I 
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 

'öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin 

görebilmesi için dairede açık olup,'masrafı ver 
i'diği takdirde isteyen alıcıya bir örneği göne 1 
rılebilir.

6- Satıma iştirak edenlerin şartnameyi gör müş 
ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, ] 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 1994/159 
sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.

İCRA MÜDÜRÜ
(Ic.Jf. K. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifakhakkı 
sahipleri de dahildir.MÖBEg-ÇJ ECZANELER'

26 TEMMUZ .1994 Salı.. J

27 TEMMUZ 1994 Çarşamba ENGİN

28 TEMMUZ3994 îPerşemy VEZİRDİ

29 TEMMUZ 1994 Cuma YİĞİT

30 TEMMUZ 1994 Cumartesim |

31 TEMMUZ 1994 Pazar AKDENİZ

l AĞUSTOS 1994 Tazartesi-'ÇA.MLfcİ



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

Rezervasyonlarımız başladı.
YER AYIRMADA ACELE EDİNİZ.

Tel.: 513 10 71
Hükümet Konağı karşısı/GEMLİK



Sayfâ?q

Hükümetin memurlara güven vermemesi erken yafta emekliliğe neden oluyor

30 öğretmen
emeklilik istedi
Hükümetin ekonomik 
İstikrarı sağlayama
ması enflasyonun 
çalışanlar üzerindeki 
etkileri nedeniyle 
erken yaşta emekli • 
olma istemleri 
çoğaldı.
5 Nisan kararların

dan sonra memur 
maaşlarının arttırıl - 
masının gecikmesi 
çalışanların 
hükümete olan 
güvencini yok

ederken, emeklilik 
süresi dolanlar, genç 
yaşta emekliliğini İsti 
yor.
Emeklilik İsteyenler 

arasında öğretmenler 
baş sırayı alıyor. A

1993-94 öğretim 
yılının sonunda yalnız 
Merkez ilkokullarında 
30 öğıetmen emeklilik 
için .başvur du ye 
emeklilikleri geldi. 
Günlerinin dolmasını 
b e k I i y e n[ ö n la r c a

öğretmenin daha 
genç yaşta emeklilik 
isteyeceği öğenlldl. . 
Yaptığımız araştır ma

da Borusan ilköğretim 
okullındgn ‘2, Gazf' 
II köğretim-O kulundan' 
8,’ Ş. Şendi. İlköğretim 
Okulundan 4, Atatürk 
ilkokulundan 5, 11 
Eylül İlkokulundan Tl', 
Ş e hl1 Cemal 
İlkokulundan 1 öğret
men emekli çldu.
Emekli olan oğ re t-

menler, gazetemize 
yaptığı açıklamada 
emekli ikramiyelerini 
alamama korkusun
da olduklarını, 
e n 11 a s y o.n i I e 
ikramiyelerinin eridiği
ni ve maaşlarda bek
lenen artışların olma 
ması fıedeniylĞ 
emeklilik istediklerini 
söylediler.
30 tecrübeli öğret
menin emekli olması 
veliler arasında üzün
tü yarattı?^!

BELEDİYE DE
BUYUK YOLSUZLUK
Kumlada Satılık Garaj |S O R U ŞTU R M AS I 

ı ı1/ l/ı ınHİm Hrmnn IZ/Srr>r\ıKüçük Kumla Orman Kdmpı önünde 
Arı İnşaat Altında-bulunan 2 adet kapalı 
garj yeri acele satılıktır.

Müracaat: Atatürk Kordonu Öğretmenler 
Lokali yanı GEDO Cafe GEMLİK

T.C.
Gemlik İcra Dairesi
Dosya No. 994/99. T.

Belediye Su işletmesinde.ortaya çıkartılan 
yolsuzl^, gglijik,içinde Belediye fopşkanı .Nur şttin 
Avcı tarafından yürütülüyor. Bazı mer- / rm 
kaçak abone yapıp para aldtklğrkve Be|şdıy <tyı 
zarara soktukları öğrenildi. Belediyedeki tüm 
pölümlerde aynı Görüştür mcflatrm^ureceğl öğe 
nildL

GAYRIMENKULÜN AÇIK ARTIRMA İLANI 11 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN I

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun ' 
olnsl,kıymeti, adedi, evsafı:

.1 Gemlik tapu sicilinin pafta: 21, parsel: 2157 
de kayıtlı Gemlik İlçesi Armutlu Köyü Ayvalık d 
mevkilinde kain 582. M2 miktarındaki taşın- ■ 
maz üzerine kat mülkiyetine çevrili bulunan I 
kargir apartmanın 3. normal kattaki 48/710 I 
arsa paylı (İl) nolu meskenin 1. giriş antresi, I 
denize nazır balkonlu birsalpn, 2 oda, banyo, I 
mutfak ve wo ile elektrik ve suyu mevcut 
yazlık mesken bilirkişi tarafından 300.000.000.-1 
TL.

2. Gemlik İlçesi Armutlu köyü Ayvâlık mevki-1 
inde kain ve aynı parsel üzerinde kurulu bulu-1 

man (12) nolu ygzlık meskenin yine 3. normal® 
katta olup, yine 1. giriş antresi, denize nazır ’ 
balkonlu 1. salon, 2 oda, tuvalet, banyo ile 1 
mutfak mevcut olup elektrik ve suyu bulunan 
yazlık mesken bilirkişi tarafından 300.000.000.- 
Tl L.kıymet takdir edilmiştir. Meskenler açık.' 
artırma süretiyle satışa arz edilmiştr.

SATIŞ ŞARTLARI :
1 - Sıradaki taşınmaz 2/9/1994 Cuma günü 1 

saat 14.00 ile 14.20 arasında.
2- Sıradaki taşınmaz 2/9/1994 Cuma günü I 

saat 14.30 ile 14.50 arasında Gemlik İcra 
Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapıla
caktır.
Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75'nil 

ve rücanlı alacaklılar varsa, alacakları mec-1 
■ muunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile 1 
ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa | 
en çok arttıranın taahüdü baki kalmak şartıy! 
İd 12.9.1994 Pazartesi günü ayftı yer ve aynı i 
saatlerde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır.Bu | 
artırmada da bu miktar elde edilmemişse, 
gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı-i 
kalmak üzere artırma ilanında gösterilen I 
müddet sonunda en çok artırana ihale edile! 
cektir.Şu kadar ki; artırma bedelinin malın tatil 
min edilen kıymetinin % 40 mı bulması ye satış! 

1 isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların! 
toplamından fazla olması ve bundan başka,' * 
paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını 11 
geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çili 
mazsa satış talebi düşecektir.

.3- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin 
edilen kıymeti n% 20 si nisbetinde pey akçesi . 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın tem- 
minat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış 1 
peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü J 
geçmemek üzere mehil verebilir-. Tellaliye 1 
resmi, ihale pulu, tâpü harç -ve masrafları 1 
alıcıya aittir.Birikmiş vergiler satış bedelinden I 
ödenir.

K.D.V. vergisi, alıcıya aittir.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) 

bu garımenkul üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa ddir olan iddialarını dayanağı 
belgeler ile 15 gün içinde-dairemize 
bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu 
sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç I 
bırakılacaklardır.,

5- İhaleye katılıp, daha sonra ihale bedelini 
yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep. I 
plan tüm alıcılar-ve kefilleri, teklif ettikleri 
b^Çtel ile son ihale bedeli arasındaki farktan 
Ve diğer zararlardan ve.ayrıca temerrüt faizir! 
den müteşelsilen mesul olacaklardır. İhale ’ 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu 1 

•fark, varşa incelikle teminat bedelinden alı- I 
nacaktıf-;

6- Şârtname; ilan tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için dairede açık olup 1 
.masrafı ver ildiği takdirde isteyen alıcıya bir I 
örneği gönerllebilir.

7- Satışa iştirak edenlerin’şartnameyi gör - I 
müş ve münderecatını kabul etmiş sayılacak - 
lan, başkaca bilgi almakisteyenlerin 
1994/99j, sayılı dosya numarasıyla 
■Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. I

İCRA MÜDÜRÜ
(Ic.. If. K. 126)
(*) İlgililer,tapirine Irtlfakhakkı 
sahipleri de dahildir.

vc$iü srvrıiAi vr kcimvahh
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